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รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
เดือน พฤษภาคม 2559
จ ำนวนโรงงำนอุต สำหกรรมในจั งหวั ดนครรำชสี มำ ณ วัน ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีโ รงงำน
อุตสำหกรรมทั้งหมด 2,620 โรงงำน เงินลงทุน 170,043.25 ล้ำนบำท คนงำน 146,955 คน จำแนกได้ ดังนี้
แยกตามจาพวกโรงงาน
จาพวก

จานวนโรงงาน (โรง)

จานวนเงินลงทุน (ล้านบาท)

1
2
3
รวม

635
1,985
2,620

1,639.43
168,220.06
168,403.82

แยกตามขนาดการลงทุน
ขนาดการลงทุน
ขนำดเล็ก (เงินทุน< 10 ล้ำนบำท)
ขนำดกลำง (เงินทุน 10-100 ล้ำนบำท)
ขนำดใหญ่ (เงินทุน > 100 ล้ำนบำท)
รวม

จานวนโรงงาน
(โรง)
1,645
708
267
2,620

จานวนเงินลงทุน
(ล้านบาท)
4,204.60
23,966.82
141,688.07
168,403.82

จานวนคนงาน (คน)
5,032
141,917
146,955

จานวนคนงาน
(คน)
17,935
29,714
99,300
146,955

กลุม่ อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 6 อันดับแรกของจังหวัดนครราชสีมา
อันดับที่ 1 กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต ประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทลำดับที่ 69, 71, 72, 73, 74(2), 74(3) สำขำอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ
มีจำนวนทั้งหมด 61 โรงงำน เงินลงทุน 29,101.23 ล้ำนบำท คนงำน 37,862 คน
ประกอบกิจการ จานวน 58 โรงงาน เงินลงทุน 28,923.56 ล้านบาท คนงาน 37,719 คน
ยังไม่ประกอบกิจการ จานวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 177.67 ลานบาท คนงาน 143 คน
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อันดับที่ 2 กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต พลังงานไฟฟ้า
ประเภทลำดับที่ 88 สำขำอุตสำหกรรมอ่นๆ
มีจำนวนทัง้ หมด 42 โรงงำน เงินลงทุน 16,471.50 ล้ำนบำท คนงำน 575 คน
ประกอบกิจการ จานวน 37 โรงงาน เงินลงทุน 15,912.34 ล้านบาท คนงาน 519 คน
ยังไม่ประกอบกิจการ จานวน 5 โรงงาน เงินลงทุน 559.16 ลานบาท คนงาน 56 คน
อันดับที่ 3 กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ และการต่อตัวถังรถยนต์หรือรถพ่วง
ประเภทลำดับที่ 77(1), 77(2), 67(8), 65, 64(2) สำขำอุตสำหกรรมเคร่องจักรกล
มีจำนวนทั้งหมด 122 โรงงำน เงินลงทุน 10,655.02 ล้ำนบำท คนงำน 8,888 คน
ประกอบกิจการ จานวน 120 โรงงาน เงินลงทุน 10,595.52 ล้านบาท คนงาน 8,851 คน
ยังไม่ประกอบกิจการ จานวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 59.50 ลานบาท คนงาน 37 คน
อันดับที่ 4 กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต แป้งมันสาปะหลังและแป้งมันสาเร็จรป
ประเภทลำดับที่ 9(2) สำขำอุตสำหกรรมกำรเกษตร
มีจำนวนทั้งหมด 31 โรงงำน เงินลงทุน 8,378.32 ล้ำนบำท คนงำน 4,858 คน
ประกอบกิจการ จานวน 29 โรงงาน เงินลงทุน 7,498.32 ล้านบาท คนงาน 4,624 คน
ยังไม่ประกอบกิจการ จานวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 880.00 ลานบาท คนงาน 234 คน
อันดับที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต น้าตาลทรายดิบ น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ประเภทลำดับที่ 11(3) สำขำอุตสำหกรรมอำหำร
มีจำนวนทั้งหมด 3 โรงงำน เงินลงทุน 7,427 ล้ำนบำท คนงำน 1,208 คน
ประกอบกิจการ จานวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 7,427 ล้านบาท คนงาน 1,208 คน
ยังไม่ประกอบกิจการ -ไม่มีอันดับที่ 6 กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต สีข้าว
ประเภทลำดับที่ 9(1) สำขำอุตสำหกรรมกำรเกษตร
มีจานวนทั้งหมด 141 โรงงาน เงินลงทุน 4,013.95 ล้านบาท คนงาน 1,518 คน
ยังไม่ประกอบกิจการ จานวน 1 โรงงาน เงินทุน 250 ลานบาท คนงาน 13 คน
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เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 2559 กับ เดือนพฤษภาคม 2558
 ภาพรวม
เด อนพฤษภำคม 2559 จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำ มี โ รงงำนอุ ต สำหกรรมทั้ ง หมด จ ำนวน 2,620 โรงงำน
เงิ น ลงทุ น 168,403.82 ล้ ำ นบำท คนงำน 146,955 คน เด อนพฤษภำคม 2558 จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำ
มีโรงงำนอุตสำหกรรมทั้งหมดจำนวน 2,664 โรงงำน เงินลงทุน 187,289.63 ล้ำนบำท คนงำน 146,421 คน
เม่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลำเดี ย วกั น กั บ ปี ที่ แ ล้ ว พบว่ ำ ในเด อนพฤษภำคม 2559 มี จ ำนวนโรงงำน
อุตสำหกรรมลดลง 44 โรงงาน คิด เป็ น 1.65% เงิ นลงทุน ลดลง 18,885.81 ล้า นบาท คิ ดเป็ น 10.08%
จำนวนคนงำน เพิ่มขึ้น 534 คน คิดเป็น 0.36%
 โรงงานตั้งใหม่
เดอนพฤษภำคม 2559 มีโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งใหม่ 19 โรงงำน เงินทุน 806.11 ล้ำนบำท คนงำน 428 คน
เดอนพฤษภำคม 2558 มีโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งใหม่ 5 โรงงำน เงินลงทุน 220.30 ล้ำนบำท คนงำน 231 คน
เม่อเปรียบเทียบ ในช่วงเวลำเดียวกันกับปีที่แล้ว พบว่ำในเดอนพฤษภำคม 2559 มีโรงงำน เพิ่มขึ้น 15
โรงงาน เงินลงทุน เพิ่มขึ้น 585.81 ล้านบาท และจำนวนคนงำน เพิ่มขึ้น 197 คน คิดเป็นร้อยละ 85.28%
 โรงงานเลิกกิจการ
เดอนพฤษภำคม 2559 มีโรงงำนอุตสำหกรรมเลิกกิจกำร 13 โรงงำน เงิน ลงทุน 3,983.86 ล้ำนบำท
คนงำน 168 คน เดอนพฤษภำคม 2558 จังหวัดนครรำชสีมำ มีโรงงำนอุตสำหกรรมเลิกกิจกำรจำนวน 2 โรงงำน
เงินลงทุน 75.41 ล้ำนบำท คนงำน 28 คน
เม่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลำเดี ย วกั น กั บ ปี ที่ แ ล้ ว พบว่ ำ ในเด อนพฤษภำคม 2559 มี จ ำนวนโรงงำน
อุตสำหกรรมเลิกกิจกำร ลดลง 11 โรงงาน คิดเป็น 2.4% เงินลงทุน เพิ่มขึ้น 3,908.45 ล้านบาท จำนวนคนงำน
เพิ่มขึ้น 140 คน
หมายเหตุ : โรงงำนอุตสำหกรรมเลิกกิจกำร 13 โรงงำน เป็นประเภทและชนิดโรงงำนกำรประกอบกิจกำร
ผลิ ต ไฟฟ้ ำ (ล ำดั บ ที่ 88) และกำรประกอบกิ จ กำรบรรจุ ก๊ ำ ซหุ ง ต้ ม (ล ำดั บ ที่ 91) ไม่ เ ข้ ำ ข่ ำ ยเป็ น โรงงำนตำม
กฎกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2558) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.2535 จึงได้จำหน่ำย
ทะเบียนโรงงำน
 โรงงานขยาย
เดอนพฤษภำคม 2559 มีโรงงำนอุตสำหกรรมขยำยกิจกำร 3 โรงงำน เงินลงทุน 408 ล้ำนบำท คนงำน 336 คน
ได้แก่ บริษัท โคราชชัตเตอร์ แอนด์คอนส์ จากัด ทะเบียนโรงงำนเลขที่ จ 3-63(2)-3/39 นม เงินลงทุน 3 ล้ำนบำท
คนงำน 5 คน , บริษัท แพรนด้าจิวเวอรี่ จากัด ทะเบียนโรงงำนเลขที่ จ 3-84(1)-1/54 นม เงินลงทุน 5 ล้ำนบำท
คนงำน 331 คน และ บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จากัด ทะเบียนโรงงำนเลขที่ 3-64(10)-1/44 นม เงินลงทุน 400 ล้ำน
บำท คนงำน –ไม่เพิ่ม-
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โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา รายสาขา (21 สาขา) ประจาเดือนพฤษภาคม 2559
เงินทุน
คนงาน
ลาดับ
ประเภท/สาขาอุตสาหกรรม
จานวน(โรงงาน)
(ล้านบาท)
(คน)
1 อุตสำหกรรมกำรเกษตร
437
17,567.31
8,933
2 อุตสำหกรรมอำหำร
274
23,439.74 16,147
3 อุตสำหกรรมเคร่องด่ม
21
7,865.70
1,300
4 อุตสำหกรรมสิ่งทอ
49
3,233.61 13,175
5 อุตสำหกรรมเคร่องแต่งกำย
31
987.89
6,869
6 อุตสำหกรรมเคร่องหนัง
11
410.91
2,045
7 อุตสำหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้
131
4,210.35
3,478
8 อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่องเรอน
56
485.49
1,746
9 อุตสำหกรรมกระดำษและผลิตภัณฑ์จำกกระดำษ
10
359.82
236
10 อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์
16
508.62
418
11 อุตสำหกรรมเคมี
66
5,863.72 2,0758
12 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
23
901.01
342
13 อุตสำหกรรมยำง
24
2,569.48
1,972
14 อุตสำหกรรมพลำสติก
122
11,798.84 15,863
15 อุตสำหกรรมอโลหะ
338
4,622.78
5,217
16 อุตสำหกรรมโลหะ
11
4,457.17
1,037
17 อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
204
6,649.08
4,880
18 อุตสำหกรรมเคร่องจักรกล
188
8,396.49 13,635
19 อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ
57
25,071.63 27,961
20 อุตสำหกรรมขนส่ง
275
12,179.48
9,599
21 อุตสำหกรรมอ่นๆ
276
28,464.12
9,967
รวม

2,620

170,043.25 146,955

ผู้จัดทำรำยงำน
นำงสำวสุธิดำรัตน์ พูนรัตนวิมล
ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ฝ่ายนโยบายและแผน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

