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รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
เดือน มิถุนายน 2559
จำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัดนครรำชสีมำ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีโรงงำนอุตสำหกรรม
ทั้งหมด 2,623 โรงงำน เงินลงทุน 170,441.29 ล้ำนบำท คนงำน 147,206 คน จำแนกได้ ดังนี้
แยกตามจาพวกโรงงาน
จาพวก

จานวนโรงงาน (โรง)

จานวนเงินลงทุน (ล้านบาท)

1
2
3
รวม

633
1,990
2,623

1,629.78
168,811.51
170,441.29

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

จานวนโรงงาน
(โรง)
1,642
714
267
2,623

จานวนเงินลงทุน
(ล้านบาท)
4,195.54
24,373.91
141,871.84
170,441.29

จานวนคนงาน (คน)
5,011
142,195
147,206

จานวนคนงาน
(คน)
17,912
29,988
99,306
147,206

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
มีจำนวนทั้งหมด 41 โรงงำน เงินลงทุน 16,287.74 ล้ำนบำท คนงำน 569 คน
ประกอบกิจการ จานวน 37 โรงงาน เงินลงทุน 15,912.37 ล้านบาท คนงาน 519 คน
ยังไม่ประกอบกิจการ จานวน 4 โรงงาน เงินลงทุน 375.40 ลานบาท คนงาน 50 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 140 โรงงาน เงินลงทุน 4,013.86 ล้านบาท คนงาน 1,517 คน
ยังไม่ประกอบกิจการ จานวน 1 โรงงาน เงินทุน 250 ลานบาท คนงาน 13 คน
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เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน 2559 กับ เดือนมิถุนายน 2558
 ภาพรวม
เด อนมิ ถุ น ำยน 2559 จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำ มี โ รงงำนอุ ต สำหกรรมทั้ ง หมด จ ำนวน 2,632 โรงงำน
เงิ น ลงทุ น 170,441.29 ล้ ำ นบำท คนงำน 147,206 คน เด อนมิ ถุ น ำยน 2558 จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำ
มีโรงงำนอุตสำหกรรมทั้งหมดจำนวน 2,640 โรงงำน เงินลงทุน 187,430.33 ล้ำนบำท คนงำน 146,328 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 อนมิ ถุ น ำยน 2559 มี จ ำนวนโรงงำน
อุ ต สำหกรรมลดลง 8 โรงงาน คิ ด เป็ น 0.30% เงิ น ลงทุ น ลดลง 16,989.04 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น 9.06%
จำนวนคนงำน เพิ่มขึ้น 878 คน คิดเป็น 0.60%
 โรงงานตั้งใหม่
เดอนมิถุนำยน 2559 มีโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งใหม่ 9 โรงงำน เงินทุน 609.50 ล้ำนบำท คนงำน 137 คน
เดอนมิถุนำยน 2558 มีโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งใหม่ 3 โรงงำน เงินลงทุน 850.45 ล้ำนบำท คนงำน 288 คน
เม่อเปรียบเทียบ ในช่วงเวลำเดียวกันกับปีที่แล้ว พบว่ำในเดอนมิถุนำยน 2559 มีโรงงำน เพิ่มขึ้น 6 โรงงาน
เงินลงทุน ลดลง 240.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.33% และจำนวนคนงำน ลดลง 151 คน คิดเป็นร้อยละ
52.43%
 โรงงานเลิกกิจการ
เด อนมิ ถุ น ำยน 2559 มี โ รงงำนอุ ต สำหกรรมเลิ ก กิ จ กำร 6 โรงงำน เงิ น ลงทุ น 12.51 ล้ ำ นบำท
คนงำน 42 คน เดอนมิถุนำยน 2558 จังหวัดนครรำชสีมำ มีโรงงำนอุตสำหกรรมเลิกกิจกำรจำนวน 27 โรงงำน
เงินลงทุน 134.55 ล้ำนบำท คนงำน 409 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 อนมิ ถุ น ำยน 2559 มี จ ำนวนโรงงำน
อุตสำหกรรมเลิกกิจกำร ลดลง 21 โรงงาน คิดเป็น 77.78% เงินลงทุน ลดลง 122.04 ล้านบาท จำนวนคนงำน
เพิ่มขึ้น 367 คน
 โรงงานขยาย
เดอนมิถุนำยน 2559 มีโรงงำนอุตสำหกรรมขยำยกิจกำร 2 โรงงำน เงินลงทุน 138.85 ล้ำนบำท คนงำน 210
คน ได้ แ ก่ บริ ษั ท คิ ว ซี คอนกรี ต แอนด์ คอนสตรั่ ค ชั่ น จ ากั ด ทะเบี ย นโรงงำนเลขที่ จ 3-58(1)-40/58 นม
เงินลงทุนเฉพำะส่วนขยำย 128.85 ล้ำนบำท คนงำน 160 คน , บริษัท เจ.เอ็ม.ที.ลาบอเรตรีส จากัด ทะเบียนโรงงำน
เลขที่ จ 3-47(3)-1/46 นม เงินลงทุนเฉพำะส่วนขยำย 10 ล้ำนบำท คนงำน 50 คน
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โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา รายสาขา (21 สาขา) ประจาเดือนมิถุนายน 2559
เงินทุน
คนงาน
ลาดับ
ประเภท/สาขาอุตสาหกรรม
จานวน(โรงงาน)
(ล้านบาท)
(คน)
1 อุตสำหกรรมกำรเกษตร
436
17,567.21
8,992
2 อุตสำหกรรมอำหำร
277
23,522.99 16,204
3 อุตสำหกรรมเคร่องด่ม
20
7,858.10
1,284
4 อุตสำหกรรมสิ่งทอ
49
3,233.61 13,175
5 อุตสำหกรรมเคร่องแต่งกำย
31
987.89
6,869
6 อุตสำหกรรมเคร่องหนัง
11
410.91
2,045
7 อุตสำหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้
130
4,210.23
3,474
8 อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่องเรอน
56
485.49
1,746
9 อุตสำหกรรมกระดำษและผลิตภัณฑ์จำกกระดำษ
10
359.82
236
10 อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์
16
508.62
418
11 อุตสำหกรรมเคมี
66
5,867.72
2,115
12 อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
23
901.01
342
13 อุตสำหกรรมยำง
24
2,569.48
1,972
14 อุตสำหกรรมพลำสติก
121
11,796.74 15,997
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
56
24,887.87 27,955
20 อุตสำหกรรมขนส่ง
275
12,179.48
9,599
21 อุตสำหกรรมอ่นๆ
281
28,962.60 10,014
รวม

2,623

170,441.29 147,206

ผู้จัดทำรำยงำน
นำงสำวสุธิดำรัตน์ พูนรัตนวิมล
ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ฝ่ายนโยบายและแผน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

