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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไตรมาส ๓  (ม.ค.- ก.ย.) ปี 2561  

 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส ๓ (มกราคม -กันยายน) ปี 2561 มีจ านวน
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน  จ านวน  ๖๙ โครงการ  มูลค่าเงินลงทุนประมาณ  ๑๑,๗๒๐ ล้านบาท การจ้าง
งาน  ๒,๐๐๓  คน   

 

สถิติอนุมัติโครงการให้การสง่เสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  (มกราคม – กันยายน) ปี 2561  

 

 

 

 
 
 
 

  โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                    แยกประเภทกิจการ (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด)  
 

 
 

ประเภทกิจการ 
 

 

มกราคม – กันยายน  ปี 2561  
 

 

   จ านวนโครงการ 
 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 
บริการและสาธารณูปโภค 32 6,6๙๕ 
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๒๓ 3,๘๙๐ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 449 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ๕ 375 
อุตสาหกรรมเบา 3 127 
เคมีภัณฑ์  กระดาษ พลาสติก   1 116 
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน ๑ 68 

รวม  ๖๙ 11,720 
  

 

 

 

สถิติอนุมัติให้การส่งเสริม 
มกราคม –  กันยายน 2561 

 

รวม 
(ม.ค.-ก.ย.)  
ปี 2561  อีสานล่าง อีสานบน 

จ านวนโครงการ 45 24 69 
เงินลงทุน(ล้านบาท) 8,099 3,621 11,720 

การจ้างงาน(คน) 1,638 365 2,0๐๓ 

2112/22  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสมีา  30000   ฉบับที่ ๕ / 2561     วันที่     ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑          
โทรศัพท์   044-384200      โทรสาร 044 -384299        http://korat.boi.go.th       E-mail : korat@boi.go.th    
                        

http://korat.boi.go.th/
mailto:korat@boi.go.th
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      สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไตรมาส ๓ เดือนมกราคม – กันยายน  ปี 2561   

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

รายละเอียดโครงการแต่ละจังหวัดดังนี้   
 

 จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  ๒๐  โครงการ เงินลงทุน  ๑,๖๕๕  ล้านบาท  ได้แก่  กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ  กิจการผลิต 
      ชิ้นส่วน HARD DISK DRIVE เช่น FILTER   กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ  กิจการผลิตลวดเชื่อม  กิจการผลิตชิ้นส่วน 
      พลาสติกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์   กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ  (International  
      Trading Centers: ITC)  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
      ทีต่ิดตั้งบนหลังคา   
   

 จังหวัดบุรีรัมย ์ จ านวน ๑๐  โครงการ  เงินลงทุน ๑,๙๕๐  ล้านบาท  ได้แก่   กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ กิจการโรงแรม   
      กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์    กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา   
 

  จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน ๓  โครงการ เงินลงทุน ๑,๙๓๘  ล้านบาท  ได้แก่  กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ  
      หรือขยะหรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร (เช่น Biomass to Liquid (BTL) ก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย กิจการ 
      ผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช) หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์    
 

  จังหวัดชัยภูม ิ จ านวน ๓ โครงการ เงินลงทุน  ๑,๓๓๔  ล้านบาท  ได้แก่  กิจการผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์  กิจการผลิต 
      พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์    
 

   จังหวัดสุรินทร์  จ านวน ๕ โครงการ เงินลงทุน ๖๑๘  ล้านบาท  ได้แก่   กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ  กิจการผลิตพลังงาน 
      ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
 

  จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน ๔ โครงการ เงินลงทุน  ๖๐๔  ล้านบาท ได้แก ่กิจการสถานพยาบาล  กิจการคัดคุณภาพ 
      ข้าว  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล  กิจการผลิตยางผสม     
  
 
 
 
 

   
 12   จังหวัด 

จ านวนโครงการ 
 

 เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

   
 8   จังหวัด 

จ านวนโครงการ 
 

 เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ขอนแก่น 10 93๑ นครราชสีมา 20 1,655 
สกลนคร 4 1,5๑๐ บุรีรัมย์ 10 1,950 
กาฬสินธุ ์ 3 333 อ านาจเจริญ 3 1,938 

       อุดรธาน ี 1 250 ชัยภูมิ 3 1,33๔ 
หนองคาย         1 200 สุรินทร ์ 5 61๘ 

หนองบัวล าภ ู 1 180 อุบลราชธาน ี 4 604 
บึงกาฬ 1 119 ยโสธร - - 

มุกดาหาร 2 79 ศรีสะเกษ - - 
ร้อยเอ็ด 1 19    

เลย  - -    
มหาสารคาม  - -    

นครพนม  - -    

รวม 24 3,6๒๑ รวม 45 
8,09๙ 
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  จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑๐ โครงการ เงินลงทุน ๙๓๑ ล้านบาท  ได้แก่  กิจการผลิตซอฟต์แวร์  กิจการผลิตชิ้นส่วน 
      โลหะ เช่น PIN  VALVE และ SHAFT   กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา   กิจการผลิตพลังงาน 
      ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์     
 

  จังหวัดสกลนคร จ านวน ๔ โครงการ เงินลงทุน ๑,๕๑๐  ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตน้้ายางข้น (CONCENTRATED  
      LATEX)   กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล   กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
 

 

  จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๓ โครงการ เงินลงทุน  ๓๓๓ ล้านบาท ได้แก่  กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ  กิจการผลิตพลังงาน 
      ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ   
 
 

 จังหวัดอุดรธานี จ านวน ๑ โครงการ เงินลงทุน  ๒๕๐  ล้านบาท  ได้แก่  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน 
     แสงอาทิตย์     
 

 จังหวัดหนองคาย จ านวน  ๑ โครงการ เงินลงทุน ๒๐๐ ล้านบาท ได้แก่  กิจการผลิตยางแท่ง  
 

 

 จังหวัดหนองบัวล าภู  จ านวน ๑ โครงการ เงินลงทุน ๑๘๐ ล้านบาท  ได้แก่ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน 
     แสงอาทิตย์     
 

 จังหวัดบึงกาฬ  จ านวน ๑ โครงการ เงินลงทุน ๑๑๙  ล้านบาท  ได้แก่ กิจการผลิตน้ ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์   
     (Crude Palm Oil) 
 

 จังหวัดมุกดาหาร  จ านวน ๒ โครงการ เงินลงทุน ๗๙  ล้านบาท  ได้แก่   กิจการผลิตซอฟต์แวร์  กิจการผลิตพลังงาน 
     ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
  

 จังหวัดร้อยเอ็ด    จ านวน ๑ โครงการ เงินลงทุน ๑๙  ล้านบาท  ได้แก่   กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ 
     ติดตั้งบนหลังคา   

--------------------------------------------------------  

   
 

Smart Visa ดึงนักลงทุน คนเก่งท างานในไทย 

 

           ผู้สนใจขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทวีซ่าสามารถติดต่อได้ที่หน่วยสมาร์ทวีซ่า 
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน อาคารจามจุรีสแควร์ โทร.๐๒ -๒๐๙๑๑๐๙-๑๐E-mail:smartvisa@boi.go.th 

 
 



 4 
 

 
 

                 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มีก าหนดจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ภายใต้
ชื่องาน “NORTHEAST TECH 18” (Korat F.T.I.) ในระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2561 บนพื้นที่การจัดงานกว่า 
10,000 ตารางเมตร  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่ออ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ  

              

                 ภายใต้งาน “NORTHEAST TECH 18” (Korat F.T.I.) กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (กพช.)  
ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  ๒  ได้จัดกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ ๑๕๘ กิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ 
(Business Matching) และกิจกรรมสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ณ NOTHEASTERN TECHNOLOGY FAIR ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (ชั้น 4) จังหวัดนครราชสีมา (TBC)  

 
 

 

  
 

ทา่นที่ตอ้งการทราบขอ้มลูขา่วสาร 

BOI KORAT เป็นประจ า กรณุาแจง้ 

E – mail มาที่  Korat@boi.go.th 

หรือ สามารถดขูา่วในเว็บไซต ์

http://korat.boi.go.th 

mailto:Korat@boi.go.th
http://korat.boi.go.th/

