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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(มกราคม - ธันวาคม) ปี 2561
ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มกราคม - ธันวาคม) ปี 2561 มีจานวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จานวน ๙๖ โครงการ มูลค่าเงินลงทุน ๑๓,๘๖๐ ล้านบาท การจ้างงาน ๒,๗๙๑ คน
สถิติอนุมัติโครงการให้การส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(มกราคม – ธันวาคม) ปี 256๑

สถิติอนุมัติให้การส่งเสริม
มกราคม – ธันวาคม 2561
จานวนโครงการ
เงินลงทุน(ล้านบาท)
การจ้างงาน(คน)

อีสานล่าง
๖๓
๙,๙๐๔
๒,๒๘๔

อีสานบน
๓๓
๓,๙๕๖
๕0๗

รวม
(ม.ค.-ธ.ค.)
ปี 2561
๙๖
๑๓,๘๖๐
๒,๗๙๑

โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แยกประเภทกิจการ (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด)

มกราคม – ธันวาคม ปี 2561
ประเภทกิจการ
บริการและสาธารณูปโภค
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
อุตสาหกรรมเบา
เคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
รวม

จานวนโครงการ
๔๐
๓๕
๕
๙
๔
1
๒
๙๖

เงินลงทุน (ล้านบาท)
6,๙๘๒
๕,๔๙๕
4๙๙
๕๒๐
1๗๐
116
๗8
1๓,๘๖๐
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สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2561
อีสานตอนบน
12 จังหวัด

อีสานตอนล่าง
จานวนโครงการ


เงินลงทุน
(ล้านบาท)

8 จังหวัด

จานวนโครงการ


เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ขอนแก่น
สกลนคร
อุดรธานี
กาฬสินธุ์
บึงกาฬ
หนองคาย
หนองบัวลาภู
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
เลย
มหาสารคาม
นครพนม

1๓
4
๕
3
๒
1
1
2
๒
-

9๖๖
1,5๑๐
๓๗๙
333
๒๖๙
200
180
79
๔๐
-

นครราชสีมา

2๙

๒,๔๐๗

บุรีรัมย์
อานาจเจริญ
ชัยภูมิ
สุรินทร์
อุบลราชธานี
ยโสธร
ศรีสะเกษ

1๗
3
3
๗
4
-

๒,๙๕๐
1,938
1,33๔
6๗๑
604
-

รวม

๓๓

3,๙๕๖

รวม

๖๓

๙,๙๐๔

รายละเอียดโครงการแต่ละจังหวัดดังนี้
 จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๒๙ โครงการ เงินลงทุน ๒,๔๐๗ ล้านบาท ได้แก่ กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ กิจการผลิต
เม็ดสาคู กิจการผลิตตุ๊กตาผ้า / ของเล่นผ้า เบาะรองที่นั่ง กระเป๋า และเสื้อผ้าแฟนซี กิจการผลิตชิ้นส่วน HARD
DISK DRIVE เช่น FILTER กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตลวดเชื่อม กิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ กิจการผลิตชุดสายไฟสาหรับยานยนต์ กิจการบริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ (International Trading Centers: ITC) กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กิจการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน ๑๗ โครงการ เงินลงทุน ๒,๙๕๐ ล้านบาท ได้แก่ กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเยื่อชานอ้อย (เยื่อเซลลูโลส) กิจการโรงแรม กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 จังหวัดอานาจเจริญ จานวน ๓ โครงการ เงินลงทุน ๑,๙๓๘ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ
หรือขยะหรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร (เช่น Biomass to Liquid (BTL) ก๊าซชีวภาพจากน้าเสีย กิจการ
ผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช) หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 จังหวัดชัยภูมิ จานวน ๓ โครงการ เงินลงทุน ๑,๓๓๔ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ กิจการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 จังหวัดสุรินทร์ จานวน ๗ โครงการ เงินลงทุน ๖๗๑ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 จังหวัดอุบลราชธานี จานวน ๔ โครงการ เงินลงทุน ๖๐๔ ล้านบาท ได้แก่ กิจการสถานพยาบาล กิจการคัดคุณภาพ
ข้าว กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กิจการผลิตยางผสม
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 จังหวัดขอนแก่น จานวน ๑๓ โครงการ เงินลงทุน ๙๖๖ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตซอฟต์แวร์ กิจการผลิตชิ้นส่วน
โลหะ เช่น PIN VALVE และ SHAFT กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 จังหวัดสกลนคร จานวน ๔ โครงการ เงินลงทุน ๑,๕๑๐ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตน้ายางข้น (CONCENTRATED
LATEX) กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน ๓ โครงการ เงินลงทุน ๓๓๓ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
จังหวัดอุดรธานี จานวน ๕ โครงการ เงินลงทุน ๓๗๙ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตหัวเจียรเพชร กิจการผลิต
ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สาหรับกลุ่มภาพและเสียง เช่น NECK BAND, COVER BAND เป็นต้น กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าชชีวภาพ
 จังหวัดหนองคาย จานวน ๑ โครงการ เงินลงทุน ๒๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตยางแท่ง
จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน ๑ โครงการ เงินลงทุน ๑๘๐ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
จังหวัดบึงกาฬ จานวน ๒ โครงการ เงินลงทุน ๒๖๙ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตน้ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์
(Crude Palm Oil) กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดมุกดาหาร จานวน ๒ โครงการ เงินลงทุน ๗๙ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตซอฟต์แวร์ กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน ๒ โครงการ เงินลงทุน ๔๐ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา
------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ (นครราชสีมา) กาหนดจัดอบรมเรื่อง “Work shop การเปิดดาเนินการ
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ให้แก่ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด ได้แก่
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี จานวน ๗๐ คน
ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมอบรมทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดดาเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ
สานักงานและให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ อันเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณัฐิดา พัตน์นอก พนักงานส่งเสริมการลงทุน โทรศัพท์
หมายเลข ๐ ๔๔๓๘ ๔๒๐๘ E-mail korat@boi.go.th
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ (นครราชสีมา) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดกิจกรรม
นาคณะผู้ประกอบการเดินทาง “สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” ระหว่างวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเครือข่ายทางธุรกิจ ศึกษาลู่ทาง
การค้าและการลงทุน หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒
โทร .๐ ๔๔๓๘ ๔๒๐๐ E-mail : korat@boi.go.th
ท่านที่ตอ้ งการทราบข้อมูลข่าวสาร
BOI KORAT เป็ นประจา กรุณาแจ้ง
E – mail มาที่ Korat@boi.go.th
หรือ สามารถดูขา่ วในเว็บไซต์
http://korat.boi.go.th

