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วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
1. โครงสร้างกาลังแรงงาน การมีงานทา และการว่างงาน
1.1 ประชากรและกาลังแรงงาน
ข้อมูลกําลังแรงงาน การมีงานทําและการว่างงาน เป็นข้อมูลผลสํารวจภาวการณ์
ทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีประชากรรวมทั้งสิ้น
1,355,256 คน เป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในกําลังแรงงานรวม 790,289คน คิดเป็นร้อยละ 583 ของ
ประชากรรวมทั้งหมด ส่วนผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 15 ปี จํานวน 291,788 คน และเป็นผู้ไม่ได้อยู่ในกําลังแรงาน
รวม 273,179 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 คน
สําหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานทั้งหมด 790,289 คน นั้นแยกได้เป็น
1. ผู้มีงานทําจํานวน 765,444 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วจํานวน 13,273 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.5 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
2. ผู้ว่างงานซึ่ง หมายถึง ผู้ไม่มีงานทําและพร้อมที่จะทํางาน มีจํานวน 4,638 คน เพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปีที่แล้วจํานวน 3,581 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3
3. ผู้ที่รอฤดูกาล ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทํางาน และไม่พร้อมที่จะทํางาน เนื่องจากรอทํางานใน
ฤดูกาลเพาะปลูก จํานวน 20,207 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วจํานวน 2,198 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.5
สถานภาพแรงาน
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ตารางที่ 1 ประชากรและกาลังแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบการมีงานทําระหว่างเพศในไตรมาส 1 จะพบว่าเพศชายมีอัตราส่วนการมี
งานทําหรืออัตราการจ้างงานมากกว่าเพศหญิงเพียงเล็กน้อยกว่า คือ เพศชายมีอัตราร้อยละ 63.5 ขณะที่เพศ
หญิงมีอัตราร้อยละ 49.6 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตราการมีงานทํา มีอัตราร้อยละ 56.5 ผู้ที่ไม่อยู่ใน
กําลังแรงงานซึ่งมีจํานวน 20.2 พบว่าเป็นคนทํางานบ้าน เรียนหนังสือ และประเภทอื่น ๆ โดยมีสัดส่วน คือ
ร้อยละ 4.9 ,8.0 และ 7.3 ตามลําดับ

1.2 ผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมหรือลักษณะของการประกอบกิจกรรมของผู้ทํางานใน
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีประชากร 342,009 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 ของผู้มีงาน
รองลงมา คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้
ในครัวเรือนมีประมาณ 146,748 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 สาขาการผลิตมีประมาณ 89,757 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.7 สาขาการก่อสร้าง มี ประมาณ 59,170 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มี
จํานวน 30,218 คน ร้อยละ 3.9 และส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่มีมากนัก
1.3 ผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ
เมื่อพิจารณาผู้มีงานทําตามอาชีพ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 พบว่าประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีงานทํา
จํานวน 765,444 คน นั้นพบว่าเป็นชายประมาณ 428,720 คน และหญิงประมาณ 336,724 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.5 และ 49.6 ของจํานวนผู้มีงานทําตามลําดับ สําหรับอาชีพของผู้มีงานทําจากผลการสํารวจ
ปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ ในด้านการเกษตรและการประมง มีจํานวน 329,286 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและให้บริการ มีประมาณ 117,689 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.4 และ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ มีจํานวน 101,575 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3
1.4 ผู้มีงานทาจาแนกตามสภาพการทางาน
เมื่อพิจารณาถึงสภาพการทํางาน ผลสํารวจในรอบนี้พบว่าส่วนใหญ่ เป็นผู้มีงานทําส่วนตัวมีประมาณ
323,126 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมา คือ ลูกจ้างเอกชน มีประมาณ 199,191 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0
และช่วยธุรกิจครัวเรือน มีประมาณ 167,404 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ตามลําดับ
2. การว่างงาน
2.1 ภาวการณ์ว่างงานของประชากร
ในประเด็นของผู้ว่างงาน พบว่าจํานวนผู้ว่างงานในจังหวัดร้อยเอ็ดมีทั้งสิ้น จํานวน 4,638 คน
ซึ่งจํานวนผู้ว่างงานเป็นชาย จํานวน 2,283 คนคิดเป็นร้อยละ 0.3 และเป็นหญิง จํานวน 2,355 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.3
2.2 ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ
หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผู้มีงานทําพบว่าผู้ที่ทํางานส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ํากว่าประถมศึกษา
จํานวน 286,735 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็นผู้มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 218,823 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.6 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 97,865 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8
3. การจัดหางาน
3.1 การจัดหางานภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้ประชากรมีงานทําซึ่งการส่งเสริม
การมีงานทําในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานภายในประเทศโดยจัดหางาภายในประเทศ
ในช่วงไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 มีตําแหน่งงานว่าง 999 อัตรา เป็นเพศชาย 148 อัตรา เพศหญิง 51
อัตรา และไม่ระบุเพศ 800 อัตรา
ช่วงอายุที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 18-24 โดยที่อายุ 18-24 เป็นที่ต้องการสูงสุด
301 อัตรา (ร้อยละ 30.13)รองลงมา คือ อายุ 25-29 ปี จํานวน 364 อัตรา (ร้อยละ 27.62)

3.2 แรงงานต่างด้าว
จํานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ เดือนมกราคม– มีนาคม 2558
มีจํานวนทั้งสิ้น 174 คนโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภทชั่วคราวจํานวน 66 คน รองลงมา เป็นประเภทมาตรา 12
ยกเว้นมติ ครม. จํานวน 2 คน และประเภทส่งเสริมการลงทุน 1 คน
ถ้าพิจารณาแยกตามสัญชาติจะพบว่าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (ยกเว้นประเภทตลอดชีพ) ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด มีสัญชาติ ฟิลิปปินส์ มากที่สุด จํานวน 22 คน รองลงมาคือ สัญชาติอเมริกัน จํานวน 11 คน
และสัญชาติ จีนจํานวน 9 คน เมื่อพิจารณาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่กล่าวข้างตน โดยไม่นับ
ประเภทตลอดชีพจะพบว่า แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่ 62 คน ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ
และรองลงมาเป็นผู้ปฏิบัติงานในงานควบคุมเครื่องจักรและผู้ประกอบการ จํานวน 4 คน
แรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว
กัมพูชา จังหวัดร้อยเอ็ดจําแนกสัญชาติ ณ เดือน มกราคม-มีนาคม 2558 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานส่วน
ใหญ่เป็นสัญชาติพม่า จํานวน 93 คน รองลงมาสัญชาติลาว 75 คน และสัญชาติกัมพูชา 6 คน
5.การจัดหางานต่างประเทศ
แรงงานในต่างประเทศ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
สําหรับแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดในต่างประเทศในช่วงไตรมาส 2 มีแรงงานในต่างประเทศ
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ไปทํางานต่างประเทศผ่าน Re-Entry จํานวน 99 คน
คิดเป็นร้อยละ 94.29 รองลงมาเป็นการเดินทางด้วยตนเอง จํานวน 6 คน ร้อยละ 5.71 ภูมิภาคที่ไปทํางาน
ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 63.81 ของแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไปทํางาน
ต่างประเทศทั้งหมด รองลงมาเป็นตะวันออกกลาง จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.95
6. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
มีการฝึกเตรียมเข้าทํางานทั้งสิ้น จํานวน 35 คน อาชีพที่ฝึก คือ ธุรกิจบริการ จํานวน 35 คน
สําหรับการยกระดับฝีมือแรงานในจังหวัดร้อยเอ็ด ในไตรมาส 2 ข้อมูลเดือนมกราคม- มีนาคม 2551 มีการยกระดับ
ฝีมือแรงงานในจังหวัดร้อยเอ็ด มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 419 คน อาชีพที่ฝึกมากที่สุดคือ ธุรกิจบริการ
419คน
ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานมีการทดสอบทั้งสิ้น 185 คน หากพิจารณาทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานตามกลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบมากที่สุด คือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 124 คน
7. การคุ้มครองแรงงาน
การตรวจสอบแรงงานในจังหวัดร้อยเอ็ดจําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ได้ดําเนินการตรวจ
สถานประกอบการทั้งสิ้น 80 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองรวม 1,077 คน สําหรับผลการ
ตรวจพบว่าสถานประกอบการร้อยละ 97.5 (จํานวน 78 แห่ง) ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่สถานประกอบการ
ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 2.5 (จํานวน 2 แห่ง)
7.1 การตรวจแรงงาน และสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจด้านการคุ้มครองลูกจ้าง และ
นายจ้าง ให้ได้รับความเป็นธรรม ในการจ้างงาน เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยมีจุดหมายสูงสุด คือ

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่ง ก็ต้องผดุงไว้ด้วยความยุติธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้การที่ผู้ใช้
แรงงานจะได้รับรายได้และสวัสดิการที่เป็นธรรม เพียงพอดํารงชีพที่ดีขึ้นดังกล่าวได้นั้น จําเป็นที่ต้องการมีการตรวจ
สถานประกอบการ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้แรงงานได้รับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย ขณะเดียวกันจะเป็นแนวทาง
ในการกระตุ้นให้สถานประกอบการเอาใจในการดูแลลูกจ้างของตนให้มากขึ้นอีกด้วย
7.2 ความปลอดภัยในการทางาน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มของสถานประกอบการ การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
ของจังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามสถานประกอบการ พบว่าขนาดของสถานประกอบการขนาด10-19 คน มีความ
ปลอดภัยและปฏิบัติถูกต้องมากที่สุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 28.75 (23 แห่ง)รองลงมาขนาด 5-9 คน ร้อยละ
26.25(21 แห่ง)
8. การประกันสังคม
ข้อมูล ณ เดือน มกราคม – มีนาคม 2558 พบว่ามีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 2,308 แห่ง ผู้ประกันตน 29,346 คน มีสถานพยาบาลในสงกัดประกันสังคมของรัฐ
จํานวน 1 แห่ง
การให้บริการกองทุนประกันสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด และลูกจ้างที่อยู่ ในข่ายกองทุนเงินทดแทนใน
ด้านสถานะเงินกองทุนทดแทนพบเงินกองทุนทดแทน จํานวนใช้บริการของกองทุนเงินทดแทนของจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทนซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ ตาย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ พิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณี
เจ็บป่วย/ทันตกรรม จํานวน 1,499 ราย
การอุตสาหกรรม จังหวัดร้อยเอ็ดมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ต่ําส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดร้อยเอ็ดจําแนกได้ 6 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรม
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรม
แปรรูปไม้และทําเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมประเภทอื่น
รายงานด้านเศรษฐกิจ
1. เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ภาคการเกษตร
ภาพรวมชะลอตัว เกษตรกรรมข้าวเหนียวนาปีราคาลดลงเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดส่งเสริมให้ประชาชน
บริโภคข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะที่ข้าวเจ้าหอมมะลินาปีราคาเพิ่มขึ้นเพราะเป็นที่
ต้องการของตลาด มันสําปะหลังราคาลดลงเนื่องจากการส่งออกที่ยังชะลอตัว ปศุสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้นพิจารณาจาก
จํานวนอาชญาบัตรกระบือ โค และสุกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 166.67 ,17.83 และ14.10 ตามลําดับ ประมงเพิ่มขึ้น
พิจารณาจากปลาดุกที่ให้ผลผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 287.89 ส่งผลให้มูลค่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 136.45 ในขณะที่ราคาลดลง
เป็น 36.48 บาทต่อกิโลกรัม
สาหรับภาคนอกการเกษตร อุตสาหกรรมชะลอตัวโดยจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียนและ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 4.85 , 0.95 และ 5.15 ตามลําดับ ขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.02 การบริการและท่องเที่ยวขยายตัวนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.11
เนื่องจากจังหวัดมีการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด

1.1 ภาคการเกษตร
1.1.1 เกษตรกรรม ข้าวเจ้าหอมมะลิ นาปีราคาเพิ่มขึ้นเพราะเป็นที่ต้องการของตลาด ขณะที่ข้าวเหนียว
นาปีราคาลดลงเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด
สําหรับมันสําปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมาก
ข้าว ราคาข้าวเจ้าหอมมะลินาปีเฉลี่ย 14,150 บาท/เกวียน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่
แล้วร้อยละ 13.38 เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด ในขณะที่ราคาข้าวเหนียวนาปีเฉลี่ย 7,150 บาท/เกวียน
ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 19.21 เนื่องจากความต้องการที่ลดลง
มันสาปะหลัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.11 บาท ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 51.53
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการ รวมทั้งการส่งออกต่างประเทศชะลอตัว
1.1.2 ปศุสัตว์ ด้านปศุสัตว์ เพิ่มขึ้นเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว พิจารณาจากจํานวนอาชญาบัตร
กระบือ โค และสุกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 166.67 , 17.83และ 14.10 ตามลําดับ ประกอบกับราคากระบือปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.77 ในขณะที่ในขณะที่ราคาสุกรและโคปรับตัวลดลง
1.1.3 ประมง ด้านประมงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว พิจารณาจากปลาดุกที่ให้ผลผลิต
145,150 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 287.89 ในขณะที่ราคาลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็น 36.48 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้มี
มูลค่า 5,295,072.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 136.45
1.2 ภาคนอกการเกษตร
1.2.1 ด้านอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่โดยจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม และทุนจดทะเบียน
โรงงานอุตสาหกรรม ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 4.85 และ0.95 ตามลําดับ ด้านจํานวนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมลดลงเช่นกัน เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมมี
ปริมาณ 3.14 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 12.02
1.2.2 การบริการและการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ชะลอตัวโดยมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในจังหวัด จํานวน
14,632 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 23.11 เนื่องจากจังหวัดมีการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ในขณะที่อัตราการพักแรมลดลงร้อยละ 5.88
2. เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย)
2.1 การบริโภคภาคเอกชน
ในภาพรวมหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว พิจารณาจากจํานวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลง
ในอัตราร้อยละ 35.14 รองลงมาได้แก่ จํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และปริมาณการจําหน่ายสุรา ปรับตัว
ลดลงในอัตราร้อยละ11.22 และ 40.99 ตามลําดับ เนื่องจากความเชื่อมั่นและรายได้ที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อ
ของประชาชนและทําให้มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภคมากขึ้น
2.2 การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนในภาพรวม เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ลดลง โดยมีจํานวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียน
ใหม่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วโดยเฉพาะรถโดยสารรถเล็ก และรถบรรทุก ลดลงในอัตรา
ร้อยละ 94.44 , 45.64 และ 1.79 ตามลําดับ นอกจากนี้ธุรกิจที่ขอจดทะเบียนใหม่มีจํานวน 8 แห่ง และมีเงิน
ลงทุน จดทะเบียน 8.50 ล้านบาท ขณะที่จํานวนของธุรกิจที่ขอเลิกกิจการมีจํานวน 5 แห่ง และมีเงินลงทุนจด

ทะเบียน 15 ล้านบาท สําหรับการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ มีพื้นที่ให้อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลประเภทที่
อยู่อาศัย จํานวน 1,430 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วแต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว
การใช้จ่ายภาครัฐ
สถานการณ์ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจําเดือนมีนาคม 2558 มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 766,674 ล้านบาท
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 28.28 เป็นผลมาจากปีที่แล้ว มีการเบิกจ่ายเงินงบกลางกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็นและค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดี มีสุขทําให้ฐานการเบิกจ่ายสูง
เศรษฐกิจด้นาการเงิน
ปริมาณสินเชื่อรวมต่อเงินฝากรวมของธนาคารในจังหวัดร้อยเอ็ดมีสัดส่วนร้อยละ 157.65 โดยมีปริมาณเงิน
ฝากรวม 28.298.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.20 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วโดยเงินฝากของธนาคาร
ออมสินและธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวร้อยละ 76.13 และ 6.17 ตามลําดับ ด้านปริมาณสินเชื่อรวม 44,614.39 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.06 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ (หมายเหตุ : เงินฝากและสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เดือนมี.ค.55เป็นตัวเลขเบื้องต้น)

ทาเนียบสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
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สถานประกอบการที่ทาความตกลงร่วมมือจัดอาชีวศึกษา
บริษัททีโอทีจํากัด
ต.ในเมือง เมืองยโสธร
บริษัทบัวสมหมาย จํากัด
228 หมู่ 10 ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ต. เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ห้างหุ้นส่วนจํากัดนิรันดร์วิศวกรรม
221-222 หมู่ 1 ถนน ปัทมานนท์ ต. เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
101
ร้านกมลเซอร์วิส
304/4 ม.13 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ร้านพงษ์เจริญ
206 ม.9 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็งจิวเกษตร
282 หมู่ 15 ถนน ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โรงสีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
69 ม.17 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์
หมู่ 5 ตําบลสิงห์โคก ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตําบลกู่กาสิงห์
ม.2 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
71 ม.1 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
สาขาเกษตรวิสัย
ที่ว่าการอําเภอเกษตรวิสัย
สํานักงานการปกครอง ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย
ถนนหน้าโรงบาลพยาลบาล ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษตรวิสัย ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเกษตรวิสัย 189 ม.1 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ร้านบางกอกแอร์
ถ.สุวรรณ-ยโสธร ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

16 ร้านปริญญาแอร์
ห้างหุ้นส่วนจํากัดเนชั่นแนลการไฟฟ้า
17
สุวรรณภูมิ
18 ร้านเยี่ยมอิเล็กทรอนิกส์
19 ธนามอเตอร์
20 ต้องลักษณ์ออโต้คาร์แคร์
21 ร้านสรศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์
22 ร้านช่างยันต์
ห้างหุ้นส่วนจํากัดศรีแสงดาว
23
(อําเภอสุวรรณภูม)ิ
24 ธนาคารออมสินสาขาสุวรรณภูมิ
25 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุวรรณภูมิ
26 ที่ว่าการอําเภอสุวรรณภูมิ
27 สํานักงานท้องถิ่นอําเภอเกษตรวิสัย
28 สถานีตํารวจภูธรอําเภอสุวรรณภูมิ
29 องค์การบริหารส่วนตําบลหินกอง
30 สํานักงานพัฒนาชุมชน
31 สํานักงานที่ดิน อําเภอสุวรรณภูมิ
32 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
33
อําเภอสุวรรณภูมิ
34 องค์การบริหารส่วนตําบลสิงห์โคก
35 โรงเรียนเจริญศึกษา
36 เทศบาลตําบลโพนทราย
37 ห้างหุ้นส่วนจํากัดส.เจริญอินเตอร์ฟูด
38 องค์การบริหารส่วยตําบลเมืองบัว
39 องค์การบริหารส่วนตําบลโพนสว่าง
40 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งศรีเมือง
41 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหลวง
42 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหิน
43 องค์การบริหารส่วนตําบลดอกไม้
44 องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่

299 ม. ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
254-255 หมู่ 2 ถ.ประดิษฐ์ยุทธการ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
311 ถ.ประสานเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
744 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
436 หมู่ 5 ต. สระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
86 ม.1 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ถ.ประดิษฐ์ยุทธการ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
188 หมู่ 6 ถนน ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ถนนออมสินสงเคราะห์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
581 ม.2 ถ.ประดิษฐ์ยุทธการ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ม.2 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ถนนปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ม.9 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
152 ถ.ปัทมานนท์ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ต. สิงค์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
177/1 ม.1 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
88 หมู่ 7 ถ.ขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ. อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ต. เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ต. โพนสว่าง อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ต. ทุ่งศรีเมือง อ. สวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ต. ทุ่งหลวง อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ต. หนองหิน อ. เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ต. ดอกไม้ อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ต. นาใหญ่ อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

45
46
47
48
49
50
55
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสว่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําคํา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง
เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ
เจริญยนต์เซอร์วิส
อู่ช่างแก้ว
ร้านอมรเจริญยนต์
อู่ ท.เซอร์วิส
J.K ศูนย์อะไหล่ - บริการ
อู่ นัยเจริญยนต์
อู่ สมรการช่าง
ตี๋ เจริญยนต์การช่าง
อู่ จันทร์ดีการช่าง
อู่ช่างกุ้ง
ส. เจริญยนต์
อู่ ช.การช่าง
อู่ กัณฑ์เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจํากัดธเนตรมอเตอร์
โรงสีสหกรณ์การเกษตรสัย
ห้างจํากัดสุวรรณภูมิเชคค์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวิสัย
สหกรณ์การเกษตรโพนทรายจํากัด
อู่โชคชัยยนต์
บริษัทซิงเกอร์ สาขาสุวรรณภูมิ
ร้านสมประสงค์อิเล็กทรอนิกส์
ร้านสมประสงค์มาเก็ตติงกรุ๊ป
บริษัทไทยประกันชีวิต
สาขาเกษตรวิสัย
มูลนิธิประสบฯ
ห้างจํากัดรุ่งเจริญมอเตอร์
บริษัท เอไอเอ สาขาสุวรรณภูมิ

ต. ศรีสว่าง อ. โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ต. น้ําคํา อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ต. หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
หมู่ที่ 2 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
145/1 หมู่ที่ 13 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
948 หมู่ที่ 20 ต. สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
324 หมูที่ 2 ถ.รองเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
488 หมู่ที่ 20 ถ.ปัทมานนท์ ต. สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
939 หมูที่ 1 ถ.ปัทมานนท์ ต. สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
173 หมู่ที่ 13 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
173 หมูที่ 3 ต. สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
571 หมู่ที่ 20 ถ. ประสานเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
242/2 หมู่ที่ 13 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
757 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
20 หมูที่ 9 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
58 หมู่ที 6 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ถ. เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ
919 หมูที่ 20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
215 หมู่ที่ 11 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ต. สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
146 หมู่ที่ 14 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
หมู่ที่ 2 ต. โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
472 หมู่ที่ 2 ถ.ประสานเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
241 หมูที่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
71-72 หมูที่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
525/1-4 หมูที่ 2 ต.สระคู อ.สวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
464/1-2 หมู่ที่ 3 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
178 หมูที่ 7 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด
409 หมูที่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
484/1 หมู่ที่ 2 ถ.รองเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

75
76
77
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99
91
92
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94
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สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกษ
ตริสัย
โรงเรียนจตุคามพัฒนา
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
สํานักงานประปาสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านคูดินทราย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
สาขาสุวรรภูมิ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
สาขาเมืองสรวง
ที่ทําการไปรษณีย์เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
สถานีตํารวจภูธรโพนทราย
ที่ว่าการอําเภอโพนทราย
โรงพยาบาลอําเภอโพนทราย
ที่ว่าการอําเภอเมืองร้อยเอ็ด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอเกษตรวิสัย
โรงเรียนสิงห์โคก
โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
สถานนีตํารวจภูธรหัวโทน
ห้างจํากัดเอเอคอมพิวเทคสุวรรณภูมิ
โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูคาม
โรงเรียนน้ําคําใหญ่วิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 2
ร้านเฮงเฮงคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านสองชั้น
สถานีอนามัยบ้านสองชั้น
ร้านท้อปคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนทรายทองวิทยาคม
ร้านผดุงศักดิ์แอร์แอนซาวด์

ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
2 หมู่ที่ 10 ถ.หน้าโรงพยาบาล ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ถ. ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หมู่ที่ 11 ค.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
445 หมูที่ 5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หมู่ที่ 4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
42 หมูที่ 4 ถ.สุวรรณภูมิ-ร้อยเอ็ด ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
หมูที่ 5 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
หมู่ที่ 9 ถ.ประชาสุขสันต์ ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
232 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
60 หมู่ที่ 10 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
8/1 หมูที่ 20 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หมู่ที่ 4 ต.น้ําคํา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หมูที่ 13 ต.น้ําคํา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
61/1 หมู่ที่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หมูที่ 13 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หมูที่ 13 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
61 หมู่ที่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
หมูที่ 14 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
145 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

103
104
105
106
107
108
109
110

ร้านชัยวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์
ร้านช้างตาลเซอร์วิส
ร้านมิวเทคอิเล็กทรอนิกส์
ร้านพงษ์โทรทัศน์
ร้านเทคนิคซาวด์
เนชั่นแนลการไฟฟ้า
แสงทองโทรทัศน์
โปรเทคแอร์แอนท์ซาว

111 ห้างจํากัดสุวรรณภูมิเคเบิลทีวี
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

ร้านบัญชาวีดีโอ
ทีเอส อิเล็กทรอนิกส์
ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์
ร้านพรชัยอิเล็กทรอนิกส์
กมลแอร์เซอวิส
บางกอกแอร์
ร้านเที่ยงตรงวิทยุ
ร้านปราสาศ
ร้านช่างป๊อด
บริษัท แม็ก พรีซิชั่น โมลดิง จํากัด

122 บริษัทไซเอล เทคโนโลยี จํากัด
123 บริษัทธรรมรัตน์เทค
124 บริษัทเนาวบุตร
125 ห้างจํากัดซี เอ เอ็น อินเตอร์ เทค
126 บริษัท พี จี เทคโนโลยี (ไทนแลนด์)
ห้างจํากัด เอ คราส เอ็นจิเนียริ่ง
127
จํากัด
128 บริษัท เอ พี เอส แมทชีนารี่ จํากัด
129 บริษัทกะแส เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด
130 ห้างจํากัด เอ็น วาย ที อินเตอร์ กรุ๊ป

108/17 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
251 หมูที่ 2 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
138/1 หมูที่ 8 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
571 หมู่ที่ 20 ถ. ประสานเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ถ.รองเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
254/255 หมูที่ 2 ถ.ประดิษฐ์ยุทธการ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
419 หมูที่ 2 ถ.รองเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
939 หมู่ที่ 20 ถ. ประสานเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
483/1 หมูที่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
219/3 หมูที่ 3 ถ.ประดิษฐ์ยุทธการ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
57 ถ.ประดิษฐ์ยุทธการ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
187 ถ.ราชการดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
39/3 ถ.สุริยเดชบํารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
304/4 หมู่ 13 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตริสัย จ.ร้อยเอ็ด
169/5-6 หมูที่ 19 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
33 หมูที่ 2 ถ.ตะวันธนาคารออมสิน ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
243 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
469 หมูที่ 9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
27/89-90 หมู่ 5 ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
48/78 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
29/6 หมู่ 11ต.บางประกง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
27/115 หมู่ 5 ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
2/24 หมู่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
26/157 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
26/27-8 หมู่ 2 ต.ธนู อ.อุทัย จ.อยุธยา
20-43 หมู่ 1 ซ.ห้วยกะปิ ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
20/45 หมู่ 1 ซ.ห้วยกะปิ ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
59/20 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

131 บริษัทเอ็ม เอส คลีเอทส์ พาร์ท
บริษัทอินโนเวชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง
132
จํากัด
133 บริษัทมิโมพาร์ท จํากัด
134 บริษัท ยูเนียน คิวดอส จํากัด
135 บริษัท แคนนอนไฮ-เทค(ประเทศ
ไทย) จํากัด
136 บริษัท เอ็มเค เรเตอร์รองค์ จํากัด
137 บริษัท เอส พี บี เพาเวอร์ เชอร์วิส
จํากัด

27/125 หมู่ 5 ถ.สุขประยูร ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
26/318-319 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
1241 หมู่ 13 ต.คลองหน่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
65/5 หมู่ 1 ต.บางกะทึก อ.สามพานจ.นครปฐม
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 89 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ. บางประอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
589/164 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ถ.บางนาตราด เขตบางนา
กรุงเทพ
ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

