รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม
ของจังหวัดนครพนม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62
จั งหวัดนครพนม มี โรงงานที่ ได้รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จการ (สะสม) ณ วัน ที่ 31 ตุ ล าคม ๒๕62
จำนวนทั้ งสิ้ น 460 โรงงาน เงิน ลงทุ น รวม 7,667.52 ล้ านบาท และมีจ ำนวนคนงาน 4,638 คน
แยกตามจำพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ดังนี้
จำพวกที่
๑
๒
๓
รวม

จำนวน
(โรงงาน)
90
370
460

จำนวนเงินทุน
(ล้านบาท)
182.89
7,484.63
7,667.52

จำนวนคนงาน
(คน)
636
4,002
4,638

ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดในเดือนตุลาคม ๒๕62 (เฉพาะจำพวกที่ ๒ และ
จำพวกที่ ๓) ประกอบด้วย
๑. สาขาอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่
1. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบกิจการ การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป
ยางแท่ง ยางน้ำ หรือทำให้เป็นรูปแบบอื่น, ปะยางรถยนต์และซ่อมเครื่องยนต์, ทำผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ เป็นต้น
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงาน ทั้งสิ้น 12 โรงงาน มีเงินลงทุน 1,388.97 ล้านบาท คนงาน 319 คน
2. อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์
ประกอบกิจการรถยนต์, ซ่อมรถจักรยานยนต์, ซ่อมเครื่องยนต์ - เคาะพ่นสีรถยนต์, ทำหลังคาเหล็ก
และเบาะรถยนต์, ทำเครื่ องตบแต่งรถยนต์และซ่อมเบาะรถยนต์, ทำท่อไอเสี ยรถยนต์และอัดผ้ าเบรค เป็น ต้น
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 87 โรงงาน มีเงินลงทุน 1,372.71 ล้านบาท คนงาน 464 คน
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ ประกอบกิจการบด ผสมปูนซีเมนต์, ทำท่อคอนกรีต เสาคอนกรีต
และคอนกรีตบล็อก, ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก เสา ท่อ, ผลิตอิฐดินเผา, โรงงานผลิตท่ออัดแรงและ
แผ่นพื้น เสาเข็ม ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 82 โรงงาน มีเงินลงทุน 793.87
ล้านบาท คนงาน 581 คน
๒. ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด
ผลจากการพิ จ ารณาข้อ มู ล การลงทุ น อุต สาหกรรมในเดื อ นนี้ เปรี ยบเที ยบกั บ ช่ ว งระยะเวลา
เดีย วกัน ในปี ก่อ น พบว่าอัต ราการขยายตัว ของจำนวนโรงงานที่ ได้รับ อนุญ าตใหม่ มี จำนวนลดลง ร้อ ยละ 25
ส่วนเงินลงทุนมีจำนวนลดลง ร้อยละ 71.38 และจำนวนคนงานลดลง ร้อยละ 78.85 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ในปีก่อน

โดยรายละเอียดความเคลื่อนไหวของภาวการณ์ลงทุนดังกล่าวข้างต้น สามารถจำแนกรายละเอียดตามประเภท
อุตสาหกรรม ได้ดังนี้
ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
จำนวน เงินลงทุน คนงาน
หมายเหตุ
ประกอบกิจการโรงงาน
โรงงาน (ล้านบาท) (คน)
(โรงงาน)
1.นางทิพวรรณ ก้องเกียรตินคร
1
6
3
ประกอบกิจการดูดทราย
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงเจริญคอนกรีต
1
11
8
ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
3.บริษัท นครพิงค์คอนกรีต จำกัด
1
8
3
ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต
รวม
3
25
14

ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ขยายโรงงาน
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแพงน้ำทิพย์
ประกอบกิจการทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่ม
2.นางสาวจารุลาวัณย์ สุวรรณมาโจ
ประกอบกิจการทำวงกบขอบประตู ขอบหน้าต่าง บาน
ประตู บานหน้าต่าง
รวม
หมายเหตุ: -

จำนวน เงินลงทุน
(โรงงาน) (ล้านบาท)
1
22

ประเภทอุตสาหกรรมที่
ที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน
ผู้ประกอบการแจ้งเลิกกิจการโรงงาน
รวม
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าไม่ประกอบกิจการ
โรงงาน

จำนวน เงินลงทุน
(โรงงาน) (ล้านบาท)

คนงาน
(คน)
12

1

0.80

10

2

22.80

22

หมายเหตุ

คนงาน
(คน)

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
เหตุผลของการที่ผู้ประกอบการแจ้งเลิกกิจการ(ระบุ)...................-.............................................
2

-

๓. อื่นๆ (ที่ สอจ. เสนอให้ สนย.ทราบ) ..................-ไม่ม-ี ..............................................................
...................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................
(นางสาววิภารัตน์ คำพิระ)
นักวิเคราะห์โยบายและแผน

ลงชื่อ....................................................................
(นางบุญนิธิ ทองรักษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

