รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม
ของจังหวัดสกลนคร ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สกลนคร มี โ รงงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การ (สะสม) ณ วั น ที่
31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จานวนทั้งสิ้น 318 โรงงาน
เงินลงทุนรวม 13,079.19 ล้านบาทและมีจานวนคนงาน 4,713 คน
ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดในเดือนนี้ ประกอบด้วย
1. สาขาอุตสาหกรรมที่มีจานวนโรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1.1 สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น การผลิตวัสดุก่อสร้าง การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต
และคอนกรีตผสมเสร็จ การผลิตอิฐดินเผา ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต มีจานวน 68 โรงงาน เงินลงทุน 586.44
ล้านบาท คนงาน 483 คน
1.2 สาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การผลิตเกลือสินเธาว์ ห้องเย็น การขุดลอกกรวดทราย
หรือดิน ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ผลิตแก๊สชีวภาพจากน้าเสียกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลังและ
กากมันสาปะหลัง มีจานวน 52 โรงงาน เงินลงทุน 3,679.80 ล้านบาท คนงาน 468 คน
1.3 สาขาอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผลิ ตน้าแข็ง ผลิ ตน้าดื่ม การผลิ ตนมสดให้ ไร้ เชื้อหรื อ
ฆ่าเชื้อ สกัดน้ ามัน ปาล์ ม ผลิ ตน้ าตาล ผลิ ตแป้งมันส าปะหลั ง การผลิ ตอาหารและเครื่องดื่มจากผั ก ผลไม้
ผลิตไอศกรีม ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรและผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ มีจานวน 44 โรงงาน เงินลงทุน
5,834.84 ล้านบาท คนงาน 1,342 คน
1.4 สาขาอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะ เช่ น ท าหลั ง คาโลหะแผ่ น รี ด ลอน ท าประตู ม้ ว น
ทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้าง แผ่นหลังคาเหล็ก กันสายเหล็ก กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เชื่อมโลหะ
ทั่วไป กลึง เชื่อมโลหะทั่วไป และซ่อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ อัดเศษโลหะ กลึงเชื่อมโลหะ ซ่อมแซมเครื่องจักร
ที่ใช้ในการกสิ กรรม ซ่อมรถยนต์ กลึงและเชื่อมโลหะ มีจานวน 28 โรงงาน เงินลงทุน 233.64 ล้ านบาท
คนงาน 172 คน
1.5 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ทาวงกบ บานประตู หน้าต่าง ไส ซอย
ทาเครื่องเรือนจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ หรือส่วนประกอบที่ทาด้วยไม้อาคาร มีจานวน 25 โรงงาน
มีเงินลงทุน 213.57 ล้านบาท คนงาน 407 คน
2. หมวดอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมาก 5 อันดับแรก ได้แก่
2.1 สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
เงินลงทุน
2.2 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
เงินลงทุน
2.3 สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช
เงินลงทุน
2.4 สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ
เงินลงทุน
2.5 สาขาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
เงินลงทุน

5,834,840,000 บาท
3,679,800,000 บาท
763,920,000 บาท
586,440,000 บาท
656,600,000 บาท

3. ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด
ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนนี้ เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกันในปีก่อน พบว่ามีอัตราการขยายตัวของจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่ ดังนี้
จานวนโรงงานแจ้งเริ่มประกอบ
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2562

2
-

เงินทุน (ล้านบาท)

คนงาน

5.15
-

11
-

3.1 โรงงานที่แจ้งประกอบกิจการโรงงาน ในเดือนตุลาคมปี 2562 ไม่มีโรงงานที่แจ้งประกอบ
กิจการโรงงาน
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจะพบว่าในเดือนตุลาคม ปี 2562 พบว่ามีจานวนโรงงานแจ้งประกอบ
กิจการ จานวนเงินลงทุน และจานวนคน มีสัดส่วนที่ลดลงทั้งหมด ร้อยละ 100 จากเดือนเดียวกันในปี 2561
3.2 โรงงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน ในเดื อ นตุ ล าคม 2562 มี จ านวน
1 โรงงาน ได้แก่
1) ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนภัทร 2014 ประกอบผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ตั้ง 815
ม.11 ถ.เทศประสิทธิ์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจะพบว่าในเดือนตุลาคม ปี 2562 พบว่ามีจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน จานวนเงินลงทุน และมีจานวนคนงาน มีสั ดส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 จากเดือน
เดียวกันในปี 2561
3.3 โรงงานที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงาน ในเดือนตุลาคม 2562 มีโรงงานที่ได้รับขยายโรงงาน
จานวน 1 โรงงาน ได้แก่
1) บริ ษัท โลหะกิจ (โครเมี่ยน) จากัด ประกอบกิจการ การขัดและการชุบเคลือบ
ผิว เลขที่ตั้ง 211 ม.11 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจะในเดือนตุลาคม ปี 2562 พบว่ามีจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตขยาย
โรงงาน มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 จากเดือนเดียวกันในปี 2562
3.4 การเลิ กการประกอบกิจการโรงงาน ในเดือนกันยายน 2562 ไม่มีโ รงงานที่แจ้งเลิ ก
ประกอบกิจการโรงงาน
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจะพบว่าในเดือนตุลาคมปี 2562 พบว่ามีจานวนโรงงานที่ มีการแจ้งเลิก
ประกอบกิจการโรงงาน จานวนเงินลงทุน และจานวนคน มีสัดส่วนที่เท่าเดิมทั้งหมด จากเดือนเดียวกันในปี
2561

โดยรายละเอียดความเคลื่อนไหวของภาวการณ์ลงทุนดังกล่าวข้างต้น สามารถจาแนกรายละเอียด
ตามประเภทอุตสาหกรรม ได้ดังนี้
ประเภทอุตสาหกรรมที่แจ้งประกอบกิจการโรงงาน

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

คนงาน
(คน)

อุตสาหกรรมที่ได้รับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน จาพวกที่ 2

จานวน
โรงงาน
(โรงงาน)
-

-

-

อุตสาหกรรมที่ได้รับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน จาพวกที่ 3

-

-

-

-

-

-

จานวน
โรงงาน
(โรงงาน)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

คนงาน
(คน)

1

12.50

3

1

12.50

3

จานวน
โรงงาน
(โรงงาน)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

คนงาน
(คน)

1

1.90

4

1

1.90

4

เงินลงทุน
(ล้าน
บาท)
-

คนงาน
(คน)

ผู้ประกอบการแจ้งเลิกกิจการโรงงาน (จาพวกที่ 2)

จานวน
โรงงาน
(โรงงาน)
-

ผู้ประกอบการแจ้งเลิกกิจการโรงงาน (จาพวกที่ 3)

-

รวม
เหตุผลของการที่ผู้ประกอบการแจ้งเลิกกิจการ
-

-

รวม
ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานจาพวกที่ 3
1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ
รวม
ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงาน จาพวกที่ 3
1. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
รวม

ประเภทอุตสาหกรรมที่จาหน่ายทะเบียนโรงงาน

-

-

-

-

4.อื่นๆ (ที่ สอจ.เสนอให้ กยผ.ทราบ) ในเดือน ตุลาคม 2562 มีโรงงานทั้งสิ้น 2,379 โรงงาน .
เงินลงทุน 13,987.01 ล้านบาท คนงาน 8,509 คน แต่เนื่องผลการบังคับใช้ พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ 2) .
พ.ศ. 2562 ทาให้โรงงานจาพวกที่ 1 โรงงานจาพวกที่ 2 สิ้นภาพการเป็นโรงงานรวม 1,967 โรงงาน
..
เงินลงทุนรวม 682.96 ล้านบาท คนงาน 3,112 คน และโรงงานจาพวกที่ 3 จานวน 94 โรงงาน เงินลงทุน
224.86 บาท คนงาน 684 คน เป็นเหตุให้ในเดือน ตุลาคม 2562 คงเหลือ 318 โรงงาน เงินลงทุน .
13,079.19 ล้านบาทและมีจานวนคนงาน 4,713 คน
.
.

ลงชื่อ..............................................
(นางสาววรารัตน์ มุงเพีย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวณัสชนก วงศ์สละ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

