รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม
ของจังหวัดสกลนคร ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
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 เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2563 ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2562 จ านวนทั้ ง สิ้ น
325 โรงงาน เงินลงทุนรวม 13,166.97 ล้านบาทและมีจานวนคนงาน 4,765 คน
ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดในเดือนนี้ ประกอบด้วย
1. สาขาอุตสาหกรรมที่มีจานวนโรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1.1 สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น การผลิตวัสดุก่อสร้าง การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต
และคอนกรีตผสมเสร็จ การผลิตอิฐดินเผา ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต มีจานวน 68 โรงงาน เงินลงทุน 580.04
ล้านบาท คนงาน 479 คน
1.2 สาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การผลิตเกลือสินเธาว์ ห้องเย็น การขุดลอกกรวดทราย
หรือดิน ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ผลิตแก๊สชีวภาพจากน้าเสียกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลังและ
กากมันสาปะหลัง มีจานวน 53 โรงงาน เงินลงทุน 3,684.10 ล้านบาท คนงาน 475 คน
1.3 สาขาอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผลิตน้าตาล ผลิตน้าแข็ง ผลิตน้าดื่ม การผลิตนมสดให้ไร้
เชื้อหรือฆ่าเชื้อ การผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ ผลิตไอศกรีม ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรและผลิตเส้น
ก๋วยเตี๋ยวผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ มีจานวน 44 โรงงาน เงินลงทุน 5,839.44 ล้านบาท คนงาน 1,300 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 227.14 ล้านบาท
คนงาน 175 คน
1.5 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ทาวงกบ บานประตู หน้าต่าง ไส ซอย
ทาเครื่องเรือนจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ หรือส่วนประกอบที่ทาด้วยไม้อาคาร มีจานวน 27 โรงงาน
มีเงินลงทุน 228.20 ล้านบาท คนงาน 432 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

5,839,440,000 บาท
3,684,100,000 บาท
763,920,000 บาท
580,040,000 บาท
565,600,000 บาท

3. ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด
ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนนี้ เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกันในปีก่อน พบว่ามีอัตราการขยายตัวของจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่ ดังนี้
จานวนโรงงานแจ้งเริ่มประกอบ
มีนาคม 2562
มีนาคม 2563

3
3

เงินทุน (ล้านบาท)
83.60
43.80

คนงาน
28
26

3.1 โรงงานที่แจ้งประกอบกิจการโรงงาน ในเดือนมีนาคมปี 2563 มีโรงงานแจ้งประกอบ
กิจการ จานวน 3 โรงงาน ได้แก่
1) ธัญเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการ ทาส่วนประกอบที่ทาด้วยไม้ของอาคาร พาเลท
ไม้ ทาเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ เลขที่ตั้ง 82 ม.1 ถ.สายวาริชภูมิ-ตาดภูวง ต.คาบ่อ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
2) บริ ษั ท แกร่ ง จ ากั ด ประกอบกิ จ การ ผลิ ต แอสฟั ล ต์ ติ ก คอนกรี ต เลขที่ ตั้ ง
ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
3) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด วาริ ช คอนกรี ต ประกอบกิ จ การ ผลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ
แผ่นพื้นคอนกรีตสาเร็จรูป เสาเข็ม คานคอนกรีตอัดแรง เลขที่ตั้ง ถ.สายวาริชภูมิ-พังโคน ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ
จ.สกลนคร
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจะพบว่าในเดือนมีนาคม ปี 2563 มีจานวนโรงงานแจ้งประกอบกิจการ
มีสัดส่วนเท่าเดิม จานวนเงินลงทุนลดลงร้อยละ 47.61 และจานวนคนลดลงร้อยละ 7.14
จาก
เดือนเดียวกันในปี 2562
3.2 โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในเดือนมีนาคม 2563 มีโรงงานที่ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จานวน 2 โรงงาน ได้แก่
1) บริษัท ไทย โคริ โนมิโมโน จากัด ประกอบกิจการ ผลิตน้าปลาร้าปรุงรส เลขที่ตั้ง
361 ม.6 ถ.สายบ้านโนนสูง-บ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
2) ห้างหุ้นส่วนจากัด ลิ้มชัยเจริญ ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
เลขที่ตั้ง 168 ม.6 ถ.สายพรรณานิคม-อากาศอานวย ต.บะหว้า อ.อากาศอานวย จ.สกลนคร
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจะพบว่าในเดือนมีนาคม ปี 2563 มีจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน จึงมีสัดส่วนที่เท่าเดิม จานวนเงินลงทุนลดลงร้อยละ 27.47 และจานวนคนลดลง ร้อยละ
7.69 จากเดือนเดียวกันในปี 2562
3.3 การอนุญาตขยายโรงงาน ในเดือนมีนาคม 2563 ไม่มีโรงงานที่ได้รับการอนุญาตขยาย
โรงงาน
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจะพบว่าในเดือนมีนาคม ปี 2563 ไม่มจี านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตขยาย
โรงงาน จึงมีสัดส่วนที่เท่าเดิม จากเดือนเดียวกันในปี 2562
/3.4 การเลิก

3.4 การเลิ ก การประกอบกิ จ การโรงงาน ในเดือ นมี น าคม 2563 ไม่ มี โ รงงานที่แ จ้ ง เลิ ก
ประกอบกิจการโรงงาน
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจะพบว่าในเดือนมีนาคม ปี 2563 มีจานวนโรงงานเลิกประกอบกิจการ
โรงงาน มีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 100 จากเดือนเดียวกันในปี 2562
รายละเอียดความเคลื่อนไหวของภาวการณ์ลงทุนดังกล่าวข้างต้น สามารถจาแนกรายละเอียด
ตามประเภทอุตสาหกรรม ได้ดังนี้
ประเภทอุตสาหกรรมที่แจ้งประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
1. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียม
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ
รวม

ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
1. อุตสาหกรรมอาหาร
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑืจากปิโตรเลียม
รวม
ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงาน
รวม

จานวน
โรงงาน
(โรงงาน)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

คนงาน
(คน)

1
1
1

3.80
16.00
24.00

10
8
8

3

43.80

26

จานวน
โรงงาน
(โรงงาน)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

คนงาน
(คน)

1
1

9.60
20.50

8
4

2

30.10

12

จานวน
โรงงาน
(โรงงาน)
-

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

คนงาน
(คน)

-

-

-

-

-

ประเภทอุตสาหกรรมที่จาหน่ายทะเบียนโรงงาน
ผู้ประกอบการแจ้งเลิกกิจการโรงงาน
รวม
เหตุผลของการที่ผู้ประกอบการแจ้งเลิกกิจการ
-

จานวน
โรงงาน
(โรงงาน)
-

เงินลงทุน
(ล้าน
บาท)
-

คนงาน
(คน)

-

-

-

-

4.อื่นๆ (ที่ สอจ.เสนอให้ กยผ.ทราบ) ในเดือน มีนาคม 2563 มีโรงงานทั้งสิ้น 2,385 โรงงาน .
เงินลงทุน 14,072.98 ล้านบาท คนงาน 8,556 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 93 โรงงาน เงินลงทุน
223.05 บาท คนงาน 679 คน เป็นเหตุให้ในเดือนมีนาคม 2563 คงเหลือ 325 โรงงาน เงินลงทุน
.
13,166.97 ล้านบาทและมีจานวนคนงาน 4,765 คน
.
.

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

ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย)
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

