รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม
ของจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ในพื้ นที่ จั ง หวั ด สกลนคร มี โ รงงานที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การ (สะสม) ณ วั น ที่
30 เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2563 ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2562 จำนวนทั้ ง สิ้ น
342 โรงงาน เงินลงทุนรวม 13,405.90 ล้านบาทและมีจำนวนคนงาน 5,020 คน
ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดในเดือนนี้ ประกอบด้วย
1. สาขาอุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1.1 สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น การผลิตวัสดุก่อสร้าง การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต
และคอนกรีตผสมเสร็จ การผลิตอิฐดินเผา ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต มีจำนวน 69 โรงงาน เงินลงทุน 598.84
ล้านบาท คนงาน 484 คน
1.2 สาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การผลิ ตเกลื อสินเธาว์ ห้องเย็น การขุดลอกกรวดทราย
หรือดิน ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ผลิตแก๊ส ชีวภาพจากน้ำเสียกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลั งและ
กากมันสำปะหลัง มีจำนวน 54 โรงงาน เงินลงทุน 3,686 ล้านบาท คนงาน 479 คน
1.3 สาขาอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผลิตน้ำตาล ผลิตน้ำแข็ง ผลิตน้ำดื่ม การผลิตนมสดให้ไร้
เชื้อหรือฆ่าเชื้อ การผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ ผลิตไอศกรีม ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรและผลิตเส้น
ก๋วยเตี๋ยวผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ มีจำนวน 48 โรงงาน เงินลงทุน 5,875.44 ล้านบาท คนงาน 1,408 คน
1.4 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง ไส
ซอย ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้อาคาร มีจำนวน 28 โรงงาน
มีเงินลงทุน 247.20 ล้านบาท คนงาน 457 คน
1.5 สาขาอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะ เช่ น ทำหลั งคาโลหะแผ่ น รี ด ลอน ทำประตู ม้ ว น
ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง แผ่นหลังคาเหล็ก กันสายเหล็ก กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เชื่อมโลหะ
ทั่วไป กลึง เชื่อมโลหะทั่วไป และซ่อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ อัดเศษโลหะ กลึงเชื่อมโลหะ ซ่อมแซมเครื่องจักร
ที่ใช้ในการกสิ กรรม ซ่อมรถยนต์ กลึ งและเชื่อมโลหะ มีจำนวน 28 โรงงาน เงินลงทุน 227.14 ล้ านบาท
คนงาน 175 คน
2. หมวดอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมาก 5 อันดับแรก ได้แก่
2.1 สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
เงินลงทุน
2.2 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
เงินลงทุน
2.3 สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช
เงินลงทุน
2.4 สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เงินลงทุน
2.5 สาขาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
เงินลงทุน

5,875,440,000 บาท
3,686,000,000 บาท
763,920,000 บาท
619,640,000 บาท
598,840,000 บาท

3. ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด
ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนนี้ เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกันในปีก่อน พบว่ามีอัตราการขยายตัวของจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่ ดังนี้
จำนวนโรงงานแจ้งเริ่มประกอบ
กันยายน 2562
กันยายน 2563

1
-

เงินทุน (ล้านบาท)
0.70
-

คนงาน
2
-

3.1 โรงงานที่ แ จ้ ง ประกอบกิ จ การโรงงาน ในเดื อ นกั น ยายน ปี 2563 ไม่ มี โ รงงานแจ้ ง
ประกอบกิจการ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจะพบว่าในเดือนกันยายน ปี 2563 มีจำนวนโรงงานแจ้งประกอบกิจการ
มีสัดส่วนที่ลดลงทั้งหมด ร้อยละ 100 จากเดือนเดียวกันในปี 2562
3.2 โรงงานที่ ได้รั บ อนุ ญ าตประกอบกิ จการโรงงาน ในเดือ นกั น ยายน 2563 มี โรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 6 โรงงาน ได้แก่
1. บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็น จิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เลขที่ตั้ง ม.9 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
2. บริษัท ศรีไทย คอร์เปอเรชัน จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เลขที่ตั้ง ม.21 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
3. บริษัท ทรายชลทิศ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลขที่ตั้ ง
ม.11 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
4. ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำกั ด ประชาพั ฒ น์ ประกอบกิ จ การ ผลิ ต แอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
เลขที่ตั้ง ม.7 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
5. ห้ างหุ้ น ส่ วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง ประกอบกิจการ ผลิ ตแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เลขที่ตั้ง ม.10 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
6. สุริยาคอนกรีต ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ตั้ง ม.1 ต.โพนงาม
อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ซึ่ งเมื่ อ เปรี ย บเที ย บจะพบว่ าในเดื อ นกั น ยายน ปี 2563 พบว่ า มี โรงงานที่ ได้ รั บ
อนุ ญาตประกอบกิจ การโรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.33 จำนวนเงินลงทุน ลดลงร้อยละ 88.94 และจำนวน
คนงานมีสัดส่วนลดลงร้อยละ 63.95 จากเดือนเดียวกันในปี 2562
3.3 การอนุญาตขยายโรงงาน ในเดือนกันยายน 2563 ไม่มีโรงงานที่ได้รับ การอนุญาตขยาย
โรงงาน
ซึ่งเมื่อเปรี ย บเที ยบจะพบว่าในเดือนกันยายน ปี 2563 ไม่ มีโรงงานที่ได้รับอนุ ญ าตขยาย
โรงงาน จึงมีสัดส่วนทีลดลงทั้งหมด ร้อยละ 100 จากเดือนเดียวกันในปี 2562
3.4 การเลิ กการประกอบกิจ การโรงงาน ในเดือ นกัน ยายน 2563 ไม่มี โรงงานที่ แจ้งเลิ ก
ประกอบกิจการโรงงาน
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจะพบว่าในเดือนกันยายน ปี 2563 มีจำนวนโรงงานเลิกประกอบกิจการ
โรงงาน มีสัดส่วนเท่าเดิม จากเดือนเดียวกันในปี 2562

รายละเอียดความเคลื่อนไหวของภาวการณ์ลงทุนดังกล่าวข้างต้น สามารถจำแนกรายละเอียด
ตามประเภทอุตสาหกรรม ได้ดังนี้
ประเภทอุตสาหกรรมที่แจ้งประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
รวม
ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
2. อุตสาหกรรมอโลหะ
รวม
ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงาน
รวม
ประเภทอุตสาหกรรมที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน
ผู้ประกอบการแจ้งเลิกกิจการโรงงาน
รวม
เหตุผลของการที่ผู้ประกอบการแจ้งเลิกกิจการ
-

จำนวน
โรงงาน
(โรงงาน)
-

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

คนงาน
(คน)

-

-

-

-

-

จำนวน
โรงงาน
(โรงงาน)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

คนงาน
(คน)

5
1

124.13
18.80

26
5

6

142.93

31

จำนวน
โรงงาน
(โรงงาน)
-

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

คนงาน
(คน)

-

-

-

-

-

จำนวน
โรงงาน
(โรงงาน)
-

เงินลงทุน
(ล้าน
บาท)
-

คนงาน
(คน)

-

-

-

-

4.อื่นๆ (ที่ สอจ.เสนอให้ กยผ.ทราบ)
........................................................................................................................................................... ......................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..............................................
(นางสาววรารัตน์ มุงเพีย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ....................................................................
(นายพรศักดิ์ ประยูร)
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

