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คํานําคํานํา  
 

อุตสาหกรรมกอสราง นับเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มี
ความสําคัญในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการสรางที่อยูอาศัย 
โรงงาน ถนน สะพาน ฯลฯ และมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 
เชน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน 
เฟอรนิเจอร และวัสดุกอสราง เปนตน 

จากการสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2552 พบวา สถาน
ประกอบการกอสรางทั่วประเทศ มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 29,360 แหง 
โดยตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ประมาณรอยละ 34.1 
สถานประกอบการทั่วประเทศดําเนินการกอสรางที่สําคัญเกี่ยวกับการ
กอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง มีสัดสวนสูงที่สุดรอยละ 56.8 และการ
เตรียมสถานที่กอสราง รอยละ 14.8 มีคนทํางานในสถานประกอบการ
กอสรางทั้งสิ้นประมาณ 364,694 คน ในจํานวนนี้เปนลูกจางประมาณ 
335,150 คน ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 92,873 
บาท นอกจากนี้การประกอบการกอสรางทั่วประเทศ  มีมูลคาการ
กอสรางในป 2551 รวมทั้งสิ้นประมาณ 394,162.9 ลานบาท เปน
คาใชจายขั้นกลางประมาณ 276,181.8 ลานบาท และมูลคาเพิ่มประมาณ 
117,981.1 ลานบาท โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอมูลคาการกอสราง
ประมาณรอยละ 29.9 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ เห็นวาขอมูลสถิติที่นํา เสนอนี้  จะมี
ประโยชนสําหรับรัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ ในการจัดวางโครงสราง
พื้นฐานดานสาธารณูปโภคตางๆ รวมทั้งภาคเอกชน สามารถนําขอมูล
มาใชในการวิเคราะห เพื่อใชในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน
การขยาย/ชะลอกิจการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ตลอดจนการวางแผน 
การจางงานในการประกอบธุรกิจ และประกอบการกําหนดแนวทางการ
ขอรับการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐตอไป 
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บทสรปุผูบริหารบทสรปุผูบริหาร  
 

การสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2552 นับเปนการสํารวจ 
ครั้งที่ 3 ซึ่งไดดําเนินการจัดทําทุก 5 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรมกอสราง 
ซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญตอภาครัฐในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและวางแผนการลงทุน รวมทั้งการจางงานของภาคเอกชน การ
สํารวจครั้งนี้คุมรวมสถานประกอบการกอสรางทุกแหงทั่วประเทศ       
ที่ประกอบกิจกรรมใน  3 หมวดใหญ  ไดแก  การกอสรางอาคาร /
สิ่งกอสราง งานวิศวกรรมโยธา และกิจกรรมการกอสรางเฉพาะงาน 
โดยจัดตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภท ตาม
มาตรฐานสากล (ประเภท F : ISIC Rev.4) 

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการในชวงเดือนมิถุนายน 
– กันยายน 2552 สําหรับขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้เปนผลของ
การดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา ระหวาง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2551 ของสถานประกอบการกอสรางที่ตั้งอยู ในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลทั่วประเทศ สรุปไดดังนี้ 
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11. . จํานวนสถานประกอบการกอสรางจํานวนสถานประกอบการกอสราง  ทั่วประเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 
29,360 แหง สวนใหญ (รอยละ 56.8) ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการกอสราง
อาคาร/สิ่งกอสราง รองลงมา ไดแก การดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียม
สถานที่กอสราง ประมาณ   รอยละ 14.8 และการสรางอาคารใหเสร็จ
สมบูรณ ประมาณรอยละ 10.5 สําหรับการกอสรางนอกเหนือจากที่
กลาวขางตน แตละหมูยอยมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 7.0 ของจํานวนสถาน
ประกอบการกอสรางทั้งสิ้น 

22. . ขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ ((จําจํานวนคนทํางานนวนคนทํางาน))  สวนใหญ 
(รอยละ 61.4)  เปนสถานประกอบการกอสรางที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน 
และคนทํางาน 6 – 10 คน มีรอยละ 21.7 สําหรับสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกวา 10 คน มีรอยละ 16.9 

หากพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา สถาน
ประกอบการเกือบทุกหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง (มากกวารอยละ 
45.0) เปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน ยกเวน หมูยอยการ
กอสรางถนนและทางรถไฟ  การกอสรางโครงการงานวิศวกรรมโยธา
อื่น ๆ และการรื้อถอน 

33. . รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย สถานประกอบการกอสราง 
สวนใหญ  (รอยละ 76.8) มีรูปแบบการจัดตั้งเปนสวนบุคคลหรือ       
หางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล ที่มีรูปแบบการจัดตั้งเปนบริษัท
จํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) รอยละ 13.0 และที่มีรูปแบบการจัดตั้งเปน
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือหางหุนสวนจํากัด มีเพียงรอยละ 10.2 
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44.  .  วงเงินรับเหมาวงเงินรับเหมากอสรกอสรางางตอปตอป   สถานประกอบการกอสรางทั่วประเทศ 
สวนใหญ (ประมาณรอยละ 61.6) เปนสถานประกอบการที่มีวงเงิน
รับเหมากอสรางนอยกวา 1 ลานบาท สวนสถานประกอบการที่มีวงเงิน
รับเหมากอสรางตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป   มีเพียงเล็กนอย คือ ประมาณ
รอยละ 3.5  

55. . การรับงานจากการรับงานจากภภาคาครัฐรัฐ  สถานประกอบการกอสรางทั่วประเทศ 
ประมาณรอยละ 16.3 มีการดําเนินกิจการกอสรางโดยรับงานจากภาครัฐ
และสถานประกอบการในกลุมนี้สวนใหญ (รอยละ 52.8) รับงานจาก
ภาครัฐ 50% หรือมากกวา สวนสถานประกอบการที่มีการรับงานจาก
ภาครัฐระหวาง 10 – 19% และนอยกวา 10%  มีประมาณรอยละ 13.4 
และ 12.9 ตามลําดับ นอกจากนั้นรับงานระหวาง 20 – 29%  30 – 39% 
และ 40 – 49% มีประมาณรอยละ 5 – 10  

66. . ลักษณะการดําเนินกิจการลักษณะการดําเนินกิจการ  สถานประกอบการสามารถประกอบ
กิจการไดหลายลักษณะ จากการสํารวจ พบวา สถานประกอบการ    
สวนใหญมีลักษณะการดําเนินกิจการเปนแบบรับเหมาเฉพาะคาแรงงาน 
รอยละ 59.9 รองลงมาเปนการรับงานและดําเนินการเองทั้งหมด รอยละ 
40.3 สําหรับการจางเหมาหรือใหผูอื่นชวยดําเนินการบางสวน และการ
รับชวงงานจากผูรับเหมาอื่น มีรอยละ 13.7 และ 8.2 ตามลําดับ 
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77. . จํานวนคนทํางานและลูกจางจํานวนคนทํางานและลูกจาง ในป 2551 มีคนทํางานในสถาน
ประกอบการกอสรางทั่วประเทศทั้งสิ้น มีประมาณ 364,694 คน ใน
จํานวนนี้ เปนลูกจางประมาณ  335,150 คน เมื่อจําแนกลูกจางตาม
ประเภทหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา ลูกจางที่ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการที่ดํา เนินกิจการเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร /
สิ่งกอสรางมากที่สุด คือ 198,339 คน หรือรอยละ 59.2 รองลงมา
ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการกอสราง
ถนนและทางรถไฟ  36,929 คน หรือรอยละ 11.0 ที่เหลือปฎิบัติงานใน
อุตสาหกรรมกอสรางนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

88. . คาตอบแทนแรงงานคาตอบแทนแรงงาน ในป 2551 ลูกจางในอุตสาหกรรมกอสราง
ทั่วประเทศ ไดรับคาตอบแทนแรงงานรวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 
31,126.4 ลานบาท หรือเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 92,873 บาท โดย
ลูกจางที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมกอสรางเกี่ยวกับกิจกรรมการติดตั้ง
สิ่งกอสรางอื่น ๆ ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุด 
ประมาณ 120,030 บาท รองลงมา ไดแก ลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมกอสรางเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟา การ
ติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอนและระบบระบายอากาศ ซึ่ง
ไดรับคาตอบแทนตอคนตอปใกลเคียงกัน คือ 119,911 บาท และ 
119,785 บาท ตามลําดับ  
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99 . . มูลคาการกอสรางมูลคาการกอสราง  คาใชจาย คาใชจายขั้นกลางขั้นกลาง  และมูลคาเพิ่ม และมูลคาเพิ่ม ในการในการ
ดําเนินกิจการดําเนินกิจการ   การกอสรางทั่วประเทศ มีมูลคาการกอสรางหรือรายรับ
ในการดําเนินกิจการในป 2551 รวมทั้งสิ้นประมาณ 394,162.9 ลานบาท 
เปนคาใชจายประมาณ 276,181.8 ลานบาท และมูลคาเพิ่มประมาณ 
117,981.1 ลานบาท โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอมูลคาการกอสราง
ประมาณรอยละ 29.9 

สําหรับมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการมีมูลคา
ประมาณ 13.4 ลานบาท และมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานมี
มูลคาประมาณ 1.1 ลานบาท ดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 
และเฉลี่ยตอคนทํางาน พบวา มีมูลคาประมาณ 4.0 ลานบาท และ 
323,500 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่มจําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 
พบวา มูลคาเพิ่มสวนใหญ (รอยละ 57.3) มาจากการกอสรางอาคาร/
สิ่งกอสราง รองลงมารอยละ 13.3 มาจากการกอสรางถนนและทาง
รถไฟ สําหรับอุตสาหกรรมกอสรางในหมูยอยอื่นๆ มีสัดสวนต่ํากวา
รอยละ 9.0 

1010. . การเปรียบเทียบการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมกอสรางการเปรียบเทียบการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมกอสราง เมื่อ
เปรียบเทียบผลจากการสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2552 กับ 2547 
(เปนขอมูลของการดําเนินกิจการในป 2551 เทียบกับป 2546) พบวา 
สถานประกอบการกอสรางมีจํานวนเพิ่มขึ้น รอยละ 41.4 จํานวน
คนทํางานเพิ่มขึ้น รอยละ 55.2 
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ในดานการจางงาน พบวา มีจํานวนลูกจางเพิ่มขึ้นรอยละ 58.7 
สวนคาตอบแทนแรงงานตอป พบวาลูกจางไดรับเพิ่มขึ้นรอยละ 96.5 

ในดานการดําเนินกิจการ พบวา มูลคาการกอสรางหรือรายรับ 
คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมกอสรางทั่วประเทศ มี
มูลคาเพิ่มขึ้นจากป 2547 รอยละ 22.5  21.8 และ 24.3 ตามลําดับ  

1111. . สรุปและขอเสนอแนะสรุปและขอเสนอแนะ ผลจากการสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง 
พ.ศ. 2552 พบวา จํานวนสถานประกอบการกอสรางทั่วประเทศ มี
ทั้งสิ้น 29,360 แหง สวนใหญ (รอยละ 83.1) เปนสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีคนทํางาน  1 – 10  คน  สําหรับคนทํางานในสถาน
ประกอบการกอสราง มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 364,694 คน และมีการ
จางงานทั้งสิ้นประมาณ 335,150 คน โดยไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอคน
ตอป 92,873 บาท  สวนมูลคาการกอสรางหรือรายรับ รวมทั้งสิ้น 
394,126.9 ลานบาท คาใชจาย และมูลคาเพิ่ม ประมาณ 276,181.8 ลาน
บาท และ 117,981.1 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนั้นผูประกอบการกวา 
51.2 ระบุวาผลการดําเนินงานโดยรวมในป 2551 ลดลงจากป 2550 

สําหรับความตองการที่ใหรัฐชวยเหลือนั้น ผูประกอบการไดให
ขอคิดเห็นและเสนอแนะ  สรุปที่สําคัญ  คือ ตองการใหลดคาวัสดุ 
เครื่องจักร/เครื่องมือ เพื่อจะไดลดตนทุนการดําเนินงาน นอกจากนั้น
ตองการใหขจัดปญหาทุจริตคอรัปชั่นของหนวยราชการ  
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บทนําบทนํา  
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเริ่มจัดทําโครงการสํารวจอุตสาหกรรม
กอสราง (เดิมชื่อโครงการสํารวจภาวะการกอสราง) ขึ้นครั้งแรกในป 
2542 เนื่องจากเห็นวาขอมูลเกี่ยวกับการประกอบการกอสรางยังไมมี
หนวยงานใดเก็บรวบรวมไว ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดขอใหสํานักงานสถิติแหงชาติ
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว เพื่อนําไปใชคํานวณบัญชีประชาชาติ
และจัดสรางตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย และ
เพื่อใหมีขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการศึกษา  และวางแผน
ปรับปรุงกิจการสาขานี้ไดอยางตอเนื่องและเปรียบเทียบกันได 
สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดกําหนดแผนที่จะทําการสํารวจทุก 5 ป 
สําหรับการสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2552 นี้ นับเปนการ
สํารวจครั้งที่ 3 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการจัดประเภท
อุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล ดังนั้นใน
การนําเสนอขอมูลในฉบับนี้ ไดมีการแสดงขอมูลซึ่งจําแนกตามการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(ประเภท F : ISIC Rev.3) 
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สรุปขอมูลทีส่ําคัญสรุปขอมูลทีส่ําคัญ  
 

11. . ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการอุตสาหกรรมกอสรางขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการอุตสาหกรรมกอสราง  
1.1 จํานวนและขนาดของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการกอสรางที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลทั่วประเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 29,360 แหง สวนใหญตั้งอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณรอยละ 34.1 รองลงมา คือ ภาคเหนือ 
ประมาณรอยละ  17.6 สวนสถานประกอบการที่ตั้งอยูในภาคใต 
กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง มีสัดสวนของสถานประกอบการ
ประมาณรอยละ 16.0  13.2 และ  10.6 ตามลําดับ  สําหรับในเขต
ปริมณฑล มีสัดสวนเพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 8.5 ของสถาน
ประกอบการทั้งสิ้น 
 
แผนภูมิ 1  จํานวนสถานประกอบการกอสราง จําแนกตามภาค 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคใต 16.0% 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34.1% ภาคเหนือ 17.6% 

ภาคกลาง 10.6% 

ปริมณฑล 8.5% 

กรุงเทพมหานคร 13.2% 

29,360
แหง
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เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งวัดดวยจํานวน
คนทํางาน พบวา สวนใหญ (จํานวน 18,038 หรือรอยละ 61.4) เปน
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน  1 – 5 คน  รองลงมาเปนสถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน  6 – 10 คน  มี  6,366 แหง  สวนสถาน
ประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 20 คน และคนทํางาน 11 – 15 คน มี 
2,129 และ 2,061 แหง ตามลําดับ ในขณะที่สถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 16 – 20 คน มีเพียงเล็กนอย มีจํานวน 765 แหง หรือประมาณ
รอยละ 2.6 
 
แผนภูมิ 2  จํานวนสถานประกอบการกอสราง จําแนกตามขนาดของ 

สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

29,360

18,038

6,366

2,061 765 2,129

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

รวม 1 - 5 คน 6 - 10 คน 11 - 15 คน 16 - 20 คน > 20 คน
ขนาดของ 
สถานประกอบการ 

จํานวน (แหง) 
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ผลจากการสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2552 ตามการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(ประเภท F : ISIC Rev.4) สวนใหญหรือรอยละ 56.8 ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการสรางอาคาร/สิ่งกอสราง รองลงมาดําเนินกิจการเกี่ยวกับการ
เตรียมสถานที่กอสราง  รอยละ  14.8 การสรางอาคารใหสมบูรณ 
ประมาณรอยละ 10.5 สําหรับกิจการกอสรางนอกเหนือจากที่กลาว
ขางตน แตละหมูยอยมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 7.0 ของจํานวนสถาน
ประกอบการทั้งสิ้น 
 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการกอสราง  

จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : ISIC Rev.4 
 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง จํานวน รอยละ 
รวม 29,360 100.0

การกอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง 16,668 56.8
การกอสรางถนนและทางรถไฟ 946 3.2
การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 660 2.2
การกอสรางโครงการงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ 69 0.2
การรื้อถอน 23 0.1
การเตรียมสถานที่กอสราง 4,348 14.8
การติดตั้งระบบไฟฟา 1,985 6.8
การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน และระบบระบาย

อากาศ 
506 1.7

การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ 233 0.8
การสรางอาคารใหเสรจ็สมบูรณ 3,073 10.5
การกอสรางเฉพาะงานอื่นๆ  848 2.9
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ผลจากการสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2552 ตามการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(ประเภท F : ISIC Rev.3) สวนใหญ (รอยละ 64.6) ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการกอสรางอาคาร;งานวิศวกรรมโยธา รองลงมาประมาณรอยละ 
14.5  10.5 และ 9.7  เปนกิจกรรมการเตรียมสถานที่กอสราง การสราง
อาคารใหสมบูรณ และการติดตั้งภายในอาคาร ตามลําดับ สําหรับ
กิจกรรมการใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอน
โดยมีผูควบคุม มีสัดสวนต่ําที่สุด คือ ต่ํากวารอยละ 0.7 ของสถาน
ประกอบการทั้งสิ้น  
 
แผนภูมิ 3  รอยละของสถานประกอบการกอสราง จําแนกตามหมูยอย 

    อุตสาหกรรมกอสราง : ISIC Rev.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

64.6%

9.7%

14.5%0.7%
10.5%

การเตรียมสถานที่กอสราง

การกอสรางอาคาร;งานวศิวกรรมโยธา

การติดตั้งภายในอาคาร

การสรางอาคารใหสมบูรณ

การใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชใน
งานกอสรางหรือการร้ือถอนโดยไม

29,360 
แหง 
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เมื่อเปรียบเทียบขนาดของสถานประกอบการกอสราง ซึ่งวัดดวย
คนทํางานป 2546 และป 2551 พบวา มีสัดสวนเชนเดียวกัน กลาวคือ
สวนใหญเปนสถานประกอบการกอสรางที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน 
รองลงมาเปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 6 – 10 คน ในขณะที่
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16 – 20 คน มีจํานวนนอยที่สุด 

 
แผนภูมิ 4  รอยละของสถานประกอบการกอสราง ป 2541 – 2551  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ป 2546 ป 2551

1 - 5 คน 6 - 10 คน 11 - 15 คน 16 - 20 คน มากกวา 20 คน
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1.2 รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 
สถานประกอบการกอสราง สวนใหญ (รอยละ 76.8) มีรูปแบบการ

จัดตั้งเปนสวนบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล ที่มีรูปแบบ
การจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) มีรอยละ 13.0 และที่มี
รูปแบบการจัดตั้งเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือหางหุนสวนจํากัด 
มีเพียงรอยละ 10.2 
 
แผนภูมิ 5 รอยละของสถานประกอบการกอสราง จาํแนกตามรูปแบบ 

การจัดตั้งตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนบุคคล 
76.8% 

บริษัทจํากัด, บริษัทจํากัด (มหาชน) 
13.0% 

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
หางหุนสวนจาํกัด 

10.2% 
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1.3 รูปแบบการจดัตั้งทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการกอสราง รอยละ 98.4 เปนสํานักงานแหงเดียว

ไมมีสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาอยูที่ใด  รอยละ  1.0 เปน
สํานักงานใหญ และรอยละ 0.6 เปนสํานักงานสาขา 
 
แผนภูมิ 6  รอยละของสถานประกอบการกอสราง จําแนกตามรูปแบบ

การจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98.4

1.0 0.6
0%

20%

40%

60%

80%

100%

สํานักงานแหงเดยีว สํานักงานใหญ สํานักงานสาขา
รูปแบบ 
การจัดต้ัง 
ทางเศรษฐกิจ
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1.4 ลักษณะการดําเนินกิจการ 
การดําเนินกิจการสถานประกอบการสามารถดําเนินกิจการได

หลายลักษณะ จากการสํารวจ พบวา สวนใหญมีลักษณะการดําเนิน
กิจการเปนแบบรับเหมาเฉพาะคาแรงงาน รอยละ 59.9 รองลงมาเปนการ
รับงานและดําเนินการเองทั้งหมด รอยละ 40.3 สําหรับการจางเหมาหรือ
ใหผูอื่นชวยดําเนินการบางสวนและการรับชวงงานจากผูรับเหมาอื่น มี
รอยละ 13.7 และ 8.2 ตามลําดับ 

 
แผนภูมิ 7  รอยละของสถานประกอบการกอสราง จาํแนกตามลักษณะ

การดําเนนิกิจการ 
 

 

 

 

 
หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ลักษณะการดําเนินกิจการ

8.2

40.3

13.7

59.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

รับงานและ
ดําเนินการเองทั้งหมด

จางเหมาหรือใหผูอ่ืนชวย
ดําเนินการบางสวน 

รับชวงงานจาก
ผูรับเหมาอื่น 

รับเหมาเฉพาะคาแรงงาน
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1.5 ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
สถานประกอบการกอสราง สวนใหญ ประมาณรอยละ 44.7 เปน

สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการต่ํากวา 10 ป ที่ดําเนินกิจการระหวาง 
10 – 19 ป มีประมาณรอยละ 36.0 และประมาณรอยละ 13.7 ดําเนิน
กิจการระหวาง 20 – 29 ป ในขณะที่สถานประกอบการกอสรางที่ดําเนิน
กิจการตั้งแต 30 ปขึ้นไป มีเพียงเล็กนอย รอยละ 5.6  
 
แผนภูมิ 8  รอยละของสถานประกอบการกอสราง จาํแนกตามระยะเวลา

ในการดําเนินกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา

5.6

28.5

16.2

36.0

13.7

0%

10%

20%

30%

40%

นอยกวา 5 ป 5 - 9 ป 10 - 19 ป 20 - 29 ป 30 ปขึ้นไป
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8.9
3.5
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17.5
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นอยกวา 1 ลานบาท 1 - 9 ลานบาท 10 - 49 ลานบาท ตัง้แต 50 ลานบาท
ขึ้นไป

ไมรายงาน

1.6 วงเงนิรับเหมากอสรางตอป 
วงเงินรับเหมากอสราง สวนใหญ (ประมาณรอยละ 61.6) เปน

สถานประกอบการที่มีวงเงินรับเหมากอสรางนอยกวา 1 ลานบาท สวน
สถานประกอบการที่มีวงเงินรับเหมากอสรางตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป 
มีเพียงเล็กนอย คือ ประมาณรอยละ 3.5 
 
แผนภูมิ 9  รอยละของสถานประกอบการกอสราง จาํแนกตามวงเงิน

รับเหมากอสรางตอป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงเงิน
รับเหมาตอป
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1.7 การใชวัสดุกอสรางหรืออุปกรณจากตางประเทศ 
สถานประกอบการกอสราง มีการใชวัสดุหรืออุปกรณที่นําเขา

จากตางประเทศ ซึ่งมีอยูประมาณ 796 แหงนั้น รอยละ 25.0 มีการใช
วัสดุกอสรางนําเขาจากตางประเทศมากกวา 50% สวนที่มีการใชวัตถุดิบ
นําเขาจากตางประเทศระหวาง 10 - 19% และระหวาง 20 – 29% มี
ประมาณรอยละ 21.0 และ 16.9 ตามลําดับ สําหรับสถานประกอบการที่
มีการใชวัสดุกอสรางระหวาง 30 - 39% และนอยกวา 10% มีสัดสวน
ใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 15.9 และ 15.4 ตามลําดับ 
 
แผนภูมิ 10 รอยละของสถานประกอบการกอสราง จําแนกตามการใช

วัสดุกอสรางและอุปกรณจากตางประเทศ 
 

การใชวัสดุฯ 
จากตางประเทศ รอยละ 

< 10% 15.4 
10 – 19% 21.0 
20 – 29% 16.9 
30 – 39% 15.9 
40 – 49% 5.8 

> 50% 25.0 
 

ไมมี 
97.3% 

มี
2.7%
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1.8 การรับงานจากภาครัฐ 
สถานประกอบการกอสราง ประมาณรอยละ 16.3 มีการรับงาน

จากภาครัฐ โดยรับงานจากภาครัฐ 50% หรือมากกวาในสัดสวนสูงที่สุด 
รอยละ 52.8 สวนที่มีการรับงานจากภาครัฐระหวาง 10 – 19% และ      
นอยกวา 10% มีประมาณรอยละ 13.4 และ 12.9 ตามลําดับ  
 
แผนภูมิ 11 รอยละของสถานประกอบการกอสราง จําแนกตามการ 

รับงานจากภาครัฐ 
 
 

รับงานจาก
ภาครัฐ 

รอยละ 

< 10% 12.9 
10 – 19% 13.4 
20 – 29% 9.8 
30 – 39% 6.6 
40 – 49% 4.5 

> 50% 52.8 
 
 
 

ไมมี 
83.7% 

    มี 
 16.3% 
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22. . ขอมูลสถิติที่สําคัญ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบกขอมูลสถิติที่สําคัญ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการและารและ  
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสรางหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง  
2.1 จํานวนคนทํางานและลูกจาง 

คนทํางานในสถานประกอบการกอสรางในป 2551 ทั่วประเทศ 
มีจํานวนทั้งสิ้น 364,694 คน ในจํานวนนี้เปนลูกจางประมาณ 335,150 
คน โดยลูกจางปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 
20 คน มีมากที่สุดประมาณ 219,558 หรือรอยละ 65.5 ในขณะที่ลูกจางที่
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16 – 20 คน มีสัดสวน
ต่ําสุดเพียงรอยละ 3.9 
 
แผนภูมิ 12  จํานวนคนทํางานของสถานประกอบการกอสราง  

จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนทํางาน หมายถึง เจาของกจิการหรือหุนสวนที่ทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง 
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36,570 41,922
23,984 13,116

219,558
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รวม 1 - 5 คน 6 - 10 คน 11 - 15 คน 16 - 20 คน > 20 คน

คนทํางาน
ลูกจาง

จํานวน (คน) 

ขนาดของ 
สถานประกอบการ 

364,694 

56,130 48,376
25,871 13,543

220,774
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แผนภูมิ 13  จํานวนคนทํางานของสถานประกอบการกอสราง  
จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : ISIC Rev.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คนทํางาน หมายถึง เจาของกจิการหรือหุนสวนที่ทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง 
 
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  

หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร/ส่ิงกอสราง  
หมูยอย 4210  การกอสรางถนน และทางรถไฟ 
หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 
หมูยอย 4312  การเตรียมสถานที่กอสราง 
หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 
หมูยอย 4322  การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน และระบบระบายอากาศ 
หมูยอย 4329   การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ 
หมูยอย 4330  การสรางอาคารใหเสร็จสมบูรณ 
หมูยอย 4390  กิจกรรมการกอสรางเฉพาะงานอื่น ๆ 
หมูยอยอ่ืน ๆ ไดแก หมูยอย 4290 การกอสรางโครงการ งานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ และหมูยอย 4311 

การรื้อถอน 

335,150

198,339

36,929
10,458 10,364 24,909

6,945 4,050
19,194 20,735 3,227

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

รวม 4100 4210 4220 4312 4321 4322 4329 4330 4390 อื่นๆ

คนทํางาน
ลูกจาง

จํานวน (คน) 

หมูยอย 
อุตสาหกรรมกอสราง 

364,694 

215,490 

37,915 
10,995 15,248

26,375
7,227 4,260

22,469 21,423 
3,292 
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ในป 2551 มีคนทํางานในสถานประกอบการกอสรางทั่วประเทศ
ทั้งสิ้น ประมาณ 364,694 คน ในจํานวนนี้เปนลูกจางประมาณ 335,150 คน 
เมื่อจําแนกลูกจางตามประเภทหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา 
ลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการ
กอสรางอาคาร/สิ่งกอสรางมากที่สุด คือ 198,339 คน หรือรอยละ 59.2 
รองลงมาปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การกอสรางถนนและทางรถไฟ  36,929 คน หรือรอยละ 11.0 ที่เหลือ
ปฎิบัติงานในอุตสาหกรรมกอสรางนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนคนทํางานในแตละภาค พบวา สวนใหญ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร มีจํานวน
คนทํางานมากที่สุด ประมาณ 137,564 คน หรือรอยละ 37.7 สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และปริมณฑล มีสัดสวนของ
คนทํางานประมาณรอยละ 16.2  14.5  11.4 และ 10.7 ตามลําดับ ในขณะที่
ภาคใต มีสัดสวนของคนทํางานต่ําสุด รอยละ 9.5 
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แผนภูมิ 14  จํานวนคนทํางานของสถานประกอบการกอสราง  
จําแนกตามภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนทํางาน หมายถึง เจาของกจิการหรือหุนสวนที่ทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง 

 
สําหรับลูกจางหรือการจางงาน พบวา มีลักษณะเชนเดียวกับ

จํานวนคนทํางาน กลาวคือ กรุงเทพมหานคร มีการจางงานมากที่สุด 
ประมาณ 136,185 คน หรือรอยละ 40.6 และภาคใต มีสัดสวนของการ     
จางงานนอยกวาภาคอื่นๆ คือ ประมาณรอยละ 8.8 

 
 

335,150

136,185

36,878 49,585 35,027 47,966 29,510
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ทัว่ราชอาณาจักร กรงุเทพฯ ปรมิณฑล กลาง เหนอื ตะวันออกเฉยีงเหนอื ใต

คนทํางาน
ลูกจาง

จํานวน (คน) 

ภาค

364,694 

137,564 

38,834 41,53352,920 59,153 34,692 
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคนทํางานและลูกจางในป 2546 กับ        
ป 2551 มีจํานวนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน คือ มีจํานวนคนทํางานเพิ่มขึ้น  
รอยละ 55.2 ในดานการจางงาน มีลูกจางในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 58.7 
 
แผนภูมิ 15  จํานวนคนทํางานและลูกจางของสถานประกอบการ

กอสราง ในป 2546 - 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนทํางาน หมายถึง เจาของกจิการหรือหุนสวนที่ทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง 
 

234,926
211,240

364,694
335,150

0
50,000
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350,000
400,000

2546 2551
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จํานวน (คน) 



สรุปผลที่สําคัญ การสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ 2552 

 

19

2.2 คาตอบแทนแรงงาน 
ลูกจางที่ปฎิบัติงานในสถานประกอบการกอสรางที่ตั้งอยูทั่วประเทศ 

ไดรับคาตอบแทนแรงงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 31,126.4 ลานบาท หรือ
เฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 92,873 บาท ซึ่งคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอ
คนตอป  แปรผันตามขนาดของสถานประกอบการ  โดยลูกจางที่
ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 20 คน ไดรับ
คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุด ประมาณ 108,707 บาท 
ในขณะที่สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน ไดรับคาตอบแทน
แรงงานเฉลี่ยตอคนตอปต่ําที่สุด ประมาณ 51,686 บาท 

 
แผนภูมิ 16  คาตอบแทนแรงงานและคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป 

จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

จํานวนเงิน (ลานบาท) จํานวนเงิน (บาท/คน/ป)

23,867.4
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ขนาดของ
สถานประกอบการ 
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2,372.8
1,712.9

486.1831.9

2,986.9

692.025.2266.0
1,232.9

3,660.4

16,859.3

119,910.7 114,433.5

89,240.6

120,029.8
119,784.6

66,764.9

78,857.7

91,477.6
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99,120.7
85,002.6

0
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คาตอบแทนแรงงาน คาตอบแทนแรงงานเฉล่ียตอคนตอป

แผนภูมิ 17  คาตอบแทนแรงงานและคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป  
      จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : ISIC Rev.4 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  

หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร/ส่ิงกอสราง  
หมูยอย 4210  การกอสรางถนน และทางรถไฟ 
หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 
หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการงานวศิวกรรมโยธาอื่นๆ 
หมูยอย 4311  การรื้อถอน 
หมูยอย 4312  การเตรียมสถานที่กอสราง 
หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 
หมูยอย 4322  การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน และระบบระบายอากาศ 
หมูยอย 4329   การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ 
หมูยอย 4330  การสรางอาคารใหเสร็จสมบูรณ 
หมูยอย 4390  กิจกรรมการกอสรางเฉพาะงานอื่น ๆ 

จํานวนเงิน (ลานบาท) จํานวนเงิน (บาท/คน/ป)

หมูยอย
อุตสาหกรรม 
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หากพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสรางตามการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(ประเภท F : ISIC Rev.4) พบวา ลูกจางที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมที่
เกี่ยวกับกิจกรรมการติดตั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ ไดรับคาตอบแทนแรงงาน
เฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุด คือ ประมาณ 120,030 บาท รองลงมาไดแก 
ลูกจางที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมการติดตั้งระบบไฟฟา และการติดตั้ง
ระบบประปา ระบบทําความรอน และระบบระบายอากาศ ประมาณ 
119,911 และ 119,785 บาทตอคนตอป ตามลําดับ สําหรับกิจกรรม
เกี่ยวกับการเตรียมสถานที่กอสราง ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอ
คนตอปต่ําที่สุด ประมาณ 66,765 บาท 

เมื่อพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสรางตามการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(ประเภท F : ISIC Rev.3) พบวา ลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง
ภายในอาคาร ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุด คือ 
ประมาณ 120,928 บาท รองลงมา ไดแก ลูกจางที่ปฏิบัติงานในกิจกรรม
เกี่ยวกับการใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอน
โดยมีผูควบคุม ประมาณ 95,242 บาท สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงานใน
กิจกรรมการเตรียมสถานที่กอสราง ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอ
คนตอป  ต่ําที่สุด ประมาณ 63,843 บาท 
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คาตอบแทนแรงงาน คาตอบแทนแรงงานเฉลีย่ตอคนตอป

แผนภูมิ 18  คาตอบแทนแรงงานและคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป  
                        จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : ISIC  Rev.3) 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  

หมูยอย 4510  การเตรียมสถานที่กอสราง  
หมูยอย 4520  การกอสรางอาคาร; งานวิศวกรรมโยธา 
หมูยอย 4530  การติดตั้งภายในอาคาร 
หมูยอย 4540  การสรางอาคารใหสมบูรณ 
หมูยอย 4550  การใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอนโดยม ี

ผูควบคุม 
 
 
 

จํานวนเงิน (ลานบาท) จํานวนเงิน (บาท/คน/ป)

หมูยอย
อุตสาหกรรมกอสราง
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2,068.92,312.12,019.3
4,568.5

3,491.7
1,665.9

31,126.4

70,108.9

48,202.0

57,790.8

92,134.3
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ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพฯ ปริมณฑล กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต
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100,000
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140,000

คาตอบแทนแรงงาน คาตอบแทนแรงงานเฉล่ียตอคนตอป

เมื่อเปรียบเทียบคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยของลูกจางตอคนตอป
ของแตละภาค พบวา ลูกจางของสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร 
ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุด  คือ  ประมาณ 
122,377 บาท รองลงมา ไดแก ลูกจางของสถานประกอบการในเขต
ปริมณฑล และภาคกลาง ประมาณ 94,683 และ 92,134 บาท ตามลําดับ 
สวนลูกจางสถานประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับ
คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปต่ําที่สุด คือ ประมาณ 48,202 บาท 
 
แผนภูมิ 19  คาตอบแทนแรงงานและคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป 

จําแนกตามภาค 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

จํานวนเงิน (ลานบาท) จํานวนเงิน (บาท/คน/ป)

ภาค 
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คาตอบแทนแรงงาน คาตอบแทนแรงงานเฉลีย่ตอคนตอป

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาตอบแทนแรงงานและคาตอบแทน
แรงงานเฉลี่ยในป 2546 และป 2551 พบวา คาตอบแทนแรงงานที่ลูกจาง
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 96.5 สําหรับ
คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปก็เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน 
 

แผนภูมิ 20  คาตอบแทนแรงงานและคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป  
ป 2546 - 2551 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2.3 มูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่ม 
การประกอบการกอสรางทั่วประเทศในป 2551 มีมูลคาการ

กอสรางรวมทั้งสิ้นประมาณ 394,162.9 ลานบาท เปนคาใชจายขั้นกลาง
ประมาณ 276,181.8 ลานบาท และมูลคาเพิ่มประมาณ 117,981.1 ลานบาท 
โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มเปรียบเทียบกับมูลคาการกอสราง ประมาณ
รอยละ 29.9 

จํานวนเงิน (ลานบาท) จํานวนเงิน (บาท/คน/ป)
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เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ  พบวา สถาน
ประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 20 คน มีมูลคาการกอสราง คาใชจาย
ขั้นกลาง และมูลคาเพิ่ม สูงที่สุด คือ 325,533.2  231,694.9 และ 93,838.3 
ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16 – 20 
คน มีมูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่มต่ําที่สุด คือ 
ประมาณ 10,680.4  7,358.5 และ 3,221.8 ลานบาท ตามลําดับ 
 

แผนภูมิ 21  มูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่มของ                 
สถานประกอบการกอสราง จําแนกตามขนาดของ      
สถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

394,162.9
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รวม 1 - 5 คน 6 - 10 คน 11 - 15 คน 16 - 20 คน > 20 คน

มูลคาเพิ่ม คาใชจายขั้นกลาง มูลคาการกอสราง

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ขนาดของ
สถานประกอบการ
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แผนภูมิ 22  มูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่มของ
สถานประกอบการก อสร า ง  จํ า แนกตามหมู ย อ ย
อุตสาหกรรมกอสราง : ISIC Rev.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  

หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร/ส่ิงกอสราง  
หมูยอย 4210  การกอสรางถนน และทางรถไฟ 
หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 
หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการงานวศิวกรรมโยธาอื่นๆ 
หมูยอย 4311  การรื้อถอน 
หมูยอย 4312  การเตรียมสถานที่กอสราง 
หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 
หมูยอย 4322  การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน และระบบระบายอากาศ 
หมูยอย 4329   การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ 
หมูยอย 4330  การสรางอาคารใหเสร็จสมบูรณ 
หมูยอย 4390  กิจกรรมการกอสรางเฉพาะงานอื่น ๆ 

223,600.3

59,821.5

16,325.2 4,303.6 246.4 6,707.5
34,259.6

8,330.0 5,906.0
15,279.6 19,383.2

155
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8.0
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11,458.3 2,895.5 167.2 4,146.4
24,414.9

5,302.4 3,774.5 10,509.0 13,447.1

67,
622

.3
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4,866.9 1,408.1 79.2 2,561.1
9,844.8

3,027.6 2,131.5 4,770.6 5,936.1

0

50,000
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มูลคาเพ่ิม คาใชจายขั้นกลาง มูลคาการกอสราง

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

หมูยอย 
อุตสาหกรรม 



สรุปผลที่สําคัญ การสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ 2552 

 

27

หากพิจารณาหมูยอยอุตสาหกรรมกอสรางตามการจัดประเภท
อุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ประเภท F : 
ISIC Rev.4) พบวา มูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่ม 
สวนใหญมาจากสถานประกอบการที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการ
กอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง ประมาณ 223,600.3  155,978.0 และ 
67,622.3 ลานบาท  ตามลําดับ รองลงมาเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการ
กอสรางถนนและทางรถไฟ  มีประมาณ  59,821.5  44,088.6 และ 
15,732.9 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่กิจกรรมการรื้อถอน มีมูลคาการ
กอสราง คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่มนอยที่สุด 246.4  167.2 และ 
79.2 ลานบาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสรางตามการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(ประเภท F : ISIC Rev.3) พบวา มูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง 
และมูลคาเพิ่ม สวนใหญมาจากสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการกอสรางอาคาร; งานวิศวกรรมโยธา ประมาณ 317,499.7  
223,699.1 และ 93,800.6 ลานบาท ตามลําดับ รองลงมา ไดแก กิจกรรม
การติดตั้งภายในอาคาร ประมาณ 52,670.2  36,566.1 และ 16,104.1 ลานบาท 
ตามลําดับ ในขณะที่สถานประกอบการเกี่ยวกับกิจกรรมการใหเชา
เครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอนโดยมีผูควบคุม มี
มูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่ม นอยที่สุดเพียง 
1,356.2  817.4 และ 538.8 ลานบาท ตามลําดับ 
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แผนภูมิ 23  มูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่มของ  
                       สถานประกอบการกอสรางจาํแนกตามหมูยอยกอสราง  
                       อุตสาหกรรม : ISIC Rev.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  

หมูยอย 4510  การเตรียมสถานที่กอสราง  
หมูยอย 4520  การกอสรางอาคาร; งานวิศวกรรมโยธา 
หมูยอย 4530  การติดตั้งภายในอาคาร 
หมูยอย 4540  การสรางอาคารใหสมบูรณ 
หมูยอย 4550  การใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอนโดยม ี

  ผูควบคุม 

 
เมื่อพิจารณามูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่ม

ของสถานประกอบการในแตละภาค พบวา กรุงเทพมหานคร มีมูลคา
การกอสราง  คาใชจายขั้นกลาง  และมูลคาเพิ่มสูงที่สุด  ประมาณ 
227,491.2  163,850.0 และ 63,641.2 ลานบาท ตามลําดับ รองลงมา คือ 
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11,323.3 817.4

117
,98

1.1

2,366.6

93,
800

.6

16,104.1
5,171.0 538.8

0

100,000

200,000

300,000

400,000
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มูลคาเพ่ิม คาใชจายขั้นกลาง มูลคาการกอสราง

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

หมูยอย 
อุตสาหกรรมกอสราง 
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ภาคกลาง  มีมูลคาการกอสราง  คาใชจายขั้นกลาง  และมูลคาเพิ่ม 
ประมาณ 46,092.6  33,234.3 และ 12,858.3 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับ
ภาคใตมีมูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่มต่ําที่สุด 
ประมาณ 19,043.8  12,711.4 และ 6,332.4 ลานบาท ตามลําดับ 
 
แผนภูมิ 24 มูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่มของ 

สถานประกอบการกอสราง จําแนกตามภาค 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ภาค
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เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง มูลคาเพิ่ม 
และมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการ พบวา ในป 2551 มูลคาการกอสราง
เพิ่มขึ้นจากป 2546 รอยละ 22.5 คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่มในการ
ดําเนินกิจการเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน คือ รอยละ 21.8 และ 24.3 ตามลําดับ 
ในขณะที่มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการลดลงรอยละ 12.1 

 
แผนภูมิ 25  มูลคาการกอสราง คาใชจายขั้นกลาง มูลคาเพิม่ และ 

 มูลคาเพิม่เฉลี่ยของสถานประกอบการกอสรางป 2546 - 2551 
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จํานวนเงิน (ลานบาท) จํานวนเงิน (พันบาท)
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2.4  มูลคาการกอสรางเฉลี่ย 
สถานประกอบการอุตสาหกรรมกอสรางทั่วประเทศ มีมูลคาการ

กอสรางตอสถานประกอบการและตอคนทํางาน ประมาณ 13.4 และ 1.1 
ลานบาท ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 20 คน มีมูลคาการ
กอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางานสูงที่สุด คือ
ประมาณ  152.9 และ  1 .5  ลานบาท  ตามลําดับ  ในขณะที่สถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน มีมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการ และตอคนทํางานนอยที่สุด ประมาณ 765,000 บาท และ 
245,800 บาท ตามลําดับ 
 
ตาราง 2  มูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางาน  

  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
หนวย : พันบาท 

มูลคาการกอสรางเฉลีย่ ขนาดของสถานประกอบการ 
ตอสถานประกอบการ ตอคนทํางาน 

รวม 13,425.2 1,080.8 
1 – 5 คน 765.0 245.8 
6 – 10 คน 4,346.9 572.0 
11 – 15 คน 7,995.1 636.9 
16 – 20 คน 13,961.3 788.6 
มากกวา 20 คน 152,904.3 1,475.5 
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ตาราง 3  มูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางาน  
               จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : ISIC Rev.4 

หนวย : พันบาท 
มูลคาการกอสรางเฉลีย่ 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง ตอสถาน
ประกอบการ 

ตอคนทํางาน

รวม 13,425.2 1,080.8 
การกอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง 13,414.9 1,037.6 
การกอสรางถนนและทางรถไฟ 63,236.3 1,577.8 
การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 24,735.2 1,484.8 
การกอสรางโครงการงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ 62,371.0 1,461.8 
การรื้อถอน 10,713.0 708.0 
การเตรียมสถานที่กอสราง 1,542.7 439.9 
การติดตั้งระบบไฟฟา 17,259.2 1,298.9 
การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน และ
ระบบระบายอากาศ 

16,462.5 1,152.6 

การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ 25,347.6 1,386.4 
การสรางอาคารใหเสรจ็สมบูรณ 4,972.2 680.0 
การกอสรางเฉพาะงานอื่นๆ 22,857.5 904.8 
 

เมื่อพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสรางตามการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(ประเภท F : ISIC Rev.4) พบวา การกอสรางถนนและทางรถไฟ มี
มูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงที่สุด ประมาณ 63.2 
ลานบาท รองลงมา ไดแก การกอสรางโครงการงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ 
ประมาณ 62.4 ลานบาท สวนการเตรียมสถานที่กอสราง มีมูลคาการ
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กอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการต่ําที่สุด ประมาณ 1.5 ลานบาท 
สําหรับมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานนั้น พบวา การกอสรางถนน
และทางรถไฟ มีมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานมากที่สุด ประมาณ 
1.6 ลานบาท ในขณะที่การเตรียมสถานที่กอสรางมีมูลคาการกอสราง
เฉลี่ยตอคนทํางานนอยที่สุด ประมาณ 439,900 บาท 

เมื่อพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสรางตามการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(ประเภท F : ISIC Rev.3) พบวา การติดตั้งภายในอาคาร มีมูลคาการ
กอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงที่สุด ประมาณ 18.5 ลานบาท 
รองลงมา ไดแก การกอสรางอาคาร; งานวิศวกรรมโยธา ประมาณ 16.7 
ลานบาท สวนการใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชงานกอสรางหรือรื้อถอนโดย
มีผูควบคุม มีมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการต่ําที่สุด 
ประมาณ 6.4 ลานบาท สําหรับมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานนั้น 
พบวา การกอสรางอาคาร; งานวิศวกรรมโยธา มีมูลคาการกอสรางเฉลี่ย
ตอคนทํางานสูงที่สุด ประมาณ 1.1 ลานบาท ในขณะที่การใหเชาเครื่อง
อุปกรณที่ใชงานกอสรางหรือรื้อถอนโดยมีผูควบคุม มีมูลคาการ
กอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานต่ําที่สุด ประมาณ 611,500 บาท 
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ตาราง 4  มูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางาน 
               จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : ISIC Rev.3 

หนวย : พันบาท 
มูลคาการกอสรางเฉลีย่ 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง ตอสถาน
ประกอบการ 

ตอคนทํางาน

รวม 13,425.2 1,080.8 
การเตรียมสถานที่กอสราง 1,443.3 401.4 
การกอสรางอาคาร; งานวิศวกรรมโยธา 16,746.6 1,145.1 
การติดตั้งภายในอาคาร 18,467.8 1,115.2 
การสรางอาคารใหสมบูรณ 5,353.6 727.3 
การใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือ
การรื้อถอนโดยมีผูควบคุม 

6,397.2 611.5 

 
หากพิจารณามูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการใน 

แตละภาค พบวา สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร มีมูลคาการ
กอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางานสูงที่สุด คือ 
ประมาณ 58.8 และ 1.7 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางานต่ําที่สุด 
คือ ประมาณ 3.1 ลานบาท และ 515,800 บาท ตามลําดับ 
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ตาราง 5 มูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถานประกอบการ และเฉลี่ยตอ
คนทํางาน จําแนกตามภาค 

หนวย : พันบาท 
มูลคาการกอสรางเฉลีย่ ภาค 

ตอสถานประกอบการ ตอคนทํางาน 
ทั่วประเทศ 13,425.2 1,080.8 

กรุงเทพมหานคร 58,798.4 1,653.7 
ปริมณฑล 15,526.5 997.1 
ภาคกลาง 14,768.5 871.0 
ภาคเหนือ 6,262.3 777.7 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,050.5 515.8 
ภาตใต 4,038.1 548.9 
 

2.5 มูลคาเพิ่มเฉลี่ย 
สถานประกอบการกอสรางทั่วประเทศ ในป 2551 มีมูลคาเพิ่ม

เฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางาน ประมาณ 4.0 ลานบาท 
และ  323,500 บาท  ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน
ประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 20 คน มี
มูลคา เพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางานสูงที่สุด 
ประมาณ 44.1 ลานบาท และ 425,000 บาท ตามลําดับ สําหรับสถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน  1 – 5 คน  มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการและเฉลี่ยตอคนทํางานต่ําที่สุด ประมาณ 322,500 บาท และ 
103,600 บาท ตามลําดับ 
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ตาราง 6  มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางาน จําแนก 
               ตามขนาดของสถานประกอบการ 

หนวย : พันบาท 
มูลคาการกอสรางเฉลีย่ ขนาดของสถานประกอบการ 

ตอสถานประกอบการ ตอคนทํางาน 
รวม 4,018.4 323.5 

1 – 5 คน 322.5 103.6 
6 – 10 คน 1,507.0 198.3 
11 – 15 คน 2,624.9 209.1 
16 – 20 คน 4,342.2 245.3 
มากกวา 20 คน 44,076.2 425.0 

 
หากพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสรางตามการจัด

ประเภทอุตสาหรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภท ตามมาตรฐานสากล 
(ประเภท F : ISIC Rev.4) พบวา การกอสรางโครงการงานวิศวกรรม
โยธาอื่นๆ มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงที่สุด ประมาณ 20.4 
ลานบาท รองลงมา ไดแก การกอสรางถนนและทางรถไฟ ประมาณ 
16.6 ลานบาท สวนการเตรียมสถานที่กอสราง มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการต่ําที่สุด ประมาณ 589,000 บาท สําหรับมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอ
คนทํางานนั้น พบวา การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอ
คนทํางานสูงที่สุด ประมาณ 500,400 บาท ในขณะที่การเตรียมสถานที่
กอสราง มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางานต่ําที่สุด ประมาณ 168,000 บาท 
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ตาราง 7 มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางาน จําแนก 
ตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : ISIC Rev.4 

หนวย : พันบาท 
มูลคาการกอสรางเฉลีย่ 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง ตอสถาน
ประกอบการ 

ตอคนทํางาน

รวม 4,018.4 323.5 
การกอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง 4,057.0 313.8 
การกอสรางถนนและทางรถไฟ 16,631.0 415.0 
การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 7,374.1 442.6 
การกอสรางโครงการงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ 20,407.2 478.3 
การรื้อถอน 3,443.5 222.6 
การเตรียมสถานที่กอสราง 589.0 168.0 
การติดตั้งระบบไฟฟา 4,959.6 373.3 
การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน และ
ระบบระบายอากาศ 

5,983.4 418.9 

การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ 9,148.1 500.4 
การสรางอาคารใหเสรจ็สมบูรณ 1,552.4 212.3 
การกอสรางเฉพาะงานอื่นๆ 7,000.1 277.1 

 
หากพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสรางตามการจัดประเภท

อุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ประเภท F : 
ISIC Rev.3) พบวา การติดตั้งภายในอาคารมีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการและตอคนทํางานสูงที่สุด ประมาณ 5.6 ลานบาท และ 
341,000 บาท ตามลําดับ ในขณะที่สถานประกอบการเกี่ยวกับการเตรียม
สถานที่กอสราง มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางาน
มีนอยที่สุด คือ ประมาณ 556,100 และ 154,700 บาท ตามลําดับ 
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ตาราง 8 มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการและตอคนทํางาน จําแนก 
ตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : ISIC Rev.3 

หนวย : พันบาท 
มูลคาการกอสรางเฉลีย่ 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง ตอสถาน
ประกอบการ 

ตอคนทํางาน

รวม 4,018.4 323.5 
การเตรียมสถานที่กอสราง 556.1 154.7 
การกอสรางอาคาร; งานวิศวกรรมโยธา 4,947.5 338.3 
การติดตั้งภายในอาคาร 5,646.6 341.0 
การสรางอาคารใหสมบูรณ 1,678.3 228.0 
การใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือ
การรื้อถอนโดยมีผูควบคุม 

2,541.8 242.9 

 
เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการในแตละภาค 

พบวา สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอ
สถานประกอบการสูงที่สุด ประมาณ 16.4 ลานบาท รองลงมา คือ 
ปริมณฑล ประมาณ 5.0 ลานบาท ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการต่ําที่สุด ประมาณ 1.1 ลานบาท 
สําหรับมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน พบวา สถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางานมากที่สุด ประมาณ 
462,600 บาท  สวนสถานประกอบการในภาคใต มีมูลคาเฉลี่ยตอ
คนทํางานนอยที่สุด ประมาณ 182,500 บาท 
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ตาราง 9 มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ และเฉลี่ยตอคนทํางาน   
 จําแนกตามภาค 

หนวย : พันบาท 
มูลคาการกอสรางเฉลีย่ ภาค 

ตอสถานประกอบการ ตอคนทํางาน 
ทั่วประเทศ 4,018.4 323.5 

กรุงเทพมหานคร 16,449.0 462.6 
ปริมณฑล 4,993.7 320.7 
ภาคกลาง 4,119.9 243.0 
ภาคเหนือ 2,289.2 284.3 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,085.5 184.0 
ภาตใต 1,342.7 182.5 
 
33. . การเปรียบเทียบการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมกอสรางการเปรียบเทียบการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมกอสราง  

เมื่อเปรียบเทียบผลจากการสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2552 
กับ 2547 เปนขอมูลของการดําเนินกิจการในป 2551 เทียบกับป 2546 
พบวา สถานประกอบการกอสรางมีจํานวนเพิ่มขึ้น รอยละ 41.4 จํานวน
คนทํางานเพิ่มขึ้น รอยละ 55.2 

ในดานการจางงาน พบวา มีจํานวนลูกจางเพิ่มขึ้นรอยละ 58.7 
สวนคาตอบแทนแรงงาน พบวาลูกจางไดรับเพิ่มขึ้นรอยละ 96.5 

ในดานการดําเนินกิจการ พบวา มูลคาการกอสรางหรือรายรับ 
คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมกอสราง เพิ่มขึ้นจากป 
2547 รอยละ 22.5  21.8 และ 24.3 ตามลําดับ 
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ตาราง 10 สรุปขอมูลที่สําคญัของสถานประกอบการกอสราง ป 2546  
                และ 2551 
 

ขอมูลที่สําคัญ ป 25461/ ป 25512/     
รอยละของ

การ
เปลี่ยนแปลง 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 20,766 29,360 41.4
จํานวนคนทํางาน (คน) 234,925 364,694 55.2
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 11.3 12.4 9.7
จํานวนลูกจาง (คน) 211,240 335,150 58.7
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 10.2 11.4 11.8
คาตอบแทนแรงงาน (ลานบาท) 15,843.8 31,126.4 96.5
เฉลี่ยตอคนตอป (บาท) 75,003.8 92,873.0 23.8
มูลคาการกอสราง (ลานบาท) 321,647.3 394,162.9 22.5
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 15,489.1 13,425.2 -13.3
เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 1,369.1 1,080.8 -21.1
คาใชจายขั้นกลาง (ลานบาท) 226,701.4 276,181.8 21.8
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 10,917.0 9,406.7 -13.8
เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 965.0 757.3 -21.5
มูลคาเพิ่ม (ลานบาท) 94,945.9 117,981.1 24.3
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 4,572.2 4,018.4 -12.1
เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 404.2 323.5 -20.0
หมายเหตุ : 1/  คุมรวมสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกจิ

ทุกประเภทตามมาตรฐานสากล : ISIC Rev.3 
2/ คุมรวมสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทุกประเภทตามมาตรฐานสากล : ISIC Rev.4 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ขอบขายและคุมรวมขอบขายและคุมรวม                
สถานประกอบการที่อยูในขอบขายการสํารวจนี้ ไดแก สถาน

ประกอบการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการกอสราง ประเภท F ตามการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตาม
มาตรฐานสากล (International Standard Industrial Classification of all 
Economic Activities; ISIC : Rev.4) โดยคุมรวมสถานประกอบการกอสราง
ทุกแหง ทั่วประเทศ 
คาบเวลาอางอิงคาบเวลาอางอิง  

ขอมูลที่เก็บรวบรวมในการสํารวจนี้ เปนขอมูลในคาบเวลาการ
ดําเนินกิจการของสถานประกอบการกอสรางในรอบ 12 เดือนที่แลว 
(การดําเนินกิจการระหวาง 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551) 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสงเจาหนาที่ ซึ่งเปนขาราชการและ
ลูกจางของสํานักงานสถิติแหงชาติออกไปทําการสัมภาษณเจาของ 
ผูประกอบการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหตอบขอมูลของสถาน
ประกอบการ ซึ่งตกเปนตัวอยางในระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
2552 
ขอจํากัดของขอมูลขอจํากัดของขอมูล  
 ขอมูลที่นําเสนอไวในรายงานฉบับนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนอยู
บาง ความคลาดเคลื่อนดังกลาวเปนความคลาดเคลื่อนจากการเลือก
ตัวอยาง (Sampling error) และความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสาเหตุอื่น 
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(Non Sampling error) เชน ผูตอบไมใหขอมูลตามความเปนจริง ขอมูล
ในแบบสอบถามไมครบถวน การลงรหัสผิดพลาด หรือการบันทึก
ขอมูลผิดพลาด เปนตน อยางไรก็ดีสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดพยายาม
ควบคุมใหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด จึงขอใหผูใชขอมูลใช
ขอมูลดวยความระมัดระวังตามสมควร 
แนวคิด และคํานิแนวคิด และคํานิยามยาม  

1. สถานประกอบการอุตสาหกรรมกอสราง  หมายถึง สถาน
ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสรางใหม การตอเติม การ
ดัดแปลง การซอมแซมและการรื้อทําลายอาคาร หรือสิ่งกอสรางดาน
วิศวกรรม เชน ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค เปนตน 
 2. การจัดจําแนกประเภทอุตสาหกรรมกอสราง ไดจําแนกประเภท
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (International 
Standard Industrial Classification of All Economic Activities; ISIC : 
Rev.4) ซึ่งอุตสาหกรรมกอสรางจัดอยูในประเภท F : การกอสราง การ
จัดจําแนกโครงสรางประเภทอุตสาหกรรมกอสราง เปนดังนี้ 

หมวด ไดแก กลุมอุตสาหกรรม ซึ่งแบงเปนกลุมยอยจากประเภท 
และใชแทนดวยเลขรหัส 2 ตัวแรก คือ รหัส 41 – 43 รวม 3 หมวด ไดแก 

หมวด 41 การกอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง 
หมวด 42 งานวิศวกรรมโยธา 
หมวด 43 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะงาน 
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หมูยอย ไดแก อุตสาหกรรมที่ไดนํามาจัดประเภทเขาไวในหมู 
และใชแทนดวยเลขรหัส 4 ตัว ตั้งแตรหัส 4100 – 4390 รวม 11 หมูยอย 
ไดแก 

หมูยอย 4100 การกอสรางอาคาร/สิ่งกอสรางทั้งที่ใชและไมใช 
เพื่อการอยูอาศัยทุกประเภท รวมถึงปรับปรุงซอมแซมและประกอบ
อาคารสําเร็จรูป ณ สถานที่กอสราง 

หมูยอย 4210 การกอสรางถนนและทางรถไฟ ไดแก การ
กอสรางถนน ทางหลวง มอเตอรเวย ทางเดิน สะพาน อุโมงค ทางวิ่ง
สนามบิน รวมถึงทางขับและลานจอดอากาศยาน ทางรถไฟ และทางรถไฟ
ใตดิน รวมถึงการทาสี ลาดยางมะตอย ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และการ
ทํางานบนพื้นผิวถนนอื่น ๆ 

หมูยอย  4220 การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค
เกี่ยวกับน้ํา น้ํามัน กาซ ไฟฟา และการสื่อสาร รวมทั้งการซอมแซม ทอสง 
และระบบสาธารณูปโภค ไดแก สายสงตาง ๆ ระบบชลประทาน 
(คลอง) ระบบระบายน้ํา/สิ่งปฏิกูล โรงงานบําบัดน้ําเสีย โรงงานกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล และสถานีสูบน้ํา การขุดเจาะบอน้ํา การติดตั้งระบบสูบน้ํา สายสง
ไฟฟากําลัง สายเคเบิล สายโทรศัพท โรงไฟฟา และเสาสงสัญญาณ
โทรคมนาคม 

หมูยอย 4290 การกอสรางโครงการงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ 
ไดแก การกอสรางทางน้ํา ทาเรือ เขื่อน ประตูระบายน้ํา และโครงการงาน
วิศวกรรมโยธาอื่น ๆ ซี่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนา
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ที่ดิน (เชน จัดทําถนน และระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม) และจัดสรร
แบงขาย 

หมูยอย 4311 การรื้อถอน ไดแก ทําลายอาคาร ถนน ทาง
หลวง และสิ่งกอสรางอื่น ๆ 

หมูยอย 4312 การเตรียมสถานที่กอสราง ไดแก การสะสาง
สถานที่กอสรางอาคาร การขุดเพื่อวางฐานราก การถมดิน การปรับ
ระดับและเกลี่ยพื้นที่กอสราง การขุดคูน้ํา การระเบิด การขุดเจาะเพื่อการ
สํารวจทางธรณีวิทยา รวมทั้งการใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชใน
การเตรียมสถานที่กอสราง เชน เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขุด        
รถปราบดิน โดยมีผูควบคุม เปนตน 

หมูยอย 4321 การติดตั้งระบบไฟฟาของอาคาร/สิ่งกอสราง 
และงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมทั้งการเชื่อมตอเครื่องใชไฟฟา 
และอุปกรณในครัวเรือน รวมถึงเครื่องทําความรอนติดผนัง 

หมูยอย 4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน 
และระบบระบายอากาศ รวมทั้งการติดตั้งบํารุงรักษาและซอมแซม
ระบบประปา ระบบน้ํา ระบบทําความรอน ระบบปรับอากาศ และระบบ
ทอกาซภายในอาคาร/สิ่งกอสราง 

หมูยอย 4329 การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ ไดแก การติดตั้ง 
บํารุงรักษาและซอมแซมฉนวนปองกันทอน้ํารอน น้ําเย็น และฉนวนที่
เกี่ ยวของกับงานปองกันเสียงและปองกันไฟ  รวมทั้ งการติดตั้ ง
สิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
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หมูยอย 4330 การสรางอาคารใหเสร็จสมบูรณ ไดแก การ
ติดตั้งเครื่องประกอบอาคาร/สิ่งกอสรางและอุปกรณตกแตงภายในที่
ดําเนินการ ณ สถานที่กอสรางเปนหลัก  

หมูยอย 4390 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะงานอื่น ๆ ไดแก 
การกอสรางฐานราก การตอกเสาเข็ม และงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการให
เชาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการกอสรางฐานรากโดยมีผูควบคุม 
รวมทั้งกิจกรรมการกอสรางเฉพาะงาน  ซึ่งเปนงานที่ตองใชความ
ชํานาญหรือเครื่องมือพิเศษ  

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  
สวนบุคคล หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล หมายถึง สถาน

ประกอบการที่มีเจาของเปนบุคคลธรรมดา  คนเดียวหรือหลายคน
รวมกัน และใหหมายรวมถึงหางหุนสวนสามัญที่ไมจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลดวย 

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด หมายถึง สถาน
ประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพื่อ
ประกอบกิจการและรับผิดชอบรวมกัน โดยจดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย 

บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)  
บริษัทจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดย      

ผูริเริ่มคณะหนึ่งและไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย โดยมีผูเริ่ม
ดําเนินการอยางนอย 7 คนขึ้นไป 
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บริษัทจํากัด (มหาชน) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การควบบริษัท หรือการแปรสภาพ
บริษัท  และวัตถุประสงคที่จะขายหุนตอประชาชน  โดยมีผูริ เริ่ม
ดําเนินการตั้งแต 15 คนขึ้นไป 

การจัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ หมายถึง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากที่กลาวขางตน  

4. รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ  
สํานักงานแหงเดียว หมายถึง สถานประกอบการที่ดําเนิน

กิจการโดยอิสระ ไมเปนสาขาหรือหนวยยอยของสถานประกอบการอื่น 
และไมมีสาขาหรือหนวยงานยอยอยูในความควบคุมดูแล การดําเนิน
กิจการไมจําเปนตองพึ่งพา หรือไดรับการสนับสนุนทางการบริหารและ
ดําเนินงานจากสถานประกอบการอื่น  

สํานักงานใหญ หมายถึง สถานประกอบการที่เปนเจาของ และ
ควบคุมกิจการของสถานประกอบการอื่น ที่เปนสํานักงานสาขาหรือ
หนวยงานยอย 

สํานักงานสาขา หมายถึง สถานประกอบการที่เปนสาขา หรือ
หนวยงานยอยของสถานประกอบการอื่นที่เปนสํานักงานใหญ 

5. คนทํางาน หมายถึง คนที่ทํางานในสถานประกอบการทั้งที่
ไดรับเงินเดือนและไมไดรับเงินเดือนที่สถานประกอบการมีอยูตามปกติ 
รวมทั้งผูที่ปกติทํางานอยูในสถานประกอบแหงนี้ แตในวันดังกลาวไม
ไดมาทํางาน เนื่องจากเจ็บปวย ลาหยุด พักผอน โดยไดรับคาจางหรือ
เงินเดือน 
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คนทํางาน ประกอบดวย 
คนทํางานโดยไมไดรับคาจางหรือเงินเดือน หมายถึง เจาของ

กิจการหรือหุนสวนที่ทํางานใหสถานประกอบการ โดยไมไดรับคาจาง
หรือเงินเดือน (ถาไดรับคาจางหรือเงินเดือน ใหนับเปนลูกจาง) หรือผูที่
อาศัยอยูในครัวเรือนของเจาของกิจการหรือหุนสวนหรือบุคคลอื่น ที่
ทํางานใหกับสถานประกอบการอยางนอยสัปดาหละ 20 ชั่วโมง โดย
ไมไดรับคาจางหรือเงินเดือนเปนประจํา (ถาไดรับคาจางหรือเงินเดือน 
ใหนับเปนลูกจาง) 

คนงานกอสราง หมายถึง ลูกจางทั้งที่มีฝมือและไมมีฝมือที่
ทํางานเกี่ยวของโดยตรงกับการกอสราง รื้อถอน หรือทําลายสิ่งกอสราง 
เชน ชางกออิฐ ฉาบปูน ปูพื้น มุงหลังคา ทาสี ติดตั้งกระจก และผูใช
แรงงาน เชน ขนหิน ปูน ทราย เกลี่ยหรือปรับพื้นดินและรื้อถอนหรือ
ทําลายสิ่งกอสราง เปนตน 

ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง ผูที่ทํางานเกี่ยวกับการวิจัย 
ประยุกตความรูทางทฤษฎีและเทคนิค  มาใชในงานกอสราง เชน 
สถาปนิก วิศวกร ชางเทคนิค เปนตน 

ลูกจางอื่น ๆ หมายถึง ลูกจางทั้งหมดนอกเหนือจากคนงาน
กอสราง และผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ เชน ผูจัดการ ผูอํานวยการ และ
กรรมการบริหารที่ไดรับคาจางหรือเงินเดือน ผูปฏิบัติงานในสํานักงาน 
เสมียนพนักงาน พนักงานพิมพดีด พนักงานบัญชี พนักงานขาย เปนตน 
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ไมรวมคนทํางาน ดังตอไปนี้ 
1) ผูบริหารหรือผูถือหุนที่ไดรับเบี้ยประชุมเปนครั้งคราว 
2) คนทํางานของสถานประกอบการอื่นที่มาปฏิบัติงาน

ประจําที่สถานประกอบการแหงนี้ 
3) คนงานที่ลางานเปนระยะเวลานาน เชน ลาไปรับราชการ

ทหาร 
4) คนที่สถานประกอบการจางมาทํางานเฉพาะอยางเปนครั้งคราว 

เชน กรรมกรที่จางมาขนของ เปนตน 
6. คาตอบแทนแรงงาน   

คาจ างหรือเงินเดือน  หมายถึง  เงินที่นายจางหรือสถาน
ประกอบการจายใหลูกจาง ในระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 
ตามขอตกลงการจางแรงงาน โดยอาจจายตามเงื่อนไขของระยะเวลา
หรือจายตามปริมาณงาน 

คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ คานายหนา 
หมายถึง เงินนอกเหนือจากคาจาง เงินเดือน ที่สถานประกอบการจาย
ใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนในการทํางาน 

สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น  ๆ  หมายถึ ง 
ผลประโยชนตอบแทนแรงงานที่นายจางหรือสถานประกอบการจาย 
หรือบริการใหแกลูกจาง ไดแก คาตอบแทนแรงงานที่จายเปนสิ่งของ
และสวัสดิการที่นายจางจัดหาหรือบริการลูกจาง เชน อาหาร เครื่องดื่ม 
บานพักคนงาน คาเชาบาน คาซอมแซมที่อยูอาศัย คารักษาพยาบาล 
บริการดูแลบุตร พาหนะรับสงมาทํางาน บันเทิงหรือนันทนาการตาง ๆ  
ที่จัดใหลูกจาง เปนตน การจายอาจเปนตัวเลขหรือไมก็ได 
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เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการ
ประกันสังคม ฯลฯ หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขา
กองทุนเพื่อการประกันสังคมของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจาง
ไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด อัน
เนื่องมาจากการเจ็บปวยหรือประสบอันตรายทั้งในและนอกเวลาทํางาน 
การคลอดบุตร ทุพพลภาพ การวางงาน ชราภาพ และเสียชีวิต เงิน
ดังกลาว เชน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน  
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน 

7.  คาซื้อวัสดุกอสรางและอุปกรณ หมายถึง คาซื้อวัสดุทุกประเภท
ที่ใชในขบวนการกอสราง เชน ไม ซีเมนตถุง คอนกรีตสําเร็จรูป เหล็ก 
หิน ดิน ทราย ลูกรัง ยางแอสฟสต รวมทั้งอุปกรณประกอบอาคารตาง ๆ 
เชน หนาตาง ประตู ทอระบายน้ํา คอนกรีต สีทาบาน กระจก กระเบื้อง 
บันไดเลื่อน โครงสรางหลังคา และเครื่องมือขนาดเล็ก มูลคาซื้อดังกลาว
เปนมูลคาตามใบแจงราคาสินคาที่สงถึงสถานประกอบการ 

8. คาจางเหมาจายใหสถานประกอบการอื่นดําเนินการให หมายถึง 
จํานวนเงินทั้งสิ้นที่สถานประกอบการไดจายลวงหนา และ/หรือ จายเมื่อ
งานเสร็จใหแกสถานประกอบการอื่นที่มารับเหมา ในระหวางป 2551 

9. คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ หมายถึง มูลคาของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในการซอมแซมและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณและสินทรัพยถาวรอื่นๆ เพื่อใหอยูใน
สภาพที่ดีใชงานตอไปได ทั้งนี้ใหรวมคาใชจายในการบํารุงรักษา 
ซอมแซม ที่จัดทําโดยสถานประกอบการอื่นที่อยูในเครือเดียวกัน 
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10. คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาใชจายอื่นในการประกอบกิจการ
กอสราง เชน คาซื้อเอกสารประกวดราคา คาธรรมเนียม คาแปลน เปนตน 

11. มูลคาการกอสรางหรือรายรับของสถานประกอบการกอสราง
หมายถึง มูลคาของสิ่งกอสรางที่สถานประกอบการดําเนินการเอง
ทั้งหมด จางเหมาหรือใหผูอื่นชวยดําเนินการบางสวน หรือรับชวงงาน
จากผูรับเหมาอื่นในรอบป 2551 

12. มูลคาวัสดุกอสรางและอุปกรณ สิ่งกอสรางที่อยูระหวาง
ดําเนินการ และมูลคาการกอสรางที่ดําเนินการไปแลวคงเหลือ หมายถึง 
มูลคาของวัสดุกอสรางและอุปกรณ สิ่งกอสรางที่อยูระหวางดําเนินการ 
และมูลคาการกอสรางที่ดําเนินการไปแลวของสถานประกอบการที่
ยังคงเหลืออยู โดยไมคํานึงถึงวาจะอยู ณ ที่ใด 

มูลคาคงเหลือตนป คือ มูลคาวัสดุกอสรางและอุปกรณ 
สิ่งกอสรางที่อยูระหวางดําเนินการ และมูลคาการกอสรางที่ดําเนินการ
ไปแลว ที่เหลือมาจากปกอน เมื่อ 1 มกราคม 2551 

มูลคาคงเหลือปลายป คือ มูลคาวัสดุกอสรางและอุปกรณ 
สิ่งกอสรางที่อยูระหวางดําเนินการและมูลคาการกอสรางที่ดําเนินการ
ไปแลว ที่เหลืออยู 31 ธันวาคม 2551 

13. สวนเปลี่ยนแปลงมูลคาวัสดุกอสรางและอุปกรณ สิ่งกอสรางที่
อยูระหวางดําเนินการ และมูลคาการกอสรางที่ดําเนินการไปแลว
คงเหลือ หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาคงเหลือตนป และมูลคาคงเหลือ
ปลายป (มูลคาตนป - มูลคาปลายป) 
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14. คาใชจายอื่น ๆ  ในการดําเนินการ หมายถึง คาใชจายในการ
ดําเนินกิจการตาง ๆ ของสถานประกอบการ เชน คาเชาที่ดิน คาเชา
อาคาร อาคารพรอมที่ดิน ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องมือ คาน้ําประปา 
คาไฟฟา คาไปรษณีย คาโทรเลข คาโทรศัพท โทรสาร คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชอินเทอรเน็ต คาใชจายเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่อง
คอมพิวเตอร คาเครื่องเขียน แบบพิมพ และวัสดุสิ้นเปลือง คาทําบัญชี 
คาปรึกษา คาทนายความ คาตรวจสอบบัญชี คาใชจายในการฝกอบรม 
คาวิจัย วางแผนและพัฒนา คาดอกเบี้ยจาย หนี้สูญ คาโฆษณา/คา
การตลาด คาเบี้ยประกัน คาขนสง ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนฯ และอื่น ๆ เปนตน 

15. รายรับจากการใหบริการ บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องจักร 
เครื่องใช เครื่องมือ ฯลฯ หมายถึง จํานวนเงินที่สถานประกอบการไดรับ
จากการใหบริการ  บํารุงรักษา  ซอมแซมเครื่องจักรใหกับสถาน
ประกอบการอื่นหรือลูกคา สําหรับคาบริการในการใหบริการแกสถาน
ประกอบการอื่นในเครือเดียวกัน ใหคิดมูลคาการบริการโดยรวม
คาแรงงาน คาดําเนินการ และคาวัสดุที่ใชในการใหบริการ 

16. รายรับอื่น ๆ หมายถึง มูลคารายรับอื่น ๆ ของสถานประกอบการ 
นอกเหนือจากรายการตาง ๆ ดังกลาวขางตน เชน รายรับจากการขาย
วัสดุเหลือใชของสถานประกอบการ  คาขายเหล็กจากการรื้อถอนอาคาร 
เปนตน 
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17. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร หมายถึง มูลคาสุทธิของ
สินทรัพยถาวรตามบัญชีเมื่อไดหักคาเสื่อมราคา  คาสึกหรอ  ตาม
ระยะเวลาการใชจนถึงวันสิ้นป สินทรัพยถาวร ไดแก ที่ดิน อาคาร และ
สิ่งกอสราง เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใชสํานักงาน  เครื่องมืออื่น ๆ 
ซอฟตแวร และสินทรัพยถาวรอื่น ๆ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เปนตน 
มูลคาสินทรัพยถาวรรวมถึงมูลคาการตอเติมดัดแปลง และปรับปรุง
สินทรัพยถาวรในระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 เพื่อยืดอายุการ
ใชงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

18. สวนเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินทรัพยถาวร หมายถึง ผลตาง
ของมูลคาสินทรัพยถาวรตนงวด และมูลคาสินทรัพยถาวรที่ซื้อหรือผลิต
ขึ้นใชเองระหวางป กับมูลคาสินทรัพยถาวรปลายงวด  และมูลคา
สินทรัพยถาวรที่ขายระหวางป  

19. มูลคาเพิ่ม 
คํานวณโดย : มูลคาเพิ่ม = มูลคาการกอสราง (รายรับของสถาน

ประกอบการในรอบป 2551) – คาใชจายขั้นกลาง (รายจายที่ใชในการ
ดําเนินกิจการในรอบป 2551) 






