
44.1%

18.0%
8.9%

3.6%

16.0%
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การสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 

2557 นับเปนการสํารวจครั้งที่ 4 ซึ่งไดดําเนินการ

จัดทําทุก 5 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวม

ข อ มู ล พื้ น ฐ าน เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ กอ บ ก า ร

อุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญตอ

ภาครัฐในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

และวางแผนการลงทุน รวมทั้งการจางงานของ

ภาคเอกชน การสํ ารวจครั้ ง น้ี คุ ม รวมสถาน

ประกอบการกอสรางทุกแหงทั่วประเทศทีป่ระกอบ

กิจกรรมเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง 

งานวิศวกรรมโยธา และกิจกรรมการกอสราง

เฉพาะงาน โดยเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือน

มิถุนายน – กันยายน 2557 มีสถานประกอบการ

ในกรุงเทพมหานครตกเปนตัวอยาง 1,412 แหง 

จากจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 3,477 แหง 

สําหรับขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีเปนผล

ของการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมาระหวาง 1 

มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ของสถานประกอบการ

กอสรางที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร สรุปไดดังน้ี 
 

11..  จํานวนสถานประกอบการกอสรางจํานวนสถานประกอบการกอสราง  
 ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก อ ส ร า ง ใ น

กรุงเทพมหานคร มีรอยละ 44.1 ดําเนินกิจการ

เกี่ยวกับการกอสรางอาคาร (การกอสรางในหมู

ยอยน้ี รวมถึงการกอสรางใหม การซอมแซม การ

ตอเติมและดัดแปลง การประกอบช้ินสวนอาคาร

หรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูป) รองลงมา ไดแก การ

ดําเนินการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบไฟฟา รอยละ 

18.0  สวนการตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณและ

การติดต้ังระบบประปา ระบบทําความรอนและ

ระบบปรับอากาศ รอยละ 16.0 และ 8.9 ตามลําดับ 

สําหรับการกอสรางนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

แตละหมูยอยมีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 4.0 ของ

จํานวนสถานประกอบการกอสรางทั้งสิ้น  

แผนภูม ิ1 รอยละของสถานประกอบการกอสราง กรุงเทพมหานคร  

            จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมูยอย 4100 การกอสรางอาคาร 

หมูยอย 4321 การติดตั้งระบบไฟฟา 

หมูยอย 4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอนและ 

    ระบบปรับอากาศ 

หมูยอย 4329 ติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ 

หมูยอย 4330 การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

หมูยอย 4390 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ 

หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4210 การกอสรางถนนและทาง

รถไฟ หมูย อย 4220 การกอสรา งโครงการ

สาธารณูปโภค หมูย อย 4290 การกอสรา ง

โครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ หมูยอย 4311 การ

ร้ือถอน และหมูยอย 4312 การเตรียมสถานที่

กอสราง  
 

22..  ขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ   
 ขนาดของสถานประกอบการกอสรางที่มี

คนทํางาน 1 – 5 คน มีรอยละ 40.0 และคนทํางาน 

มากกวา 20 คน และ 6 – 10 คน มีรอยละ 21.8 

และ 21.2 ตามลําดับ ในขณะสถานประกอบการที่มี

คนทํางาน 16 - 15 คน มเีพียงรอยละ 6.0 

 หากพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรม

กอสราง พบวา สถานประกอบการสวนใหญ (มากกวา

รอยละ 40.0) เกือบทุกหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

เปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน 

ยกเวน หมูยอยการกอสรางอาคาร การกอสรางถนน

และทางรถไฟ การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 

การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ การติดต้ัง

ระบบไฟฟาและกิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอื่น ๆ 

3,477 แหง 
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  ตาราง 1 รอยละของสถานประกอบการกอสราง กรุงเทพมหานคร 

  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และหมูยอย    

  อุตสาหกรรมกอสราง 

ขนาดของสถานประกอบการ/

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

รวม 1– 5 

คน 

6 – 10 

คน 

11 – 15 

คน 

16 – 20 

คน 

> 20 

คน 

รวม 100.0 40.0 21.2 11.0 6.0 21.8 

4100   การกอสรางอาคาร 100.0 35.2 22.0 13.2 5.8 23.8 

4210   การกอสรางถนนและ

ทางรถไฟ 

100.0 13.1 18.4 13.1 - 55.4 

4220   การกอสรางโครงการ

สาธารณูปโภค 

100.0 16.9 20.8 9.1 11.7 41.5 

4290   การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ 

100.0 33.3 11.1 5.6 5.6 44.4 

4311   การรื้อถอน 100.0 41.2 11.8 17.6 5.9 23.5 

4312   การเตรียมสถานท่ี

กอสราง 

100.0 46.9 28.6 10.2 6.1 8.2 

4321   การติดต้ังระบบไฟฟา 100.0 35.9 23.9 9.9 8.1 22.2 

4322   การติดต้ังระบบประปา 

ระบบทําความรอนและ

ระบบปรับอากาศ 

100.0 46.6 19.4 8.4 7.5 18.1 

4329   การติดต้ังสิ่งกอสรางอ่ืน  ๆ 100.0 58.5 9.8 11.4 8.9 11.4 

4330   การตกแตงอาคารให

เสร็จสมบูรณ 

100.0 57.8 21.5 8.4 2.2 10.1 

4390   กิจกรรมการกอสราง

เฉพาะดานอ่ืนๆ 

100.0 27.5 12.6 7.1 7.9 44.9 

  

33..  จํานวนคนทํางานและลูกจางจํานวนคนทํางานและลูกจาง  

ค น ทํ า ง า น ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น

ประกอบการกอสรางในป 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 

124,791 คน ในจํานวนน้ีเปนลูกจาง 123,241 คน 

เ มื่ อ จํ า แ น ก ลู ก จ า ง ต า ม ป ร ะ เ ภ ท ห มู ย อ ย

อุตสาหกรรมกอสร าง  พบว า  เปนลูกจ างที่

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ

เกี่ยวกับการกอสรางอาคาร มากที่สุด คือ 79,570 

คนหรือคิดเปนรอยละ 64.5 ของลูกจางทั้งหมด

รองลงมาปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่

ดําเ นินกิจการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบไฟฟา  

12,439 คน หรือคิดเปนรอยละ 10.1 ที่ เหลือ

ปฎิบัติงานในอุตสาหกรรมกอสรางนอกเหนือจากที่

กลาวขางตน 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนคนทํางาน (รวมลูกจาง) และลูกจางของสถาน

ประกอบการกอสราง กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 
หมายเหต ุ: คนทํางาน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนที่

ทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  

          หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร  

          หมูยอย 4210  การกอสรางถนนและทางรถไฟ 

          หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ 

          หมูยอย 4311  การร้ือถอน 

          หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 

          หมูยอย 4390  กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ 

          หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย  4220  การกอสรางโครงการ

สาธารณูปโภค หมูยอย 4312 การเตรียม

สถานที่กอสราง หมูยอย 4322 การติดตั้ง

ระบบประปา ระบบทําความรอนและ

ระบบปรับอากาศ หมูยอย 4329 การ

ติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ และหมูยอย 4330 

การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

 

44..  คาตอบแทนแรงงานคาตอบแทนแรงงาน  

ในป  2556  ลู กจ า ง ในอุ ตสาหกรรม

กอสรางในกรุงเทพมหานคร ไดรับคาตอบแทน

แรงงานรวมจํานวนทั้งสิ้น 25,100.01 ลานบาท 

หรือเฉลี่ยตอคนตอป 203,666.08 บาท โดย

ลูกจ างที่ป ฏิบั ติงานในอุตสาหกรรมกอสราง

เกี่ยวกับการกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ

ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุด 

คือ 247,963.79 บาท ในขณะที่การรื้อถอน ไดรับ

คาตอบแทนตอคนตอปตํ่าที่สุด 155,942.83 บาท  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

4100 4210 4290 4311 4321 4390 อื่นๆ

79,873

3,580
813

481

12,728 12,112 15,204

79,570

3,573 813 470

12,439 12,078 14,300

คนทํางาน ลูกจาง
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16,237.48

770.66

201.59 73.29

2,443.21 2,784.50 2,589.27
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ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าตอบแทนแรงงานเฉลียต่อคนต่อปี

52,968.53
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แผนภูมิ 3 คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการกอสราง 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหมูยอยอตุสาหกรรม

กอสราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55..  มูลคาการกอสรางมูลคาการกอสราง  คาใชจาย และคาใชจาย และ  

มูลคาเพ่ิมมูลคาเพ่ิมในการดําเนินกิจการในการดําเนินกิจการ  

การประกอบอุตสาหกรรมก อสร า ง

กรุงเทพมหานคร มีมูลคาการกอสรางหรือรายรับ

ในการ ดําเนินกิจการในป  2556 รวมทั้ งสิ้ น 

249,721.28 ลานบาท ในจํานวนน้ีเปนคาใชจาย 

168,519.01 ลานบาท และมูลคาเพิ่ม 81,202.27 

ลานบาท โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอมูลคาการ

กอสรางคิดเปนรอยละ 32.5 

สําหรับมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถาน

ประกอบการมีมูลคา 71.82 ลานบาท และมูลคา

การกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานมีมูลคา  2.00     

ลานบาท 

ดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

พบวา มีมูลคา 23.35 ลานบาทและมีมูลคาเพิ่ม

เฉลี่ยตอคนทํางาน 650,700 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่มของการกอสราง 

จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา 

มูลคาเพิ่มสวนใหญ มาจากการกอสรางอาคาร  

52,968.53 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 65.2 

รองลงมาเปน การติดต้ังระบบไฟฟา 9,370.83 

ล านบาทหรื อ คิดเปนรอยละ 11 .5  สํ าหรั บ

อุตสาหกรรมกอสรางในหมูยอยอื่นๆ มีสัดสวนตํ่ากวา

รอยละ 6.0 

 
แผนภูมิ 4 มูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการกอสราง กรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามหมูยอยอตุสาหกรรมกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มูลคาเพ่ิม คาํนวณโดย มูลคาการกอสรางหรือรายรับ หักดวย

คาใชจายขั้นกลาง 

มูลคาการกอสรางหรือรายรับ หมายถงึ มูลคาการกอสรางของ

สถานประกอบการในรอบป 2556 

คาใชจายขั้นกลาง หมายถึง รายจายที่ใชในการดําเนินการกอสราง

ของสถานประกอบการในป 2556 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : 

หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร  

หมูยอย 4210  การกอสรางถนนและทางรถไฟ 

หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 

หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 

หมูยอย 4322  การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน

และระบบปรับอากาศ   

หมูยอย 4330  การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

หมูยอย 4390  กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ  

หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ หมูยอย 4311 การร้ือถอน  

หมูยยอย 4312 การเตรียมสถานที่กอสราง 

และหมูยอย 4329 การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ    

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

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

หมูยอย 

หมูยอย 


