
 

2557 นับ
จัดทําทุก
ข้ อ มู ล พื
อุตสาหก
ภาครัฐใน
และวาง
ภาคเอก
ประกอบ
กิจกรรม
งานวิศว
เฉพาะงา
มิถุนายน
ในกรุงเท
จากจําน
สําหรับข้
ของการด
มกราคม 
ก่อสร้างที

11..  จํานจําน
 
กรุงเทพ
เกี่ยวกับ
ย่อยนี้ รว
ต่อเติมแ
หรือสิ่งก
ดําเนินก
18.0 ส่ว
การติดตั
ระบบป
ตามลําดั
กล่าวข้าง
4.0 ของจ
 
 
 
 

การสํารวจอุ
บเป็นการสําร
ก 5 ปี โดยมีวั
พ้ื น ฐ า น เ กี่ ย
กรรมก่อสร้า
นการวางแผน
แผนการลงท
กชน  การสํ
บการก่อสร้างท
มเกี่ยวกับการ
วกรรมโยธา 
าน โดยเก็บร
น – กันยายน
ทพมหานครต
วนสถานประ
ข้อมูลที่นําเสน
ดําเนินกิจการ
– 31 ธันวาคม
ที่ต้ังอยู่ในกรงุ
 

นวนสถานปรนวนสถานปร
ส ถ า น ป ร ะ

พมหานคร ร้อ
การก่อสร้าง
วมถึงการก่อส

และดัดแปลง 
ก่อสร้างสําเร็
ารเกี่ยวกับก
นการตกแต่ง

ต้ังระบบประ
ปรับอากาศ  
ดับ สําหรับกา
งต้น แต่ละหม
จํานวนสถานป

อุตสาหกรรม
รวจครั้งที่ 4 ซึ
วัตถุประสงค์เพ
ย ว กั บ ก า ร ป
าง ซึ่งเป็นข้อ
พัฒนาเศรษฐ
ทุน รวมทั้งก
ารวจครั้ งนี้
ทุกแห่งทั่วประ
รก่อสร้างอาค
และกิจกรร

รวบรวมข้อมู
 2557 มีสถา
กเป็นตัวอย่าง
กอบการทั้งสิ้
นอในรายงาน
รในรอบปีที่ผ่า
ม 2556 ของสถ
งเทพมหานคร

ระกอบการก่ระกอบการก่อ
ะ ก อ บ ก า ร
อยละ 44.1 
งอาคาร (การ
สร้างใหม่ กา
การประกอบ
จรูป) รองลง
ารติดต้ังระบ
งอาคารให้เสร็
ปา ระบบทํา
ร้ อยละ  16

ารก่อสร้างนอ
มู่ย่อยมีสัดส่ว
ประกอบการก

บทสรปุ

มก่อสร้าง พ.
ซึ่งได้ดําเนินก
พ่ือเก็บรวบรว
ป ร ะ ก อบก า
อมูลที่สําคัญต
ฐกิจของประเท
ารจ้างงานข
้คุ้ มรวมสถา
ะเทศที่ประกอ
คาร/สิ่งก่อสร้
รมการก่อสร้
ล ในช่วงเดือ
านประกอบก
ง 1,412 แห
สิ้น 3,477 แห
นฉบับนี้เป็นผ
านมาระหว่าง
ถานประกอบก
ร สรุปได้ดังนี้

อสร้างอสร้าง  
ร ก่ อ ส ร้ า ง ใ
ดําเนินกิจก

รก่อสร้างในห
รซ่อมแซม ก
บช้ินส่วนอาค
งมา ได้แก่ ก
บไฟฟ้า ร้อยล
ร็จสมบูรณ์ แล
าความร้อนแล
6 .0  และ  8
อกเหนือจาก
นตํ่ากว่าร้อยล
ก่อสร้างทั้งสิ้น

ปสําหรับผู้

.ศ. 
าร
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8.

3.6%

16.0%

3.7%

5.7%

้บริหาร    

ผนภูมิ 1 ร้อยละขอ
         จําแนกตา

หมู่ย่อย 4100 กา
หมู่ย่อย 4321 กา
หมู่ย่อย 4322 กา

ระ
หมู่ย่อย 4329 ติด
หมู่ย่อย 4330 กา
หมู่ย่อย 4390 กิจ
หมู่ย่อยอื่นๆ ได้

รถ
สา
โค
ร้ือ
ก่อ

 
..  ขนาดของขนาดของ

ขนาด
นทํางาน 1 –
ากกว่า 20 ค
ละ 21.2 ตาม
นทํางาน 16 -

หากพิ
อสร้าง พบว่า 
อยละ 40.0) เ
ป็นสถานประ
กเว้น หมู่ย่อย
ละทางรถไฟ
ารก่อสร้างโคร
ะบบไฟฟ้า และ

9%

         

องสถานประกอบก
ามหมู่ย่อยอุตสาห

ารก่อสร้างอาคาร 
ารติดต้ังระบบไฟฟ้
ารติดต้ังระบบประ
ะบบปรับอากาศ 
ดต้ังสิ่งก่อสร้างอืน่
ารตกแต่งอาคารให
จกรรมการก่อสร้า
้แก่ หมู่ย่อย 421
ถไฟ หมู่ย่อย  42
าธารณูปโภค  ห
ครงการวิศวกรรมโ
อถอน และหมู่ย่อ
อสร้าง  

งสถานประกงสถานประก
ของสถานปร
5 คน มีร้อยล

คน และ 6 – 
มลําดับ ในขณ
- 20 คน มีเพี
พิจารณาตาม
สถานประกอ
เกือบทุกหมู่ย่อ
ะกอบการที่มี
ยการก่อสร้างอ
การก่อสร้าง
รงการวิศวกร
ะกิจกรรมการ

3,477 แห

4

18.0%

การก่อสร้าง  
หกรรมก่อสร้าง 

ฟ้า 
ะปา ระบบทําความ

นๆ 
ห้เสร็จสมบูรณ์ 
งเฉพาะด้านอื่นๆ 

10 การก่อสร้างถ
220 การก่อสร้า
มู่ย่อย  4290 ก
โยธาอ่ืนๆ หมู่ย่อย
อย 4312 การเต ี

กอบการ กอบการ   
ระกอบการก่
ละ 40.0 และ
10 คน มีร้อ

ณะสถานประก
ยงร้อยละ 6.0

มหมู่ ย่อยอุตส
บการส่วนใหญ
อยอุตสาหกร
มีคนทํางาน 
อาคาร การก่อ
โครงการสาธ

รรมโยธาอื่น ๆ
รก่อสร้างเฉพาะ

ห่ง 

v

4.1%

มร้อนและ 

นนและทาง
างโครงการ
ารก่อสร้าง
ย 4311 การ
รียมสถานที่

อสร้างที่มี
ะคนทํางาน 
ยละ 21.8 

กอบการที่มี
0 
สาหกรรม
ญ่ (มากกว่า
รมก่อสร้าง 
1 – 5 คน 
อสร้างถนน
ธารณูปโภค 
ๆ การติดต้ัง
ะด้านอื่น ๆ 

vii 



viii 
 

ตาราง 1 ร้อ
ข
 

ขนาดของสถ
หมู่ย่อยอุตสา

ร
4100   การก่อ
4210   การก่อ

ทาง
4220   การก่อ

สาธ
4290   การก่อ

วิศว
4311   การรื้อ
4312   การเต

ก่อส
4321   การติด
4322   การติด

ระบ
และ

4329   การติด
4330   การต

เสร็
4390   กิจกร

เฉพ

  
33..  จํานจําน

ประกอบ
124,791
เ มื่ อ จํ า
อุตสาห
ปฏิบัติงา
เกี่ยวกับก
คนหรือคิ
รองลงม
ดําเนินกิ
12,439
ปฎิบัติงา
ที่กล่าวข้

อยละของสถานป
ของสถานประกอบ

านประกอบการ/
าหกรรมกอ่สร้าง 
รวม 1
อสร้างอาคาร 1
อสร้างถนนและ
งรถไฟ 

1

อสร้างโครงการ
ธารณูปโภค 

1

อสร้างโครงการ
วกรรมโยธาอื่นๆ 

1

อถอน 1
ตรียมสถานที่
สร้าง 

1

ดต้ังระบบไฟฟา้ 1
ดต้ังระบบประปา 
บบทําความร้อน
ะระบบปรับอากาศ 

1

ดต้ังสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ 1
กแต่งอาคารให้
รจ็สมบูรณ ์

1

รมการก่อสร้าง
พาะด้านอื่นๆ 

1

นวนคนทํางานวนคนทํางา
ค น ทํ า ง า น
บการก่อสร้าง
1 คน ในจํานว
แ น ก ลู ก จ้ า
กรรมก่อสร้
านในสถานป
การก่อสร้างอ
คิดเป็นร้อยล
าปฏิบัติงาน
กิจการเกี่ยว
 คน หรือคิด
านในอุตสาหก
้างต้น 
 
 
 
 
 

ระกอบการก่อสรา้
การ และหมู่ย่อยอ

รวม 1– 5 
คน 

6 –
ค

100.0 40.0 21
100.0 35.2 22
100.0 13.1 18

100.0 16.9 20

100.0 33.3 11

100.0 41.2 11
100.0 46.9 28

100.0 35.9 23
100.0 46.6 19

100.0 58.5 9
100.0 57.8 21

100.0 27.5 12

านและลูกจ้านและลูกจ้าง
น ที่ ป ฏิ บั ติ ง
งในปี 2556 
วนนี้เป็นลูกจ้า
า ง ต า ม ป ร ะ
ร้ า ง  พบว่า  
ประกอบการที
อาคาร มากที่
ะ 64.5 ของ
อยู่ในสถานป

วกับการติดต
ดเป็นร้อยละ
กรรมก่อสร้าง

าง จําแนกตามขน
อตุสาหกรรมก่อสร้

– 10 
คน 

11 – 15
คน 

16 – 2
คน

1.2 11.0 6.0
2.0 13.2 5.8
8.4 13.1 -

0.8 9.1 11.7

1.1 5.6 5.6

1.8 17.6 5.9
8.6 10.2 6.1

3.9 9.9 8.1
9.4 8.4 7.5

9.8 11.4 8.9
1.5 8.4 2.2

2.6 7.1 7.9

งง  
า น ใ น ส ถ า
มีจํานวนทั้งสิ
าง 123,241 ค
ะ เ ภ ทห มู่ ย่ อ
เป็นลูกจ้ า ง

ที่ดําเนินกิจก
สุด คือ 79,57
งลูกจ้างทั้งหม
ประกอบการ
ต้ังระบบไฟฟ
ะ 10.1 ที่เหลื
งนอกเหนือจ

นาด 
ร้าง 

20 > 20 
คน 

21.8 
23.8 
55.4 

41.5 

44.4 

23.5 
8.2 

22.2 
18.1 

11.4 
10.1 

44.9 

า น
สิ้น 
คน 
อ ย
งที่
าร
70 
มด
รที่
ฟ้า  
ลือ
าก 

แผ

 

หม

หมู
  
  
  
   
  
  
  

 
44.

ก่อ
แร
ห
ลู
เกี
ได้
คือ
ค่า

ผนภูมิ 2 จํานวนค
ประกอบ
ก่อสร้าง

มายเหตุ : คนทําง
ทํางาน

มู่ย่อยอุตสาหกรรม
       หมู่ย่อย 410
       หมู่ย่อย 42
       หมู่ย่อย 429
       หมู่ย่อย 43
       หมู่ย่อย 432
       หมู่ย่อย 439
       หมู่ย่อยอื่น

..  ค่าตอบแทค่าตอบแท
ในปี  

อสร้างในกรุ
รงงานรวมจํา
รือเฉลี่ยต่อค
กจ้างที่ปฏิ บั
ก่ียวกับการก่อ
ด้รับค่าตอบแ
อ 247,963.7
าตอบแทนต่อ

 
 
 
 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

4100

 79,87

จํานวน (คน)

คนทํางาน (รวมลู
บการก่อสร้าง จําแ
ง 

าน หมายถึง เจ้าข
นโดยไม่ได้รับค่าจ้า
มก่อสร้าง :  
00  การก่อสร้างอ
10  การก่อสร้างถ
90  การก่อสร้างโค
11  การรื้อถอน 
21  การติดต้ังระบ
90  กิจกรรมการก
ๆ ได้แก่ หมู่ย่อย 

สาธารณูปโภ
สถานที่ก่อสร
ระบบประป
ระบบปรับอา
ส่ิงก่อสร้างอืน่
อาคารให้เสร็

ทนแรงงานทนแรงงาน  
2556  ลูกจ้
งเทพมหานค
านวนทั้งสิ้น 
คนต่อปี 203
บั ติงานในอุต
อสร้างโครงก
ทนแรงงานเฉ

79 บาท ในขณ
อคนต่อปีตํ่าทีส่

4210 4290

73 

 3,580 
 813 

 79,570 

 3,573  

กจ้าง) และลูกจ้า
แนกตามหมู่ย่อยอุ

ของกิจการหรือหุ้น
ง เงินเดือน และลู

อาคาร  
ถนนและทางรถไฟ
ครงการวิศวกรรมโ

บบไฟฟ้า 
ก่อสร้างเฉพาะด้าน
4220  การก่อสร
ภค หมู่ย่อย 4312
ร้าง หมู่ย่อย 432
ปา ระบบทําควา
ากาศ หมู่ย่อย 43
น  ๆและหมู่ย่อย 433
ร็จสมบูรณ์ 

จ้ า ง ในอุ ตสา
คร ได้รับค่าต
25,100.01 
3,666.08 บ
ตสาหกรรม
ารวิศวกรรมโ
ฉลี่ยต่อคนต่อ
ณะที่การรื้อถ
สุด 155,942.

4311 4321

 481 

 12,728 

813  470 

 12,43

คนทํา

างของสถาน
อตุสาหกรรม

นส่วนที่
ลูกจ้าง 

 
โยธาอ่ืนๆ 

นอ่ืนๆ 
ร้างโครงการ
2 การเตรียม

22 การติดต้ัง
ามร้อนและ

329 การติดต้ัง
30 การตกแต่ง

าหกรรม
ตอบแทน
ล้านบาท 
บาท โดย
ก่อสร้าง
โยธาอื่นๆ
อปีสูงที่สุด 
อน ได้รับ
83 บาท  

4390 อื่นๆ

 12,112  15,20439  12,078 

งาน ลูกจ้าง

 

4 
 14,300 

หมู่ย่อย 



2,
4,
6,
8,

10,
12,
14,
16,
18, 16,237.48

7

204

0
000
000
000
000
000
000
000
000
000

4100 4

คาตอ

แผนภูมิ 3 ค

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55..  มูลคมูลค
มูลค่าเพิมูลค่าเพิ

กรุงเทพม
ในการด
249,721
168,519
ล้านบาท
ก่อสร้างคิ

ประกอบ
การก่อส
ล้านบาท

พบว่า มี
เฉลี่ยต่อค

จําแนกต
มูลค่าเพิ
52,968.
รองลงม
ล้ านบา
อุตสาหกร
ร้อยละ 6

 

จํานวนเงิน (ล้านบาท

770.66 201.59

4,065.30
215,690.40

247,

1

4210 4290 

อบแทนแรงงาน

ค่าตอบแทนแรงง
จําแนกตามหมู่ย่อ

ค่าการก่อสรา้ค่าการก่อสรา้
พ่ิมพ่ิมในการดําเในการดําเ
การประกอ
มหานคร มีมู
ดํ า เนินกิจกา
1.28 ล้านบา
9.01 ล้านบาท
ท โดยมีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ
สําหรับมูลค่า

บการมีมูลค่า 
สร้างเฉลี่ยต่
ท 
ด้านมูลค่าเพิ่

มีมูลค่า 23.35
คนทํางาน 65
เมื่อพิจารณา
ตามหมู่ย่อยอุ
พ่ิมส่วนใหญ่ 
53 ล้านบาท

มาเป็น การติ
ทหรื อคิ ด เ ป็
รรมก่อสร้างใน
6.0 
 

) 

73.29

2,443.21

,963.79

155,942.83

196,

4311 4321 

คาตอบแทนแร

งานของสถานประ
อยอุตสาหกรรมก่

างาง  ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
เนินกิจการเนินกิจการ  
อบอุตสาหก
ลค่าการก่อส
ารในปี  255
ท ในจํานวน
ท และมูลค่าเ
นของมูลค่าเพิ
ะ 32.5 
าการก่อสร้าง
71.82 ล้านบ
อคนทํางาน

มเฉล่ียต่อสถา
5 ล้านบาทแ

50,700 บาท ต
ามูลค่าเพิ่มข
อุตสาหกรรมก
มาจากการก

ทหรือคิดเป็น
ติดต้ังระบบไฟ
ป็นร้ อยละ  
นหมู่ย่อยอื่นๆ 

2,784.50 2,589.27

415.47

230,543.19

181,068.09

4390 อื่นๆ

รงงานเฉลี่ยตอคนตอ

ะกอบการก่อสร้าง
อสร้าง 

ย และย และ  

กรรมก่ อสร้
สร้างหรือรายร
56 รวมทั้ งสิ
นี้เป็นค่าใช้จ่
เพ่ิม 81,202.2
พ่ิมต่อมูลค่าก
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