
             
 

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

มิ ถุ น า ย น  – กั น ย า ย น  2 5 5 7  จ า ก ส ถ า น

ประกอบการที่ตกเปนตัวอยางทั้งสิ้น 2,246 แหง 

สําหรับขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีเปนผล

ของการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา ระหวาง 1 

มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ของสถานประกอบการ

กอสรางที่ต้ังอยูในภาคกลาง สรุปไดดังน้ี 
 

11..  จํานวนสถานประกอบการกอสรางจํานวนสถานประกอบการกอสราง  

 สถานประกอบการกอสรางในภาคกลางมี

จํานวนทั้งสิ้น 3,514 แหง สวนใหญ (รอยละ 57.6) 

ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร (การ

กอสรางในหมูยอยน้ี รวมถึงการกอสรางใหม การ

ซอมแซม การตอเติมและดัดแปลง การประกอบ

ช้ินสวนอาคารหรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูป) รองลงมา 

ไดแก การดําเนินการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบ

ไฟฟา รอยละ 10.5 การรื้อถอนและการเตรียม

สถานที่กอสราง รอยละ 9.8 และการตกแตง

อาคารใหเสร็จสมบูรณ รอยละ 7.9 และ สําหรับ

การกอสรางนอกเหนือจากที่กลาวขางตน แตละหมู

ยอยมีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 6.0 ของจํานวนสถาน

ประกอบการกอสรางทั้งสิ้น  

แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการกอสรางภาคกลาง 

จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมูยอย 4100 การกอสรางอาคาร 

หมูยอย 4210 การกอสรางถนนและทางรถไฟ 

หมูยอย 4311-12 การร้ือถอนและการเตรียมสถานที ่      

                        กอสราง 

หมูยอย 4321 การติดตั้งระบบไฟฟา 

หมูยอย 4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอนและ   

                    ระบบปรับอากาศ 

หมูยอย 4330 การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก  หมูยอย 4220 การกอสรางโครงการ

สาธารณูปโภค หมูย อย 4290 การกอสรา ง

โครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ หมูยอย 4329 การ

ติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ และหมูยอย 4390 กิจกรรม

การกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ 
 

22..  ขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ   

 สวนใหญ (รอยละ 54.1) เปนสถานประกอบการ

กอสรางที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน และคนทํางาน    

6 – 10 คน มีรอยละ 23.9 สําหรับสถานประกอบการ

ที่มีคนทํางานมากกวา 10 คน มีรอยละ 22.0 

 หากพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรม

กอสราง พบวา สถานประกอบการเกือบทุกหมูยอย

อุตสาหกรรมกอสราง (มากกวารอยละ 45.0) 

เปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน 

ยกเวน หมูยอยการกอสรางถนนและทางรถไฟ 

และกิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอื่น ๆ 
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ตาราง 1 รอยละของสถานประกอบการกอสรางภาคกลาง 

จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และหมูยอย

อุตสาหกรรมกอสราง 
 

หมูยอยอุตสาหกรรม 

กอสราง 

รวม 1– 5 

คน 

6 – 10 

คน 

11 – 15 

คน 

16 – 20 

คน 

> 20 

คน 

รวม 100.0 54.1 23.9 9.1 3.2 9.7 

4100   การกอสรางอาคาร 100.0 47.4 30.6 10.9 3.0 8.1 

4210   การกอสรางถนนและ

ทางรถไฟ 

100.0 12.4 21.9 19.7 12.9 33.1 

4220   การกอสรางโครงการ

สาธารณูปโภค 

100.0 49.3 21.7 4.4 1.4 23.2 

4290   การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ 

100.0 - 45.4 9.1 18.2 27.3 

4311-12   การรื้อถอนและ 

    การเตรยีมสถานท่ีกอสราง 

100.0 71.3 17.4 4.9 2.3 4.1 

4321   การติดต้ังระบบไฟฟา 100.0 75.1 11.1 4.9 1.6 7.3 

4322   การติดต้ังระบบประปา 

ระบบทําความรอนและ

ระบบปรับอากาศ 

100.0 67.9 10.1 6.4 1.8 13.8 

4329   การติดต้ังสิ่งกอสรางอ่ืน  ๆ 100.0 67.6 5.4 5.4 - 21.6 

4330   การตกแตงอาคารให

เสร็จสมบูรณ 

100.0 84.2 11.5 1.8 1.1 1.4 

4390   กิจกรรมการกอสราง

เฉพาะดานอ่ืนๆ 

100.0 33.7 15.8 12.6 6.3 31.6 

  

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 

74,885 คน ในจํานวนน้ีเปนลูกจาง 70,911 คน 

เมื่อจําแนกลูกจางตามประเภทหมูยอยอุตสาหกรรม

กอสร าง พบวา ลูกจ างที่ปฏิบั ติ งานในสถาน

ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการกอสราง

อาคาร มากที่สุด คือ 51,745 คนหรือคิดเปนรอยละ 

73.0 รองลงมาปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการ

ที่ ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการกอสรางถนนและ     

ทางรถไฟ  5,573 คน หรือคิดเปนรอยละ 7.9 ที่

เ ห ลื อป ฎิบั ติ ง านในอุ ต ส าห ก ร รมก อส ร า ง

นอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนคนทํางานและลกูจางของสถานประกอบการ

กอสรางภาคกลาง จาํแนกตามหมูยอยอตุสาหกรรมกอสราง 

 
หมายเหตุ :  คนทาํงาน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนที่

ทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  

          หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร  

          หมูยอย 4210  การกอสรางถนนและทางรถไฟ 

          หมูยอย 4311-12 การร้ือถอนและการเตรียมสถานทีก่อสราง 

          หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 

          หมูยอย 4330  การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

          หมูยอย 4390  กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ 

          หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการ  

สาธารณูปโภค หมูยอย 4290 การกอสราง

โครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ หมูยอย 

4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบทํา

ความรอนและระบบปรับอากาศ และ   

หมูยอย 4329 การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ  

 

44..  คาตอบแทนแรงงานคาตอบแทนแรงงาน  

ในป  2556  ลู กจ า ง ในอุ ตสาหกรรม

กอสรางในภาคกลาง ไดรับคาตอบแทนแรงงาน

รวมจํานวนทั้งสิ้น 10,503.09 ลานบาท หรือเฉลี่ย

ตอคนตอป  148,116.52 บาท โดยลูกจางที่

ปฏิบั ติ งานในอุตสาหกรรมกอสรางเกี่ ยวกับ

กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอื่น ๆ  ไดรับ

คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุด คือ 

165,999.27 บาท ในขณะที่การตกแตงอาคารให

เสร็จสมบูรณ ไดรับคาตอบแทนตอคนตอปตํ่าที่สุด 

88,497.27 บาท  
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ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าตอบแทนแรงงานเฉลียต่อคนต่อปี

9,950.88

2,811.16

715.45 858.45 836.22
121.00
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163.81 60.81
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แผนภูมิ 3  คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการกอสราง

ภาคกลาง จําแนกตามหมูยอยอตุสาหกรรมกอสราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55..  มูลคาการกอสรางมูลคาการกอสราง  คาใชจาย และคาใชจาย และ  

มูลคาเพ่ิมมูลคาเพ่ิมในการดําเนินกิจการในการดําเนินกิจการ  

การประกอบอุตสาหกรรมกอสรางภาค

กลาง มีมูลคาการกอสรางหรือรายรับในการดําเนิน

กิจการในป 2556 รวมทั้งสิ้น 52,427.79 ลานบาท 

ในจํานวนน้ีเปนคาใชจาย 34,891.71 ลานบาท 

และมูลคาเพิ่ม 17,536.08 ลานบาท โดยมีสัดสวน

ของมูลคาเพิ่มตอมูลคาการกอสรางคิดเปนรอยละ 

33.5 

สําหรับมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถาน

ประกอบการมีมูลคา 14.92 ลานบาท และมูลคา

การกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานมีมูลคา 700,100 

บาท 

ดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

และเฉลี่ยตอคนทํางาน พบวา มีมูลคา 4.99 ลาน

บาท และ 234,200 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่มของการกอสราง 

จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา 

มูลคาเพิ่มสวนใหญ มาจากการกอสรางอาคาร 

ประมาณ 9,950.88 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

56.7 รองลงมาเปน การกอสรางถนนและทางรถไฟ 

ประมาณ 2,811.16 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

16.0 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอื่น ๆ มี

มูลคาเพิ่ม 1,489.94 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 8.5

สํ าหรับอุตสาหกรรมก อสร างในหมู ย อยอื่นๆ          

มีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 5.0 

 
แผนภูมิ 4 มูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการกอสรางภาคกลาง 

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 4311-12 การร้ือถอนและการเตรียมสถานที่กอสราง 

หมูยอย  4321 การติดตั้งระบบไฟฟา 

หมูยอย  4329 การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ 

หมูยอย 4330  การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

หมูยอย 4390  กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ  

หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ  และหมูยอย 4322 การ

ติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอนและ

ระบบปรับอากาศ   

 

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

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

หมูยอย 

หมูยอย 


