
2557 นับ
จัดทําทุก
ข้ อ มู ล พื
อุตสาหก
ภาครัฐใน
และวาง
ภาคเอก
ประกอบ
กิจกรรม
งานวิศว
เฉพาะงา
มิถุนายน
ในภาคกล
สถานปร
ข้อมูลที่น
ดํ า เ นิ น
1 มกรา
ประกอบ
ดังน้ี 
 

11..  จํานจําน
 
ร้อยละ 5
อาคาร 
ก่อสร้าง
ดัดแปล
สิ่ ง ก่อสร
ดําเนินก
10.5 กา
ร้อยละ 9
ร้อยละ 7
ที่กล่าวข
ร้อยละ 6
ทั้งสิ้น  
 
 

การสํารวจอุ
บเป็นการสําร
ก 5 ปี โดยมีวั
พ้ื น ฐ า น เ กี่ ย
กรรมก่อสร้า
นการวางแผน
แผนการลงท
กชน  การสํ
บการก่อสร้างท
มเก่ียวกับการ
วกรรมโยธา 
าน โดยเก็บร
น � กันยายน
ลางตกเป็นตัว
ระกอบการทั
นําเสนอในรา
กิ จการ ในร
าคม � 31 ธั
บการก่อสร้าง

นวนสถานปรนวนสถานปร
สถานประกอ
57.6 ดําเนิน
(การก่อสร้า
งใหม่  การซ
ลง  การประ
ร้างสํา เร็จรู
ารเกี่ยวกับก
ารรื้อถอนและ
9.8 และการต
7.9 และ สําห
ข้างต้น แต่ล
6.0 ของจํานว

   
อุตสาหกรรม
รวจครั้งที่ 4 ซึ
วัตถุประสงค์เพ
ย ว กั บ ก า ร ป
าง ซึ่งเป็นข้อ
พัฒนาเศรษฐ
ทุน รวมทั้งก
ารวจครั้ ง น้ี
ทุกแห่งทั่วประ
รก่อสร้างอาค
และกิจกรร
รวบรวมข้อมู
 2557 มีสถา
อย่าง 2,246 แ
ทั้งสิ้น 3,514
ายงานฉบับน้ี
รอบ ปีที่ ผ่ าน
ธันวาคม 25
ที่ต้ังอยู่ในภา

ระกอบการก่ระกอบการก่อ
อบการก่อสร้
กิจการเกี่ยวก
างในหมู่ ย่อย
ซ่อมแซม  กา
ะกอบ ช้ินส่ ว
ป )  รองลงม
ารติดต้ังระบ
ะการเตรียมส
ตกแต่งอาคาร
รับการก่อสร้า
ละหมู่ ย่อยมีส
วนสถานประก

บทสรปุ

มก่อสร้าง พ.
ซึ่งได้ดําเนินก
พ่ือเก็บรวบรว
ป ร ะ ก อบก า
อมูลที่สําคัญต
ฐกิจของประเท
ารจ้างงานข
้คุ้ มรวมสถา
ะเทศที่ประกอ
คาร/สิ่งก่อสร้
รมการก่อสร้
ล ในช่วงเดือ
านประกอบก
แห่ง จากจํานว
4 แห่ง สําหรั
เป็นผลของก
นมา  ระห ว่
56 ของสถา
าคกลาง สรุป

อสร้างอสร้าง  
้างในภาคกล
กับการก่อสร้
ยน้ี รวมถึงก
ารต่อเ ติมแล
นอาคารหรื
มา  ไ ด้แก่  ก
บไฟฟ้า ร้อยล
สถานที่ก่อสร้
รให้เสร็จสมบูร
างนอกเหนือจ
สัดส่วนตํ่าก
กอบการก่อสร้

ปสําหรับผู้

.ศ. 
าร
วม
า ร
ต่อ
ทศ
อง
าน
อบ
ร้าง 
้ าง
อน
าร
วน
รับ
าร
า ง           
าน
ได้

าง 
ร้าง
าร
ละ
รื อ
าร
ละ 
ร้าง 
รณ์ 
าก
ว่า    
ร้าง

 

แผ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22.

ค
ร้อ
2
มา

ก่อ
อุ
เป็
ย
ก
กิจ
 
 

้บริหาร 

ผนภูมิ 1 ร้อยละข
จําแนกต

หมู่ย่อย 4100 กา
หมู่ย่อย 4210 กา
หมู่ย่อย 4311-12
                    
หมู่ย่อย 4321 กา
หมู่ย่อย 4322 กา
                    
หมู่ย่อย 4330 กา
หมู่ย่อยอ่ืนๆ ได

สา
โค
ติด
กา

..  ขนาดของขนาดของ
ขนาด

นทํางาน 1 
อยละ 54.1 แ
3.9 สําหรับ
ากกว่า 10 คน

หากพิ
อสร้าง พบว่า
ตสาหกรรม
ป็นสถานประ
กเว้น หมู ่ย ่อ
ารก่อสร้างโ
จกรรมการกอ่

9.8%

10.5%

3.1%

7.9%

6.0%

ของสถานประกอบ
ตามหมู่ย่อยอุตสา

ารก่อสร้างอาคาร 
ารก่อสร้างถนนแล
2 การร้ือถอนและ
   ก่อสร้าง 
ารติดต้ังระบบไฟฟ้
ารติดต้ังระบบประ
ระบบปรับอากาศ
ารตกแต่งอาคารให
ด้แก่ หมู่ย่อย 42
าธารณูปโภค  ห
ครงการวิศวกรรมโ
ดต้ังส่ิงก่อสร้างอ่ืน
ารก่อสร้างเฉพาะด้

งสถานประกงสถานประก
ของสถานปร
� 5 คน มีจํา
และคนทํางาน
สถานประก
น มีร้อยละ 22
พิจารณาตาม
า สถานประก
ก่อสร้าง (ม
ะกอบการที่มี
อยการก่อสร้
โครงการวิศว
อสร้างเฉพาะด

5.1%

%

%

3,514 
แห่ง 

บการก่อสร้างภาค
าหกรรมก่อสร้าง 

ละทางรถไฟ 
การเตรียมสถานที

ฟ้า 
ะปา ระบบทําความ
 
ห้เสร็จสมบูรณ์ 
220 การก่อสร้า
มู่ย่อย  4290 ก
โยธาอ่ืนๆ หมู่ย่อย
ๆ และหมู่ย่อย 43
ด้านอ่ืนๆ 

กอบการ กอบการ   
ระกอบการก่
านวนมากที่ส
น 6 � 10 คน
กอบการท่ีมีค
2.0 
มหมู่ ย่อยอุตส
อบการเกือบท
ากกว่าร้อยล
มีคนทํางาน 
ร้างถนนและ
วกรรมโยธาอ
ด้านอ่ืน ๆ 

คกลาง 

ที่       

มร้อนและ   

างโครงการ
ารก่อสร้าง
ย 4329 การ
390 กิจกรรม

อสร้างที่มี
สุดคิดเป็น  
น มีร้อยละ 
คนทํางาน

สาหกรรม
ทุกหมู่ย่อย
ละ 45.0) 
1 � 5 คน 
ทางรถไฟ  
อ่ืนๆ และ

57.6%



ตาราง 1 ร้อ
จํ
อุ

หมู่ย่อยอ
ก่อ
ร

4100   การก่อ
4210   การก่อ
            ทาง
4220   การก่อ
            สาธ
4290   การก่อ
            วิศว
4311-12   กา
                ก
                ก
4321   การติด
4322   การติด
            ระบ
            และ
4329   การติด
4330   การต
            เสร็จ
4390   กิจกร
            เฉพ

  

33..  จํานจําน

ประกอบ
74,885 
เมื่อจําแน
ก่อสร้ าง
ประกอบ
อาคาร ม
73.0 รอ
ที่ ดําเนิน
ทางรถไฟ
เ หลื อป
นอกเหนื

อยละของสถานป
จาํแนกตามขนาดของ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง

อุตสาหกรรม 
อสร้าง 
รวม 
อสร้างอาคาร 
อสร้างถนนและ  
งรถไฟ 

อสร้างโครงการ 
ธารณูปโภค 
อสร้างโครงการ 
วกรรมโยธาอื่นๆ 
ารรื้อถอนและ 
การเตรียมสถานที ่
ก่อสร้าง 
ดต้ังระบบไฟฟ้า 
ดต้ังระบบประปา  
บบทําความร้อน 
ะระบบปรับอากาศ 
ดต้ังสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ

กแต่งอาคารให้ 
จสมบูรณ ์

รมการก่อสร้าง 
พาะด้านอืน่ๆ 

นวนคนทํางานวนคนทํางา
ค น ทํ า ง า น
บการก่อสร้าง
คน ในจํานว
นกลูกจ้างตาม
ง พบว่า ลูก
บการที่ดําเนิน
ากที่สุด คือ 5
งลงมาปฏิบัติ
นกิจการเกี่ย
ฟ  5,573 คน
ฎิ บั ติ ง าน ใ
อจากที่กล่าวข
 
 
 
 
 
 

ประกอบการก่อสร้
งสถานประกอบการ 
ง 

รวม 1� 5 
คน 

6 �
ค

100.0 54.1 23
100.0 47.4 30

100.0 12.4 2

100.0 49.3 2

100.0 - 45

100.0 71.3 17

100.0 75.1 1

100.0 67.9 10

100.0 67.6 5

100.0 84.2 1

100.0 33.7 15

านและลูกจ้านและลูกจ้าง
น ที่ ป ฏิ บั ติ ง
งในปี 2556 
วนน้ีเป็นลูกจ้า
มประเภทหมู่ย่
กจ้ างที่ ปฏิ บั ติ
นกิจการเก่ียว
1,745 คนหรือ
งานอยู่ในสถา
วกับการก่อ
น หรือคิดเป็น
น อุ ตส าหก
ข้างต้น 

ร้างภาคกลาง 
และหมู่ย่อย

� 10 
คน 

11 � 15
คน 

16 � 2
คน

3.9 9.1 3.2
0.6 10.9 3.0

1.9 19.7 12.9

1.7 4.4 1.4

5.4 9.1 18.2

7.4 4.9 2.3

1.1 4.9 1.6

0.1 6.4 1.8

5.4 5.4 -

1.5 1.8 1.1

5.8 12.6 6.3

งง  
า น ใ น ส ถ า
มีจํานวนทั้งสิ
าง 70,911 ค
อยอุตสาหกร
ติงานในสถา
วกับการก่อสร้
อคิดเป็นร้อยล
านประกอบก
สร้างถนนแล
นร้อยละ 7.9
ร รมก่ อ ส ร้

 
20 > 20 

คน 
9.7 
8.1 

33.1 

23.2 

27.3 

4.1 

7.3 

13.8 

21.6 

1.4 

31.6 

า น
สิ้น 
คน 
รม
าน
ร้าง
ละ 
การ
ละ     
 ที่
า ง

แผ

  
 

หม

หมู
  
  
  
  
  
  
  

 

44.

ก่อ
รว
ต่
ป
กิ
ค่า
16
เส
88

ผนภูมิ 2 จํานวนค
สถานปร

          หมู่ย่อยอ

มายเหตุ :  คนทําง
ทํางาน

มู่ย่อยอุตสาหกรรม
       หมู่ย่อย 410
       หมู่ย่อย 42
       หมู่ย่อย 43
       หมู่ย่อย 432
       หมู่ย่อย 433
       หมู่ย่อย 439
       หมู่ย่อยอ่ืนๆ

..  ค่าตอบแทค่าตอบแท
ใน ปี  

อสร้างในภา
วมจํานวนทั้งสิ
อคนต่อปี 1
ฏิ บั ติงานใน
จกรรมการก
าตอบแทนแร
65,999.27 บ
สร็จสมบูรณ์ ไ
8,497.27 บา

 
 
 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

4100

54,1

จํานวน (คน)

คนทํางาน (จํานว
ระกอบการก่อสรา้
อุตสาหกรรมก่อส

งาน หมายถึง เจ้าข
นโดยไม่ได้รับค่าจ้า
มก่อสร้าง :  
00  การก่อสร้างอ
10  การก่อสร้างถ
11-12 การร้ือถอน
21  การติดต้ังระบ
30  การตกแต่งอา
90  กิจกรรมการก
ๆ ได้แก่ หมู่ย่อย 4

สาธารณูปโภ
โครงการวิศ
4322 การติ
ความร้อนแ
หมู่ย่อย 432

ทนแรงงานทนแรงงาน  
2556 ลูกจ้
คกลาง ได้รับ
สิ้น 10,503.0
48,116.52
นอุตสาหกรร
ก่อสร้างเฉพ
รงงานเฉล่ียต
บาท ในขณะที
ได้รับค่าตอบแ
ท  

4210 4311-12

160

5,721

2,127

51,745

5,573

1,71

นลูกจ้าง) และลูก
างภาคกลาง จําแ
รา้ง 

ของกิจการหรือหุ้น
ง เงินเดือน และลู

อาคาร  
ถนนและทางรถไฟ
นและการเตรียมสถ
บบไฟฟ้า 
าคารให้เสร็จสมบูร
ก่อสร้างเฉพาะด้าน
4220  การก่อสร้าง
ภค หมู่ย่อย 4290 
ศวกรรมโยธาอ่ืน
ติดต้ังระบบประป
และระบบปรับอ
29 การติดต้ังส่ิงก่อ

จ้ า ง ใน อุตสา
บค่าตอบแทน
09 ล้านบาท ห
2 บาท โดยล
รมก่อสร้ าง
พาะด้านอ่ืน 
ต่อคนต่อปีสูง
ที่การตกแต่งอ
แทนต่อคนต่อ

2 4321 4330

2,720 1,264
16 2,349 885

คนทาํ

กจา้งของ
แนกตาม 

นส่วนที่  
ลูกจ้าง 

 
ถานที่ก่อสร้าง 

รณ์ 
นอ่ืนๆ 
งโครงการ  
การก่อสร้าง
นๆ หมู่ย่อย 
ปา ระบบทํา
อากาศ และ   
อสร้างอ่ืนๆ  

าหกรรม
นแรงงาน
หรือเฉล่ีย
ลูกจ้างที่
เ ก่ียวกับ
ๆ  ได้รับ
งที่สุด คือ 
อาคารให้
อปีตํ่าที่สุด 

4390 อ่ืนๆ

5017 3,875

5
4,965 3,67

างาน ลูกจาง

 

77

หมู่ย่อย 



8,047.35
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55..  มูลคมูลค
มูลคมูลค

ภาคกลา
ดําเนินกิ
ล้านบาท
ล้านบาท
มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อ

ประกอบ
การก่อสร้

มีมูลค่า 
คนทํางาน

จําแนกต
มูลค่าเพิ
9,950.8
รองลงม
2,811.1
กิจกรรม
1,489.94
อุตสาหก
ตํ่ากว่ารอ้

จํานวนเงิน (ล้านบาท

5

638.63
166.08

155,519.46

114,593.37

96,78

4210 4311-12

คาตอบแทนแรงงาน

ค่าตอบแทนแรง
ภาคกลาง จําแนก

ค่าการก่อสร้าค่าการก่อสร้า
ค่าเพ่ิมค่าเพ่ิมในการในการ
การประกอ
าง มีมูลค่ากา
จการในปี 25
ท ในจํานวนนี
ท และมูลค่าเพิ
นของมูลค่า
อยละ 33.5 
สําหรับมูลค่า
บการมีมูลค่า 
ร้างเฉลี่ยต่อคน
ด้านมูลค่าเพ่ิ
4.99 ล้านบา
น 234,200 บ
เมื่อพิจารณา
ตามหมู่ย่อยอุ
พ่ิมส่วนใหญ่ 
8 ล้านบาท
มาเป็น การก
6 ล้านบาท
มการก่อสร้างเ
4 ล้านบาทหรื
กรรมก่อสร้า
อยละ 5.0 
 

) 

291.46 78.32

85.10

124,077.46

88,49

2 4321 4330

คาตอบแท

งานของสถานปร
กตามหมู่ย่อยอุตส

างาง  ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
รดําเนินกิจกรดําเนินกิจก
อบอุตสาหก
รก่อสร้างหรื
556 รวมทั้งสิ
น้ีเป็นค่าใช้จ่า
พ่ิม 17,536.08
เ พ่ิมต่อมูลค่

าการก่อสร้าง
14.92 ล้านบ
นทํางานมีมูลค่
มเฉล่ียต่อสถา
าท และมีมูล
บาท 
ามูลค่าเพ่ิมข
อุตสาหกรรมก
มาจากการก
หรือคิดเ ป็น
ก่อสร้างถนน
หรือคิดเ ป็น
เฉพาะด้านอ่ืน
รือคิดเป็นร้อย
างในหมู่ย่อยอ

824.19
475.06

97.27

165,999.27

124,302.42

4390 อื่นๆ

นแรงงานเฉลี่ยตอคน

ระกอบการก่อสรา้
สาหกรรมก่อสร้าง

ย และย และ  
การการ  
กรรมก่ อสร้
อรายรับในก
สิ้น 52,427.7
าย 34,891.7
8 ล้านบาท โด
ค่าการก่อสร้

งเฉลี่ยต่อสถา
บาท และมูล
า 700,100 บา
านประกอบก
ค่าเพ่ิมเฉลี่ยต

องการก่อสร้
ก่อสร้าง พบ
ก่อสร้างอาค
นร้อยละ 56
นและทางรถ
นร้อยละ 16
น ๆ มีมูลค่าเพิ
ยละ 8.5 สําหร
อ่ืนๆ มีสัดส่ว

จํานวนเงิน

6

2

0

20,000

40,000
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ผนภูมิ 4 มูลค่าเพ่ิ
จําแนกต

ลค่าเพ่ิม คํานวณโ
คา่

ลค่าการก่อสร้างห
สถ

าใช้จ่ายขั้นกลาง ห
ขอ

มู่ย่อยอุตสาหกรรม
หมู่ย่อย 4100
หมู่ย่อย 4210
หมู่ย่อย 4220
หมู่ย่อย 4311
หมู่ย่อย 4321
หมู่ย่อย 4329
หมู่ย่อย 4330
หมู่ย่อย 4390
หมู่ย่อยอ่ืนๆ 

 

จํานวนเงิน (ล้านบาท) 
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พ่ิมของสถานประก
ตามหมู่ย่อยอุตสา

โดย มูลค่าการก่อส
าใช้จ่ายขั้นกลาง 
หรือรายรับ หมายถึ
ถานประกอบการใ
หมายถึง รายจ่ายท
องสถานประกอบก

มก่อสร้าง : 
  การก่อสร้างอาค
  การก่อสร้างถนน
  การก่อสร้างโคร
-12 การร้ือถอนแ
 การติดต้ังระบบไ
 การติดต้ังส่ิงก่อส
  การตกแต่งอาคา
  กิจกรรมการก่อส
ได้แก่ หมู่ย่อย 4
วิศวกรรมโยธาอื
ติดต้ังระบบปร
ระบบปรับอากา

36.22
121.00

189.74
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กอบการก่อสร้างภ
าหกรรมก่อสร้าง 

สร้างหรือรายรับ หั

ถงึ มูลค่าการก่อส
นรอบปี 2556 
ที่ใช้ในการดําเนิน
การในปี 2556 

คาร  
นและทางรถไฟ 
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สร้างอ่ืนๆ 
ารให้เสร็จสมบูรณ์
สร้างเฉพาะด้านอ่ื
4290  การก่อสร้
อ่ืนๆ  และหมู่ย่อย
ะปา ระบบทําคว
าศ   

 

4
163.81 60.81

4390 อื่นๆ

ภาคกลาง 

หกัด้วย

ร้างของ

การก่อสร้าง

ภค 
นที่ก่อสร้าง 

ณ์ 
นๆ  
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วามร้อนและ

หหมู่ย่อย 




