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อุตสาหกรรมก่อส

าหกรรมกอ่สร้าง 
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อสร้างอาคาร 1
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ะด้านอื่นๆ 

1

วนคนทํางานแ
ค น ทํ า ง า น
บการก่อสร้าง
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สรา้ง 

รวม 1 – 5 
คน 

6 –
ค

100.0 74.2 16
100.0 70.9 19

100.0 15.2 26

100.0 62.7 16

100.0 57.1 14

100.0 84.0 11

100.0 86.2 8

100.0 83.1 13

100.0 85.4 12

100.0 92.3 5

100.0 46.6 36
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ลือปฏิบัติงา
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. ค่าตอบแทน
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อสร้างในภาค
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กจ้างที่ปฏิ บั
ก่ียวกับการก
าตอบแทนแ
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ละการเตรียม
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ง จําแนกตามหมูย่

าน หมายถึง เจ้าข
นโดยไม่ได้รับค่าจ้

มก่อสร้าง :  
0  การก่อสร้างอาค
0  การก่อสร้างถนน
-12 การรื้อถอนแ
  การติดต้ังระบบไ

0  การตกแต่งอาคา
0  การก่อสร้างเฉพ
ได้แก่ หมู่ย่อย 422

สาธารณูปโภค ห
โครงการวิศวกรร
การติดต้ังระบบ 
และระบบปรับอ
การติดต้ังสิ่งก่อส

นแรงงาน 
2556  ลูกจ้
คใต้ ได้รับค่า
ประมาณ 2,6
อปีประมาณ 
บั ติงานในอุต
ก่อสร้างถนน
แรงงานเฉลี่
,490.24 บาท
มสถานที่ก่อส
ที่สุด ประมาณ

4210 4311-12

32

5,529

1,524

18,453

5,369

1,022

กจา้งของสถานปร
ย่อยอุตสาหกรรมก

ของกิจการหรือหุ้น
จ้าง เงินเดือน และ

คาร 
นและทางรถไฟ 
ละการเตรียมสถา
ไฟฟ้า 
ารให้เสร็จสมบูรณ์
พาะด้านอื่นๆ 
20 การก่อสร้างโค
หมู่ย่อย 4290 การ
รมโยธาอ่ืนๆ หมู่ยอ่
ประปาระบบทําค

อากาศ และหมู่ย่อย
สร้างอื่นๆ  

จ้ า ง ในอุ ตสา
ตอบแทนแรง

607.52 ล้านบ
89,347.61 บ
ตสาหกรรม
นและทางรถไ
ยต่อคนต่อปี

ท ในขณะที่กา
สร้าง ได้รับค่า
ณ 75,839.95 

4321 4330 43

2,313 2,061
532 1,644 1,393

คนทํางา

ระกอบการ
ก่อสร้าง 

นส่วนที่
ะลูกจ้าง 

นที่ก่อสร้าง 

ณ์ 

ครงการ  
รก่อสร้าง  
อย 4322     
วามร้อน   
ย 4329     

าหกรรม
งงานรวม
บาท หรือ
บาท โดย
ก่อสร้าง
ไฟ ได้รับ
ปีสูงที่สุด 
ารรื้อถอน
ตอบแทน
บาท  

390 อ่ืนๆ

2 1,041
489 814

น ลูกจ้าง

หมู่

 

ย่อย 
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5. มูลคา่
    ในกา

มีมูลค่าก
ในปี 255
เป็นค่าใช
มูลค่าเพิ
สัดส่วนข
ร้อยละ 3

ประกอบ
มูลค่ากา
ประมาณ

และเฉลี่
1.82 ล้าน

จําแนกต
มูลค่าเพิ่
ทางรถไฟ
เป็นร้อย
อาคาร ป
ร้อยละ 
หมู่ย่อยอื
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าการก่อสร้าง 
ารดําเนินกิจก
การประกอบ

การก่อสร้างหรื
56 รวมทั้งสิ้นป
ช้จ่ายประมาณ
พ่ิมประมาณ 
องมูลค่าเพิ่มต

34.4 
สําหรับมูลค่า

บการมีมูลค่าป
ารก่อสร้างเ

ณ 741,200 บ
ด้านมูลค่าเพิ่
ยต่อคนทํางา
นบาท และ 2
เมื่อพิจารณา
ตามหมู่ย่อยอุ
มส่วนใหญ่ ม
ฟ ประมาณ 3
ยละ 43.5 ร
ประมาณ 3,4
39.3 สําหรั

อ่ืนๆ มีสัดส่วน

1,593.08

577.11

77.5

86,331.99

107,490.

75,839

4100 4210 4311

ค่าตอบแทนแรงงาน

 (ล้านบาท) 

งานของสถานปร
อยอุตสาหกรรมก่

ค่าใช้จ่าย แ
การ 
อุตสาหกรรม
รือรายรับในกา
ประมาณ 25,6
ณ 16,849.13
8,818.06 ล้

ต่อมูลค่าการก

าการก่อสร้าง
ประมาณ 5.29
ฉลี่ยต่อคนท
าท 
มเฉล่ียต่อสถา
าน พบว่า มีม
254,700 บาท
ามูลค่าเพิ่มข
อุตสาหกรรมก
มาจากการก่อ
3,836.66 ล้า
องลงมาเป็น

466.61 ล้านบ
รับอุตสาหกร
นตํ่ากว่าร้อยล

51
141.26

111.21

.24

.95

85,924.22

79,834.06

1-12 4321 4330

น ค่าตอบ

ระกอบการก่อสรา้
อสร้าง 

และมูลค่าเพิม่

มก่อสร้างภาคใ
ารดําเนินกิจก
668.19 ล้านบ
3 ล้านบาท แล
ล้านบาท โดย
ก่อสร้างประมา

งเฉลี่ยต่อสถา
9 ล้านบาท แล
ทํางานมีมูลค

านประกอบก
มูลค่าประมา
ท ตามลําดับ 
องการก่อสร้
ก่อสร้าง พบ
อสร้างถนนแล
านบาท หรือคิ
น การก่อสร้
บาทหรือคิดเป็
รรมก่อสร้างใ
ะ 6.0 

40.38 66.96

6

82,582.72

82,262.43
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ผนภูมิ 4  มูลค่าเพิ
ตามหมู่ย
 
 
 

ลค่าเพิ่ม คํานวณโ
          ค่าใช้จ่าย

มูลค่ากา
ก่อสร้าง
ค่าใช้จา่
ดําเนินก
 

มู่ย่อยอุตสาหกรรม
หมู่ย่อย 4100
หมู่ย่อย 4210
หมู่ย่อย 4220
หมู่ย่อย 4311
หมู่ย่อย  4321
หมู่ย่อย  4329
หมู่ย่อย 4330
หมู่ย่อย  4390
หมู่ย่อยอื่นๆ ไ

  

นวนเงิน (ล้านบาท) 

3,836.66

112.38
356.22 511

4220 4311-12 43

พ่ิมของสถานประ
ย่อยอุตสาหกรรม

โดย มูลค่าการก่อส
ยขั้นกลาง 
ารก่อสร้างหรือรา
ของสถานประกอบ
ายขั้นกลาง หมาย
การก่อสร้างของสถ

มก่อสร้าง : 
0  การก่อสร้างอาค
0  การก่อสร้างถนน
0  การก่อสร้างโคร
-12  การรื้อถอนแล
 การติดต้ังระบบไฟ
 การติดต้ังสิ่งก่อสร้

0 การตกแต่งอาคา
 กิจกรรมการก่อส

ได้แก่ หมู่ย่อย 429
วิศวกรรมโยธาอื่น
ระบบประปา ระ
ปรับอากาศ 

1.70
121.00 189.74

21 4329 4330

ะกอบการก่อสร้าง
มก่อสร้าง 

สร้างหรือรายรับหั

ายรับ หมายถึง มลู
บการในรอบปี 25
ถึง รายจ่ายที่ใช้ใน
ถานประกอบการใน

คาร  
นและทางรถไฟ 
รงการสาธารณูปโภ
ละการเตรียมสถานที
ฟฟ้า 
ร้างอื่นๆ 
รให้เสร็จสมบูรณ์ 
สร้างเฉพาะด้านอืน่
90 การก่อสร้างโค
น  ๆหมู่ย่อย 4322 ก
ะบบทําความร้อน แ

xi 
 

163.81 60.81

4390 อ่ืนๆ

 จําแนก

ักด้วย 
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ที่ก่อสร้าง 

นๆ  
รงการ   
การติดต้ัง  
และระบบ  
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