
             
 

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

ในเขตปริมณฑลตกเปนตัวอยางทั้งสิ้น 1,316 แหง 

สําหรับขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีเปนผล

ของการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา ระหวาง  

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ของสถานประกอบการ

กอสรางที่ต้ังอยูในเขตปริมณฑล สรุปไดดังน้ี 
 

11..  จํานวนสถานประกอบการกอสรางจํานวนสถานประกอบการกอสราง  

 สถานปร ะกอบการก อสร า ง ใน เขต

ปริมณฑลมีจํานวนทั้งสิ้น 2,111 แหง สวนใหญ 

(รอยละ 44.1) ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการกอสราง

อาคาร  (การกอสรางในหมูยอยน้ี รวมถึงการ

กอสร าง ใหม  การซอมแซม การตอ เติมและ

ดัดแปลง  การประกอบ ช้ินสวนอาคารหรื อ

สิ่ งกอสรางสํา เร็จรูป )  รองลงมา ไดแก  การ

ดําเนินการเกี่ยวกับการตกแตงอาคารใหเสร็จ

สมบูรณ รอยละ 17.8  การติดต้ังระบบไฟฟา  

รอยละ 14.5 สําหรับการกอสรางนอกเหนือจากที่

กลาวขางตน แตละหมูยอยมีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 

7.0 ของจํานวนสถานประกอบการกอสรางทั้งสิ้น  

 

แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการกอสราง เขตปริมณฑล 

จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมูยอย 4100 การกอสรางอาคาร 

หมูยอย 4312 การเตรียมสถานที่กอสราง 

หมูยอย 4321 การติดตั้งระบบไฟฟา 

หมูยอย 4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอนและ 

   ระบบปรับอากาศ 

หมูยอย 4329 ติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ 

หมูยอย 4330 การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4210 การกอสรางถนนและทาง

รถไฟ หมูย อย 4220 การกอสรา งโครงการ

สาธารณูปโภค หมูย อย 4290 การกอสรา ง

โครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ หมูยอย 4311 การ

ร้ือถอน และหมูยอย 4390 กิจกรรมการกอสราง

เฉพาะดานอ่ืน ๆ 
 

22..  ขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ   

 สวนใหญ (รอยละ 50.6) เปนสถานประกอบการ

กอสรางที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน และคนทํางาน    

6 – 10 คน มีรอยละ 23.4 สําหรับสถานประกอบการ

ที่มีคนทํางานมากกวา 10 คน มีรอยละ 26.0 

 หากพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรม

กอสราง พบวา สถานประกอบการสวนใหญ (มากกวา

รอยละ 40.0) เกือบทุกหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

เปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน 

ยกเวน หมูยอยการกอสรางถนนและทางรถไฟ การ

กอสรางโครงการสาธารณูปโภค การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอื่น ๆ การรื้อถอนและกิจกรรมการ

กอสรางเฉพาะดานอื่น ๆ 

44.1%

5.5%

14.5%
6.5%

3.9%

17.8%

7.7%

2,111 

แหง 
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  ตาราง 1 รอยละของสถานประกอบการกอสราง เขตปริมณฑล 

จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และหมูยอย

อุตสาหกรรมกอสราง 
 

หมูยอยอุตสาหกรรม 

กอสราง 

รวม 1– 5 

คน 

6 – 10 

คน 

11 – 15 

คน 

16 – 20 

คน 

> 20 

คน 

รวม 100.0 50.6 23.4 10.0 4.7 11.3 

4100   การกอสรางอาคาร 100.0 43.8 25.9 11.7 5.8 12.8 

4210   การกอสรางถนนและ

ทางรถไฟ 

100.0 7.7 23.1 17.3 11.5 40.4 

4220   การกอสรางโครงการ

สาธารณูปโภค 

100.0 14.6 41.5 12.2 4.9 26.8 

4290   การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ 

100.0 25.0 25.0 50.0 - - 

4311   การรื้อถอน 100.0 25.0 25.0 12.5 12.5 25.0 

4312   การเตรียมสถานท่ี

กอสราง 

100.0 56.4 19.7 14.5 3.4 6.0 

4321   การติดต้ังระบบไฟฟา 100.0 48.2 22.1 10.1 5.9 13.7 

4322   การติดต้ังระบบประปา 

ระบบทําความรอนและ

ระบบปรับอากาศ 

100.0 65.0 23.3 2.9 4.4 4.4 

4329   การติดต้ังสิ่งกอสรางอ่ืน  ๆ 100.0 73.2 15.9 2.4 1.2 7.3 

4330   การตกแตงอาคารให

เสร็จสมบูรณ 

100.0 72.6 18.1 5.3 1.3 2.7 

4390   กิจกรรมการกอสราง

เฉพาะดานอ่ืนๆ 

100.0 22.8 29.8 19.3 3.5 24.6 

  

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 

36,379 คน ในจํานวนน้ีเปนลูกจาง 34,815 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 21,108 

คนหรือคิดเปนรอยละ 60.6 ของลูกจางทั้งหมด

รองลงมาปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่

ดําเ นินกิจการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบไฟฟา  

4,584 คน หรือคิดเปนรอยละ 13.2 ที่ เหลือ

ปฎิบัติงานในอุตสาหกรรมกอสรางนอกเหนือจากที่

กลาวขางตน 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนคนทํางาน (รวมลูกจาง) และลูกจางของสถาน

ประกอบการกอสราง เขตปริมณฑล จําแนกตามหมูยอย

อุตสาหกรรมกอสราง 

 
หมายเหตุ :  คนทาํงาน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนที่

ทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  

          หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร  

          หมูยอย 4210  การกอสรางถนนและทางรถไฟ 

          หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 

          หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ 

          หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 

          หมูยอย 4330  การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

          หมูยอย 4390  กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ 

          หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4311 การร้ือถอน หมูยอย 

4312 การเตรียมสถานที่กอสรางหมูยอย 

4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบทํา

ความรอนและระบบปรับอากาศ และ   

หมูยอย 4329 การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ  

 

44..  คาตอบแทนแรงงานคาตอบแทนแรงงาน  

ในป  2556  ลู กจ า ง ในอุ ตสาหกรรม

กอสรางในเขตปริมณฑล ไดรับค าตอบแทน

แรงงานรวมจํานวนทั้งสิ้น 4,304.03 ลานบาท 

หรือเฉลี่ยตอคนตอป 123,625.80 บาท โดย

ลูกจ างที่ป ฏิบั ติงานในอุตสาหกรรมกอสราง

เกี่ยวกับการกอสรางโครงการสาธารณูปโภคไดรับ

คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุด คือ 

138,218.23 บาท ในขณะที่การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอื่นๆ ไดรับคาตอบแทนตอคนตอป

ตํ่าที่สุด 87,757.89 บาท  
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2,640.81

308.64
193.23

3.33

563.67

215.38
120.61

258.35

125,109.61

134,777.84
138,218.22

87,757.89
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121,218.71
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0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
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ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าตอบแทนแรงงานเฉลียต่อคนต่อปี

7,314.39

1,552.73

672.37 515.71

1,649.21

628.79 708.06 734.87
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แผนภูมิ 3  คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการกอสราง

เขตปริมณฑล จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรม

กอสราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55..  มูลคาการกอสรางมูลคาการกอสราง  คาใชจาย และคาใชจาย และ  

มูลคาเพ่ิมมูลคาเพ่ิมในการดําเนินกิจการในการดําเนินกิจการ  

การประกอบอุตสาหกรรมกอสรางเขต

ปริมณฑล มีมูลคาการกอสรางหรือรายรับในการ

ดําเนินกิจการในป 2556 รวมทั้งสิ้น 43,886.67 

ลานบาท ในจํานวนน้ีเปนคาใชจาย 30,110.54 

ลานบาท และมูลคาเพิ่ม 13,776.13 ลานบาท โดย

มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอมูลคาการกอสรางคิด

เปนรอยละ 31.4 

สําหรับมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถาน

ประกอบการมีมูลคา 20.79 ลานบาท และมูลคา

การกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานมีมูลคา  1.21     

ลานบาท 

ดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

และเฉลี่ยตอคนทํางาน พบวา มีมูลคา 6.53 ลาน

บาท และ 378,700 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่มของการกอสราง 

จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา 

มูลคาเพิ่มสวนใหญ มาจากการกอสรางอาคาร  

7,314.39 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 53.1 

รองลงมาเปน การติดต้ังระบบไฟฟา 1,649.21 

ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12.0 การกอสรางถนน

และทางรถไฟ มีมูลคาเพิ่ม 1,552.73 ลานบาทหรือ  

คิดเปนรอยละ 11.3 สําหรับอุตสาหกรรมกอสรางใน

หมูยอยอื่นๆ มีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 6.0 

 
แผนภูมิ 4 มูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการกอสราง เขตปริมณฑล 

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 4312  การเตรียมสถานที่กอสราง 

หมูยอย  4321 การติดตั้งระบบไฟฟา 

หมูยอย 4322  การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน

และระบบปรับอากาศ   

หมูยอย 4330  การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ หมูยอย 4311 การร้ือถอน  

หมูยอย 4329 การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ และ

หมูยอย 4390  กิจกรรมการกอสรางเฉพาะ

ดานอ่ืนๆ  

  

 

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

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

หมูยอย 

หมูยอย 


