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ปริมณฑล
ก่อสร้าง
การก่อส
ดัดแปล
สิ่ ง ก่อสร
ดําเนินก
สมบูรณ์ 
ร้อยละ 1
กล่าวข้าง
7.0 ของจ
 
 
 
 
 
 

การสํารวจอุ
บเป็นการสําร
ก 5 ปี โดยมีวั
พ้ื น ฐ า น เ กี่ ย
กรรมก่อสร้า
นการวางแผน
แผนการลงท
กชน  การสํ
บการก่อสร้างท
มเก่ียวกับการ
วกรรมโยธา 
าน โดยเก็บร
ย น  - กั น ย า
บการที่ตกเป็น
สถานประกอ
ข้อมูลที่นําเสน
ดําเนินกิจกา
าคม � 31 ธั
บการก่อสร้า
งน้ี 

นวนสถานปรนวนสถานปร
สถานประก
ล ร้อยละ 44.
อาคาร (การ
สร้างใหม่ กา
ลง  การประ
ร้างสํา เร็จรู
การเกี่ยวกับ
์ ร้อยละ 17.8
14.5 สําหรับ
งต้น แต่ละหมู
จํานวนสถานป

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
า ย น  2 5 5 7
นตัวอย่าง 1,3
อบการทั้งสิ้น
นอในรายงาน
รในรอบปีที่ผ
ธันวาคม 25
างที่ ต้ังอยู่ใน

ระกอบการก่ระกอบการก่อ
กอบการ ก่อ
.1 ดําเนินกิจก
ก่อสร้างในหม
รซ่อมแซม ก
ะกอบ ช้ินส่ ว
ป )  รองลงม
การตกแต่งอ
8 และการติด
การก่อสร้างน
มู่ย่อยมีสัดส่วน
ประกอบการก

บทสรปุ

มก่อสร้าง พ.
ซึ่งได้ดําเนินก
พ่ือเก็บรวบรว
ป ร ะ ก อบก า
อมูลที่สําคัญต
ฐกิจของประเท
ารจ้างงานข
้คุ้ มรวมสถา
ะเทศที่ประกอ
คาร/สิ่งก่อสร้
รมการก่อสร้
ล ในช่วงเดือ
7  จ า ก ส ถ า
16 แห่ง จ
น 2,111 แห
นฉบับน้ีเป็นผ
ผ่านมา ระหว่
56 ของสถา
เขตปริมณฑ

อสร้างอสร้าง  
อสร้ า ง ใน เข
การเก่ียวกับก
มู่ย่อยน้ี รวม
การต่อเติมแล
นอาคารหรื
มา  ไ ด้แก่  ก
อาคารให้เส
ดต้ังระบบไฟฟ
นอกเหนือจาก
นตํ่ากว่าร้อยล
ก่อสร้างทั้งสิ้น

ปสําหรับผู้

.ศ. 
าร
วม
า ร
ต่อ
ทศ
อง
าน
อบ
ร้าง 
้ าง
อน
า น
าก
ห่ง 
ผล
ว่าง           
าน
ฑล 

ขต
การ
ถึง
ละ
รื อ
าร
ร็จ
ฟ้า  
กที่
ละ 
น  

 
แผ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

22.

คน
6 
ทีม่

ก่อ
อุ
เป็
ยก
ก่
โค
กิจ
 
 

้บริหาร    

ผนภูมิ 1 ร้อยละข
           ย่อยอุต

หมู่ย่อย 4100 กา
หมู่ย่อย 4312 กา
หมู่ย่อย 4321 กา
หมู่ย่อย 4322 กา

ระ
หมู่ย่อย 4329 กา
หมู่ย่อย 4330 กา
หมู่ย่อยอ่ืนๆ ได้

รถ
สา
โค
ร้ือ
เฉ

..  ขนาดของขนาดของ
ขนาด

นทํางาน 1 �
- 10 คน มีร้อ
มีคนทํางานม

หากพิ
อสร้าง พบว่า
ตสาหกรรม
ป็นสถานประ
กเว้น หมู่ย่อย
่อสร ้างโครง
ครงการวิศว
จกรรมการก่อ

6.5%

3.9%

17.8%

7.7%

         

ของสถานประกอบ
สาหกรรมก่อสร้า

ารก่อสร้างอาคาร 
ารเตรียมสถานท่ีก่
ารติดต้ังระบบไฟฟ้
ารติดต้ังระบบประ
ะบบปรับอากาศ 
ารติดต้ังส่ิงก่อสร้า
ารตกแต่งอาคารให
้แก่ หมู่ย่อย 421
ถไฟ หมู่ย่อย  42
าธารณูปโภค  ห
รงการวิศวกรรมโ
อถอน และหมู่ย่อย
พาะด้านอ่ืนๆ 

งสถานประกงสถานประก
ของสถานปร
5 คน มีร้อยล
อยละ 23.4 สํา
ากกว่า 10 คน
พิจารณาตาม
า สถานประก
ก่อสร้าง (ม
ะกอบการที่มี
ยการก่อสร้าง
งการสาธารณ
วกรรมโยธาอื
อสร้างเฉพาะด

14.5%
%

2,111 
แห่ง 

บการก่อสร้าง จําแ
ง 

ก่อสร้าง 
ฟ้า 
ะปา ระบบทําความ

งอ่ืนๆ 
ห้เสร็จสมบูรณ์ 
10 การก่อสร้างถ
220 การก่อสร้า
มู่ย่อย  4290 ก
โยธาอ่ืน ๆ หมู่ย่อย
ย 4390 กิจกรรม

กอบการ กอบการ   
ระกอบการก่อ
ละ 50.6 และ
าหรับสถานปร
น มีร้อยละ 2
มหมู่ ย่อยอุตส
อบการเกือบท
ากกว่าร้อยล
มีคนทํางาน 
ถนนและทาง
ณูปโภค กา
อื ่นๆ การรื ้อ
ด้านอ่ืนๆ 

44

5.5%

%

แนกตามหมู่  

มร้อนและ 

นนและทาง
างโครงการ
ารก่อสร้าง
ย 4311 การ
การก่อสร้าง

อสร้างที่มี
ะคนทํางาน   
ระกอบการ
6.0 
สาหกรรม
ทุกหมู่ย่อย
ละ 40.0) 
1 � 5 คน 
งรถไฟ การ
รก่อสร ้าง
อถอนและ

.1%

 



 

 
 

ตาราง 1 ร้อ
                 ข

หมู่ย่อยอ
ก่อ
ร

4100   การก่อ
4210   การก่อ
ทางรถไฟ 

4220   การก่อ
สาธารณูปโ

4290   การก่อ
วิศวกรรมโ

4311   การรื้อ
4312   การเต
ก่อสร้าง 

4321   การติด
4322   การติด
ระบบทําค
ระบบปรับ

4329   การติด
4330   การต
เสร็จสมบูร

4390   กิจกร
เฉพาะด้าน
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ประกอบ
36,379 
เมื่อจําแน
ก่อสร้ าง
ประกอบ
อาคาร ม
60.6 รอ
ที่ ดําเนิน
4,584 ค
ปฏิบัติงา
กล่าวข้าง

อยละของสถานป
ของสถานประกอบกา

อุตสาหกรรม 
อสร้าง 
รวม 1
อสร้างอาคาร 1

อสร้างถนนและ 1

อสร้างโครงการ
โภค 

1

อสร้างโครงการ
โยธาอื่นๆ 

1

อถอน 1

ตรียมสถานที่ 1

ดต้ังระบบไฟฟ้า 1

ดต้ังระบบประปา 
วามร้อนและ
บอากาศ 

1

ดต้ังสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ 1
กแต่งอาคารให้
รณ ์

1

รมการก่อสร้าง
นอื่นๆ 

1

นวนคนทํางานวนคนทํางา
ค น ทํ า ง า น
บการก่อสร้าง
คน ในจํานว
นกลูกจ้างตาม
ง พบว่า ลูก
บการที่ดําเนิน
ากที่สุด คือ 2
งลงมาปฏิบัติ
นกิจการเก่ีย
คน หรือคิด
านในอุตสาหก
งต้น 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบการก่อสร้
าร และหมู่ย่อยอุตส

รวม 1� 5 
คน 

6 �
ค

100.0 50.6 23
100.0 43.8 25

100.0 7.7 23

100.0 14.6 41

100.0 25.0 25

100.0 25.0 25

100.0 56.4 19

100.0 48.2 22

100.0 65.0 23

100.0 73.2 15
100.0 72.6 18

100.0 22.8 29

านและลูกจ้านและลูกจ้าง
น ที่ ป ฏิ บั ติ ง
งในปี 2556 
วนน้ีเป็นลูกจ้า
มประเภทหมู่ย่
กจ้ างที่ ปฏิ บั ติ
นกิจการเก่ียว
21,108 คนหรือ
งานอยู่ในสถา
วกับการติด
เป็นร้อยละ 
กรรมก่อสร้างน

ร้าง จําแนกตามขนา
สาหกรรมก่อสร้าง 

� 10 
คน 

11 � 15
คน 

16 � 2
คน

3.4 10.0 4.7
5.9 11.7 5.8

3.1 17.3 11.5

1.5 12.2 4.9

5.0 50.0 -

5.0 12.5 12.5

9.7 14.5 3.4

2.1 10.1 5.9

3.3 2.9 4.4

5.9 2.4 1.2
8.1 5.3 1.3

9.8 19.3 3.5

งง  
า น ใ น ส ถ า
มีจํานวนทั้งสิ
าง 34,815 ค
อยอุตสาหกร
ติงานในสถา
วกับการก่อสร้
อคิดเป็นร้อยล
านประกอบก
ต้ังระบบไฟฟ
13.2 ที่ เหลื
นอกเหนือจาก

าด 

 
20 > 20 

คน 
11.3 
12.8 

40.4 

26.8 

- 

25.0 

6.0 

13.7 

4.4 

7.3 
2.7 

24.6 

า น
สิ้น 
คน 
รม
าน
ร้าง
ละ 
การ
ฟ้า  
ลือ
กที่

แผ

หม

หมู
  
  
  
  
  
  
  
  

 

44.

ก่
แร
ห ื
ป
ก่อ
แร
ใน
ได้

ผนภูมิ 2 จํานวนค
ก่อสร้าง

มายเหตุ :  คนทําง
ทํางาน

มู่ย่อยอุตสาหกรรม
       หมู่ย่อย 410
       หมู่ย่อย 42
       หมู่ย่อย 422
       หมู่ย่อย 429
       หมู่ย่อย 432
       หมู่ย่อย 433
       หมู่ย่อย 439
       หมู่ย่อยอ่ืน

..  ค่าตอบแทค่าตอบแท
ใน ปี  

อสร้างในเข
รงงานรวมจํ
รือเฉล่ียต่อคน
ฏิบัติงานในอ
อสร้างโครงก
รงงานเฉล่ียต่อ
นขณะท่ีการก
ด้รับค่าตอบแท

 
 
 
 
 
 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

4100

21,7

จํานวน (คน)

คนทํางานและลูกจ
จําแนกตามหมู่ย่อย

งาน หมายถึง เจ้าข
นโดยไม่ได้รับค่าจ้า
มก่อสร้าง :  
00  การก่อสร้างอ
10  การก่อสร้างถ
20  การก่อสร้างโค
90 การก่อสร้างโค
21  การติดต้ังระบ
30  การตกแต่งอา
90  กิจกรรมการก
นๆ ได้แก่ หมู่ย่อย

4312 การเต
4322 การติ
ความร้อนแ
หมู่ย่อย 432

ทนแรงงานทนแรงงาน  
2556  ลูกจ้
ขตปริมณฑล
านวนทั้งสิ้น
นต่อปี 123,6
อุตสาหกรรม
ารสาธารณูป
อคนต่อปีสูงที่
ก่อสร้างโครงก
ทนต่อคนต่อปี

4210 4220 4

708

2,312 1,415

21,108

2,290 1,398

จา้งของสถานปร
ยอุตสาหกรรมก่อสรา้

ของกิจการหรือหุ้น
ง เงินเดือน และลู

อาคาร  
ถนนและทางรถไฟ
ครงการสาธารณูป
ครงการวิศวกรรมโ
บบไฟฟ้า 
าคารให้เสร็จสมบูร
ก่อสร้างเฉพาะด้าน
ย 4311 การร้ือถ
ตรียมสถานท่ีก่อส
ติดต้ังระบบประป
และระบบปรับอ
29 การติดต้ังส่ิงก่อ

จ้ า ง ใน อุตสา
ล  ไ ด้รับค่าต
 4,304.03 

626 บาท โดย
มก่อสร้างเก่ีย
ปโภคได้รับค่า
ที่สุด คือ 138,2
การวิศวกรรมโ
ปีตํ่าที่สุด 87,7

4290 4321 433

41

4,760

2,37

38

4,584

คนทํา

ะกอบการ
าง 

นส่วนที่
ลูกจ้าง 

 
ปโภค 
โยธาอ่ืนๆ 

รณ์ 
นอ่ืนๆ 
ถอน หมู่ย่อย 
สร้างหมู่ย่อย 
ปา ระบบทํา
อากาศ และ   
อสร้างอ่ืนๆ  

าหกรรม
ตอบแทน
ล้านบาท 
ยลูกจ้างที่
ยวกับการ
ตอบแทน
218 บาท 
โยธาอ่ืนๆ 
758 บาท  

30 4390 อ่ืนๆ

0 1,020 2,752
1,948

995
2,

างาน ลูกจาง

 

,454

หมู่ย่อย 



 

2

2

3

 

2,640.81

3

125,

13
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4100 4
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แผนภูมิ 3  
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

55. . มูลค่ามูลค่า
        ในกาในกา

ปริมณฑ
ดําเนินกิ
ล้านบาท
ล้านบาท
สัดส่วนข
ร้อยละ 3

ประกอบ
ก่อสร้างเ

มีมูลค่า 
คนทํางาน

จําแนกต
มูลค่าเพิ
7,314.3
รองลงม
ล้านบาท
และทางร
คิดเป็นร้
ในหมู่ย่อย
 

จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

308.64
193.23

3.3

,109.61

34,777.84
138,21

8

4210 4220 429

ตอบแทนแรงงาน

ค่าตอบแทนแรง
จําแนกตามหมู่ย่

าการก่อสร้างาการก่อสร้าง
ารดําเนินกิจการดําเนินกิจก
การประกอบ
ล มีมูลค่ากา
จการในปี 25
ท ในจํานวนนี
 และมูลค่าเพ่ิ
ของมูลค่าเพ่ิม
31.4 
สําหรับมูลค่า
การมีมูลค่า 2
ฉลี่ยต่อคนทําง
ด้านมูลค่าเพ่ิ
6.53 ล้านบ
น 378,700 บ
เมื่อพิจารณา
ตามหมู่ย่อยอุ
พ่ิมส่วนใหญ่ 
9 ล้านบาท
มาเป็น การติ
ทหรือคิดเป็นร้
รถไฟ มีมูลค่าเ
้อยละ 11.3 ส
ยอ่ืนๆ มีสัดส่ว

33

563.67

215.38

18.22

87,757.89

122,965.07

110,562

1

90 4321 4330

คาตอบแทนแ

งานของสถานปร
ย่อยอุตสาหกรรมก

งง  ค่าใช้จ่าย แค่าใช้จ่าย แ
การการ  
บอุตสาหกรร
รก่อสร้างหรื
556 รวมทั้งสิ
น้ีเป็นค่าใช้จ่า
พ่ิม 13,776.13
ต่อมูลค่าการ

าการก่อสร้าง
20.79 ล้านบาท
งานมีมูลค่า 1
มเฉล่ียต่อสถา
บาท และมีม
บาท  
ามูลค่าเพ่ิมข
อุตสาหกรรมก
มาจากการก
หรือคิดเ ป็น
ติดต้ังระบบไฟ
ร้อยละ 12.0 ก
เพ่ิม 1,552.73
สําหรับอุตสา
วนตํ่ากว่าร้อย

8
120.61

258.35

2.46

121,218.71

105,278.64

4390 อื่นๆ

แรงงานเฉลี่ยตอคนตอ

ระกอบการก่อสรา้
ก่อสร้าง 

และมูลค่าเพ่ิและมูลค่าเพ่ิม

รมก่อสร้างเข
อรายรับในก
สิ้น 43,886.6
าย 30,110.5

3 ล้านบาท โดย
รก่อสร้างคิดเป็

งเฉลี่ยต่อสถา
ท และมูลค่าก
.21 ล้านบาท
านประกอบก
มูลค่าเฉลี่ยต

องการก่อสร้
ก่อสร้าง พบ
ก่อสร้างอาค
นร้อยละ 53
ฟฟ้า 1,649.
การก่อสร้างถน

3 ล้านบาทห ื
หกรรมก่อสร้
ยละ 6.0 

จํานวนเงิ

0

20,000

40,000

60,000
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ยมี
ป็น

าน
การ

การ
ต่อ

ร้าง 
ว่า 
าร  

3 .1 
21 
นน
รือ  
ร้าง    

แผ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มูล

มูล

คา่

หมู

งิน (บาท/คน/ปี) จํ

หมู่ย่อย 

7,314.39

1,55

0

000

000

000

000

000

000

000

000

4100 421

ผนภูมิ 4 มูลค่าเพ่ิ
หมู่ย่อยอ

ลค่าเพ่ิม คํานวณโ
คา่

ลค่าการก่อสร้างห
สถ

าใช้จ่ายขั้นกลาง ห
ขอ

มู่ย่อยอุตสาหกรรม
หมู่ย่อย 4100
หมู่ย่อย 4210
หมู่ย่อย 4220
หมู่ย่อย 4312
หมู่ย่อย  4321
หมู่ย่อย 4322

หมู่ย่อย 4330
หมู่ย่อยอ่ืนๆ ไ

  
 

จํานวนเงิน (ล้านบาท)

52.73
672.37 515.7

10 4220 4312

มของสถานประกอ
อุตสาหกรรมก่อส

โดย มูลค่าการก่อส
าใช้จ่ายขั้นกลาง 
หรือรายรับ หมายถึ
ถานประกอบการใ
หมายถึง รายจ่ายท
องสถานประกอบก

มก่อสร้าง : 
  การก่อสร้างอาค
  การก่อสร้างถนน
  การก่อสร้างโคร

2  การเตรียมสถาน
1 การติดต้ังระบบไ
2  การติดต้ังระบ
และระบบปรับอ

  การตกแต่งอาคา
ได้แก่ หมู่ย่อย 43
การก่อสร้างโค
หมู่ย่อย 4329 ก
หมู่ย่อย 4390 
ด้านอ่ืนๆ  

1

1,649.21

628.79 7

4321 4322

อบการก่อสร้าง จํ
สร้าง 

สร้างหรือรายรับ หั

ถงึ มูลค่าการก่อส
นรอบปี 2556 
ที่ใช้ในการดําเนิน
การในปี 2556 

คาร  
นและทางรถไฟ 
รงการสาธารณูปโภ
นที่ก่อสร้าง 
ไฟฟ้า 
บประปา ระบบท
อากาศ   
ารให้เสร็จสมบูรณ์
11 การร้ือถอน ห
ครงการวิศวกรร
การติดต้ังส่ิงก่อสร้
 กิจกรรมการก่อ

 

708.06 734.87

4330 อื่นๆ

าแนกตาม

หกัด้วย

ร้างของ

การก่อสร้าง

ภค 

ทําความร้อน

ณ์ 
หมู่ย่อย 4290  
รมโยธาอ่ืนๆ   
ร้างอ่ืนๆ และ
อสร้างเฉพาะ

หมู่มูย่่อย 




