
 

 

2557 นับ
จัดทําทุก
ข้ อ มู ล พื
อุตสาหก
ภาครัฐใน
และวาง
ภาคเอก
ประกอบ
กิจกรรม
งานวิศว
เฉพาะงา
มิถุนายน
ในทั่วปร
จากจํานว
สําหรับข้
ของการ
1 มกราคม
ก่อสร้างที
 

11..จํานวจํานว
 
มีร้อยละ
อาคาร 
ก่อสร้าง
ดัดแปล
สิ่ ง ก่อสร
ดําเนินก
ร้อยละ 1
กล่าวข้าง
9.0 ของจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจอุ
บเป็นการสําร
ก 5 ปี โดยมีวั
พ้ื น ฐ า น เ กี่ ย
กรรมก่อสร้า
นการวางแผน
แผนการลงท
กชน  การสํ
บการก่อสร้างท
มเกี่ยวกับการ
วกรรมโยธา 
าน โดยเก็บร
น � กันยายน
ระเทศตกเป็น
วนสถานประ
ข้อมูลที่นําเสน
ดําเนินกิจกา
ม � 31 ธันวาค
ที่ต้ังอยู่ในทั่วป

นสถานประนสถานประก
สถานประกอ
 53.4 ดําเนิน
(การก่อสร้า
งใหม่  การซ
ลง  การประ
ร้างสํา เร็จรู
การเก่ียวกับก
18.9  สําหรับ
งต้น แต่ละหมู
จํานวนสถานป

อุตสาหกรรม
รวจคร้ังที่ 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
นตัวอย่าง 12
กอบการทั้งสิ้
นอในรายงาน
ารในรอบปีที่ผ
คม 2556 ของส
ประเทศ สรุป

กอบการก่อสกอบการก่อส
อบการก่อสร้า
นกิจการเกี่ยว
างในหมู่ย่อย
ซ่อมแซม  กา
ะกอบ ช้ินส่ ว
ป )  รองลงม
การเตรียมส
บการก่อสร้างน
มู่ย่อยมีสัดส่วน
ประกอบการก

บทสรุป

มก่อสร้าง พ.
ซึ่งได้ดําเนินก
พ่ือเก็บรวบรว
ป ร ะ ก อบก า
อมูลที่สําคัญต
ฐกิจของประเท
ารจ้างงานข
้คุ้ มรวมสถา
ะเทศที่ประกอ
คาร/สิ่งก่อสร้
รมการก่อสร้
ล ในช่วงเดือ
านประกอบก
2,971 แห
้น 33,057 แห
นฉบับน้ีเป็นผ
ผ่านมาระหว่
สถานประกอบก
ปได้ดังน้ี 

สร้างสร้าง  
างในท่ัวประเท
กับการก่อสร้
ยนี้ รวมถึงก
ารต่อเ ติมแล
นอาคารหรื
มา  ไ ด้แก่  ก
สถานที่ก่อสร้
นอกเหนือจาก
นตํ่ากว่าร้อยล
ก่อสร้างทั้งสิ้น

ปสําหรับผู้

.ศ. 
าร
วม
า ร
ต่อ
ทศ
อง
าน
อบ
ร้าง 
้ าง
อน
าร
ห่ง       
ห่ง 
ผล
าง   
การ

ทศ 
ร้าง
าร
ละ
รื อ
าร
ร้าง  
กที่
ละ 
น  

แผ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

22.

คน
6 
ทีม่

ก่อ
ร้อ
เป็
ยก
กอ่
กอ่
 
 
 
 

้บริหาร    
ผนภูมิ 1 ร้อยละข

จําแนกต

หมู่ย่อย 4100 กา
หมู่ย่อย 4210 กา
หมู่ย่อย 4312 กา
หมู่ย่อย 4321 กา
หมู่ย่อย 4322 กา

ระ
หมู่ย่อย 4330 กา
หมู่ย่อยอ่ืนๆ ได

สา
โค
ร้ือ
แล
ด้า

..ขนาดของสขนาดของส
ขนาด

นทํางาน 1 �
� 10 คน มีร้อ
มีคนทํางานม

หากพิ
อสร้าง พบว่า 
อยละ 45) เกื
ป็นสถานประ
กเว้น หมู่ย่อย
อสร้างโครงกา
อสร้างเฉพาะด

18

8.6%

2.4%

8.6%

5.4%

       
ของสถานประกอบ
ตามหมู่ย่อยอุตสา

ารก่อสร้างอาคาร 
ารก่อสร้างถนนแล
ารเตรียมสถานท่ีก่
ารติดต้ังระบบไฟฟ้
ารติดต้ังระบบประ
ะบบปรับอากาศ 
ารตกแต่งอาคารให
ด้แก่ หมู่ย่อย 42
าธารณูปโภค  ห
ครงการวิศวกรรมโ
อถอน หมู่ย่อย 43
ละหมู่ย่อย 4390
านอ่ืนๆ 

สถานประกอสถานประกอบ
ของสถานปร

� 5 คน มีร้อย
อยละ 19.6 สํ
ากกว่า 10 คน
พิจารณาตาม
สถานประกอ
กือบทุกหมู่ย่อ
ะกอบการที่มี
ยการก่อสร้าง
ารวิศวกรรมโยธ
ด้านอ่ืน ๆ 

8.9%

33,057 
แห่ง 

บการก่อสร้าง  
าหกรรมก่อสร้าง 

ละทางรถไฟ 
ก่อสร้าง  
ฟ้า 
ะปา ระบบทําความ

ห้เสร็จสมบูรณ์ 
220 การก่อสร้า
มู่ย่อย 4290 ก
โยธาอ่ืนๆ หมู่ย่อย
329 การติดต้ังส่ิงก
 กิจกรรมการก่อ

บการ บการ   
ระกอบการก่อ
ยละ 66.5 และ
ําหรับสถานป
น มีร้อยละ 1
มหมู่ย่อยอุตส
บการส่วนใหญ
อยอุตสาหกรร
มีคนทํางาน 
งถนนและทาง
ธาอ่ืนๆ และกิ

2.7%

มร้อนและ 

างโครงการ
ารก่อสร้าง
ย 4311 การ
ก่อสร้างอ่ืนๆ 
สร้างเฉพาะ

อสร้างที่มี
ะคนทํางาน   
ระกอบการ
3.9 
สาหกรรม
ญ่ (มากกว่า
รมก่อสร้าง 
1 � 5 คน 
งรถไฟ การ
กิจกรรมการ

53.4%
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ขนาดของสถ
หมู่ย่อยอุตสา
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4321   การติด
4322   การติด
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33..จํานวจํานว

ประกอบ
372,003
เ มื่ อ จํ า
อุตสาห
ปฏิบัติงา
เ ก่ี ยว กับ
223,114
ทั้ ง ห ม ด
ประกอบ
ถนนและ
8.3 ที่เห
นอกเหนื

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของสถานป
 จําแนกตามขนาดข
 อุตสาหกรรมก่อสร้

านประกอบการ/ 
าหกรรมก่อสร้าง 
รวม 1
อสร้างอาคาร 1
อสร้างถนนและ
งรถไฟ 

1

อสร้างโครงการ
ธารณูปโภค 

1

อสร้างโครงการ
วกรรมโยธาอื่นๆ 

1

อถอน 1
ตรียมสถานท่ี
สร้าง 

1

ดต้ังระบบไฟฟ้า 1
ดต้ังระบบประปา 
บบทําความร้อน
ะระบบปรับ
กาศ 

1

ดต้ังสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ 1
กแต่งอาคารให้
รจ็สมบูรณ ์

1

รมการก่อสร้าง
พาะด้านอื่นๆ 

1

นคนทํางานนคนทํางาน
ค น ทํ า ง า น
บการก่อสร้าง
3 คน ในจํานว
แ น ก ลู ก จ้ า
กรรมก่อสร้
านในสถานป
บการ ก่อสร้
4 คนหรือคิดเ
ด ร อ ง ล ง ม า
บการที่ดําเนิน
ะทางรถไฟ 27
หลือปฎิบัติงา
อจากที่กล่าวข
 

ประกอบการก่อส
ของสถานประกอบกา
ร้าง 

รวม 1 � 5 
คน 

6 �
ค

100.0 66.5 19
100.0 57.3 27
100.0 17.8 24

100.0 68.8 13

100.0 38.4 21

100.0 48.9 17
100.0 92.7 5

100.0 70.3 13
100.0 63.7 16

100.0 83.3 6
100.0 80.2 12

100.0 36.2 21

และลูกจ้างและลูกจ้าง  
น ที่ ป ฏิ บั ติ ง
งในปี 2556 
วนน้ีเป็นลูกจ้า
า ง ต า ม ป ร ะ
ร้ า ง  พบว่า  
ประกอบการที
ร้ า งอาคาร  
เป็นร้อยละ 6
ป ฏิ บั ติ ง า น
นกิจการเก่ียว
7,691 คน หรื
านในอุตสาห
ข้างต้น 

สร้าง  
าร และหมู่ย่อย  

� 10 
คน 

11 � 15
คน 

16 � 2
คน

9.6 5.9 2.1
7.5 7.3 2.2
4.0 18.2 8.8

3.8 4.7 2.4

1.9 11.0 8.2

7.8 13.3 4.4
5.2 1.1 0.4

3.3 5.4 3.1
6.6 5.2 4.2

6.0 3.5 2.1
2.2 3.6 1.1

1.2 10.6 5.5

า น ใ น ส ถ า
มีจํานวนทั้งสิ
าง 335,598 ค
ะ เ ภ ทหมู่ ย่ อ
เ ป็นลูก จ้าง
ที่ดําเนินกิจก
มากที่ สุ ด  คื
6.5 ของลูกจ้
น อ ยู่ ใ น ส ถ า
กับการก่อสร้
อคิดเป็นร้อยล
หกรรมก่อสร้

20 > 20
คน
5.9
5.7

31.2

10.3

20.5

15.6
0.6

7.9
10.3

5.1
2.9

26.5

า น
สิ้น 
คน 
อ ย
งที่
าร
คื อ 
จ้าง
า น
ร้าง
ละ 
้าง

แผ
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ผนภูมิ 2 จํานวนค
ประกอบ
อุตสาหก

มายเหตุ : คนทําง
ทํางาน

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

. . ค่าตอบแทค่าตอบแท
ใน ปี  

อสร้างในทั่วป
วมจํานวนทั้งสิ
อคนต่อปี 1
ฏิ บั ติงานใน
จกรรมการ
าตอบแทนแร
00,271.62
อสร้าง ได้รับ
8,328.79 บา

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

4100

2

จํานวน (คน)

คนทํางาน (รวมลู
บการก่อสร้าง จํา
กรรมก่อสรา้ง 

าน หมายถึง เจ้าข
นโดยไม่ได้รับค่าจ้า
มก่อสร้าง :  
00  การก่อสร้างอ
10  การก่อสร้างถ
11  การร้ือถอน 
12  การเตรียมสถา
21  การติดต้ังระบ
30  การตกแต่งอา
90  กิจกรรมการก
ๆ ได้แก่ หมู่ย่อย
สาธารณูปโภ
โครงการวิศ
4322 การติ
ความร้อนแ
หมู่ย่อย 432

นแรงงานนแรงงาน  
2556  ลูกจ้
ประเทศ ได้รั
สิ้น 48,437.1
44,330.84
นอุตสาหกรร
ก่อสร้างเฉพ
รงงานเฉล่ียต
บาท ในขณะ
บค่าตอบแท
ท  

4210 4311

42,483

28,638
707

17

223,114

27,691
669

) 

กจ้าง) และลูกจ้า
แนกตามหมู่ย่อย

ของกิจการหรือหุ้น
ง เงินเดือน และลู

อาคาร  
ถนนและทางรถไฟ

านท่ีก่อสร้าง 
บบไฟฟ้า 
าคารให้เสร็จสมบรู
ก่อสร้างเฉพาะด้าน
 4220 การก่อสร้
ภค หมู่ย่อย 4290 
ศวกรรมโยธาอ่ืน
ติดต้ังระบบประป
และระบบปรับอ
29 การติดต้ังส่ิงก่อ

จ้ า ง ใน อุตสา
ับค่าตอบแทน
14 ล้านบาท ห
4 บาท โดยล
รมก่อสร้าง
พาะด้านอ่ืน
ต่อคนต่อปีสูง
ะที่การเตรียม
ทนต่อคนต่อปี

4312 4321 433

7,700
25,721

16,29110,105
23,085

คนทาํ

างของสถาน

นส่วนที่  
ลูกจ้าง 

 

รณ์ 
นอ่ืนๆ 
ร้างโครงการ
การก่อสร้าง
นๆ หมู่ย่อย 
ปา ระบบทํา
อากาศ และ   
อสร้างอ่ืนๆ  

าหกรรม
นแรงงาน
หรือเฉล่ีย
ลูกจ้างที่
เ ก่ียวกับ
นๆ  ไ ด้รับ
งที่สุด คือ 
มสถานที่
ปีตํ่าที่สุด 

30 4390 อื่นๆ

1 19,247
12,789 19,010

21,217

างาน ลูกจาง

 

19,136
7

หมู่ย่อย 



 
 

 

 

32,299.66

3,424.02
1,141.91

791.51

3,595.01
1,604.30

3,807.16
1,773.56

144,767.51

123,651.09

146,805.45

78,328.79

155,729.46

125,443.61

200,271.62

147,440.67

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

4100 4210 4220 4312 4321 4330 4390 อื่นๆ

คาตอบแทนแรงงาน คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอป

86,256.26

19,303.70

5,575.05
12,816.70

3,760.80
5,898.21

5,726.34
6,653.05

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

4100 4210 4220 4321 4322 4330 4390 อ่ืนๆ

แผนภูมิ 3  คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการกอสราง 
จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
55..มูลคาการกอสรางมูลคาการกอสราง  คาใชจาย และคาใชจาย และ  
มูลคาเพ่ิมมูลคาเพ่ิมในการดําเนินกิจการในการดําเนินกิจการ  

การประกอบอุตสาหกรรมก อสร า ง       
ทั่วประเทศ มีมูลคาการกอสรางหรือรายรับในการ
ดําเนินกิจการในป 2556 รวมทั้งสิ้น 445,277.41 
ลานบาท ในจํานวนน้ีเปนคาใชจาย 299,237.30 
ลานบาท และมูลคาเพิ่ม 145,990.11 ลานบาท  
โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอมูลคาการกอสราง
คิดเปนรอยละ 32.8 

สําหรับมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการมีมูลคา 13.47 ลานบาท และมูลคา
การกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานมีมูลคา  1.20     
ลานบาท  

ดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 
พบวา มีมูลคา 4.42 ลานบาท และมีมูลคาเพิ่ม
เฉลี่ยตอคนทํางาน 392,400 บาท  

เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่มของการกอสราง 
จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา 
มูลคาเพิ่มสวนใหญ มาจากการกอสรางอาคาร  
86,256.26 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 59.1 
รองลงมาเปนการกอสร างถนนและทางรถไฟ 
19,303.70 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 13.2 และ 
การติดต้ังระบบไฟฟา มีมูลคาเพิ่ม 12,816.70 ลาน
บาทหรือ  คิดเปนรอยละ 8.8 สําหรับอุตสาหกรรม
กอสรางในหมูยอยอื่นๆ มีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 5.0 

แผนภูมิ 4 มูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการกอสราง จําแนกตาม
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
มูลคาเพ่ิม คํานวณโดย มูลคาการกอสรางหรือรายรับ หักดวย

คาใชจายขั้นกลาง 
มูลคาการกอสรางหรือรายรับ หมายถึง มูลคาการกอสรางของ

สถานประกอบการในรอบป 2556 
คาใชจายขั้นกลาง หมายถึง รายจายที่ใชในการดําเนินการกอสราง

ของสถานประกอบการในป 2556 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : 
หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร  
หมูยอย 4210  การกอสรางถนนและทางรถไฟ 
หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 
หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 
หมูยอย 4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน

และระบบปรับอากาศ   
หมูยอย 4330  การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 
หมูยอย 4390  กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ  
หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ หมูยอย 4311 การร้ือถอน
หมูยอย 4312  การเตรียมสถานที่กอสราง  
หมูยอย 4329 การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ   

  
 

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

หมูยอย 
หมูยอย 




