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คํานํา 

 
 การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง เปนขอมูลสถิติส่ิงกอสรางที่เอกชนไดรับอนุญาตให
กอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง ถือเปนตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญตัวหนึ่ง เพราะเปนขอมูลที่บงชี้
ภาวะธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกอสรางหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อใชเปนสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนาและประเมินภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทํา  
การประมวลขอมูลพื้นที่กอสราง ไตรมาส 3/2553 โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการกอสรางที่ไดรับอนุญาต
ใหกอสรางใหม และตอเติมหรือดัดแปลง เฉพาะพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ไดแก จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนสิ่งกอสราง และพื้นที่กอสราง  
 สําหรับขอมูลไตรมาส 3/2553 พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม ตอเติมหรือ
ดัดแปลงทั้งที่เปนอาคารโรงเรือนและมิใชอาคารโรงเรือนมีจํานวนทั้งสิ้น 41,429 ราย ลดลงรอยละ 2.9  
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยในไตรมาส 3/2553 ส่ิงกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน มีพื้นที่
กอสรางรวม 15.5 ลานตารางเมตร เพิ่มขึ้นรอยละ 10.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มขึ้น
รอยละ 39.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2552 สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน เชน ลานจอดรถ 
สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา และสระวายน้ํา มีพื้นที่การกอสรางทั้งสิ้น 628,959 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 83.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มขึ้นรอยละ 86.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของป 2552 นอกจากนั้นสิ่งกอสรางประเภทที่คิดเปนความยาว (เชน ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง 
สะพาน และเขื่อน/คันดิน) มีความยาวทั้งสิ้น 532,253 เมตร ซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 เมื่อเปรียบเทียบ
ไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มขึ้นรอยละ 30.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2552 
 การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่การกอสรางนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดรับความรวมมือใน
การบันทึกแบบสอบถาม จากสํานักงานเขต และสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร นิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย และหนวยราชการสวนทองถ่ินในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศเปนอยางดี จึงขอแสดงความ
ขอบคุณไว ณ ที่นี้ดวย 
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บทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหาร  
 
 

การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสรางเปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลของสิ่งกอสรางทุกประเภทที่เอกชน
ไดรับอนุญาตใหกอสราง ตอเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับ
จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง
และพื้นที่กอสราง ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใช
ประโยชนสําหรับหนวยงานภาครัฐในการกําหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับเอกชนใชใน
การจัดทําตัวช้ีวัดดานที่อยูอาศัย ใชในการติดตามภาวะ
เศรษฐกิจดานอสังหาริมทรัพย การสงเสริมการขายและ
การลงทุน 

ขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 3/2553 
เปนขอมูลในระดับภาคและทั่ วประเทศ  ท่ีอยู ใน        
เขตเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (บางสวน) 
ในพื้นที่ ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สรุปไดดังนี้ 

1. จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง และพ้ืนที่กอสราง 

ในไตรมาส 3 ป 2553 มีเอกชนที่ไดรับอนุญาต
ใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงจํานวนทั้งสิ้น 
41,429 ราย เปนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางสิ่งกอสราง
ใชเปนอาคารโรงเรือน 36,119 ราย และที่มิใชอาคาร
โรงเรือน 5,310 ราย ดังนี้ 

 1.1  สิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน  
สําหรับสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนนั้นมี

ผูใดใบอนุญาตใหกอสราง 36,119 ราย มีพื้นที่กอสราง 
15.5 ลาน ตร.ม. สวนใหญ (รอยละ 98.0) ไดรับอนุญาต
ใหกอสรางใหม และรอยละ 2.0 ไดรับอนุญาตให      
ตอเติมหรือดัดแปลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 
จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือน
ลดลงรอยละ 4.1 แตมีพื้นที่ ท่ีไดรับอนุญาตเพิ่มข้ึน   
รอยละ 10.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 
2552 จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มข้ึนรอยละ 
1.3 และพื้นที่ ท่ีไดรับอนุญาตเพิ่ม ข้ึนรอยละ  39.9 
(แผนภมูิ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2  สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 

  สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมี
เอกชนที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง 5,310 ราย สวนใหญ
รอยละ 99.2 ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ 
0.8 ไดรับอนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง โดยเปน
สิ่งกอสรางประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน 
ปายโฆษณา สระวายน้ํา ฯลฯ มีพื้นที่กอสรางรวม
ท้ังสิ้น 628,959 ตร.ม. และประเภททอ/ทางระบายน้ํา 
ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ มีความยาว
กอสรางรวมทั้งสิ้น 532,253 เมตร 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 
จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มข้ึนรอยละ 6.3 
และมีพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาวเพิ่มข้ึน
รอยละ 14.4 พื้นที่กอสรางที่คิดเปนพื้นที่เพิ่มข้ึนรอยละ 
83.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2552 
พบวาจํานวนผู ท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มข้ึน    
รอยละ 11.2 โดยมีพื้นที่ของสิ่งกอสรางเพิ่มข้ึนรอยละ 
86.6 และความยาวของสิ่งกอสรางเพิ่มข้ึนรอยละ 30.4 
(แผนภูมิ 2) 
 

แผนภูมิ 1  เปรียบเทียบผูไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม                
                 ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นที่กอสรางของอาคาร โรงเรือน 
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2. ชนิดของสิ่งกอสราง 

 2.1  สิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน  

อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใน
ไตรมาส 3/2553 สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพื่อ     
อยูอาศัยโดยมีพื้นที่รวม 11.0 ลาน ตร.ม. หรือรอยละ 
71.1 ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวน
อาคารโรง เรือนที่ ก อสร า ง เพื่ อการพาณิชยและ
สํานักงานมีพื้นที่รวม 1.8 ลาน ตร.ม. คิดเปนรอยละ 
11.7 เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่กอสราง
รวม 1.4 ลาน ตร.ม. คิดเปนรอยละ 8.9 เปนการกอสราง
โรงแรม  คิดเปนพื้นที่ 479,894 ตร.ม. และเปนการ
กอสรางอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข จํานวน 
202,298 ตร.ม.  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 
อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตให
กอสรางโดยรวมเพิ่ม ข้ึนรอยละ  10.2 (จากพื้นที่ 
14,095,777 ตร.ม. เปน 15,529,699 ตร.ม.) โดยเฉพาะ
การกอสรางเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขเพิ่มข้ึนมาก
ท่ีสุดรอยละ 84.9 รองลงมาเปนการกอสรางอาคาร   
เพื่อการพาณิชยและสํานักงาน เพื่อการอุตสาหกรรม
และโรงงาน เพิ่มข้ึนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือรอยละ  
23.7 และรอยละ 21.3 สําหรับการกอสรางอาคารเพื่ออยู

อาศัย มีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตเพิ่มข้ึนรอยละ 
9.4 แตการกอสรางโรงแรมลดลงรอยละ 29.2 (จาก
พื้นที่ 677,534 ตร.ม. เปน 479,894 ตร.ม.) (แผนภูมิ 3) 

หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 
2552 พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางโดยรวมเพิ่มข้ึนรอยละ  39.9     
(จากพื้นที่ 11,097,357 ตร.ม. เปน 15,529,699 ตร.ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2  สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 

 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น 
สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ํา ท่ีมีความ
ยาว 286,342 เมตร หรือรอยละ 53.8 ของสิ่งกอสรางที่    
คิดเปนความยาวทั้งสิ้น เปนการกอสราง รั้ว/กําแพง  
ซึ่งมีความยาว 127,761 เมตรหรือรอยละ 24.0 และ
ถนนยาว 106,420 เมตรหรือรอยละ 20.0 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 
สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาวของ
สิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้น
รอยละ 14.4 (จากความยาว 465,252 ม. เปน 532,253 
ม.) และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 
2552 เพิ่มข้ึนรอยละ 30.4 (จากความยาว 408,082 ม. 
เปน 532,253 ม.) (แผนภูมิ 4) 

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบพื้นที่กอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง    
                  ของสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 
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ความยาวของ 
สิ่งกอสราง (เมตร) 

พื้นท่ีของ 
สิ่งกอสราง (ตร.ม.) 

แผนภูมิ 3   เปรียบเทียบพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับ 
                   อนุญาตใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง 

จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง 
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แผนภูมิ  5 เปรียบเทียบพื้นที่ของสิ่งกอสราง ที่มิใชอาคาร 
        โรงเรือนที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และตอเติม-       
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สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่คิด
เปนพื้นที่ สวนใหญเปนการกอสรางลานจอดรถไดรับ
อนุญาตใหกอสรางคิดเปนพื้นที่ 304,365 ตร.ม. หรือ
รอยละ 48.4 และปมน้ํามันไดรับอนุญาตใหกอสราง  
คิดเปนพื้นที่ 57,746 ตร.ม. หรือรอยละ 9.2  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 
พื้นที่ของสิ่งกอสรางไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวม
เพิ่มข้ึนรอยละ 83.1 (จากพื้นที่ 343,534 ตร.ม. เปน 

628,959 ตร .ม .) และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของป 2552 เพิ่มข้ึนรอยละ 86.6 (จากพื้นที่ 
337,039 ตร.ม. เปน 628,959 ตร.ม.) (แผนภูมิ 5) 

สรุป  จากการประมวลขอมูลพื้นที่ การ
กอสรางในไตรมาส  3/2553 พบวา จํานวนผูไดรับ
อนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนจํานวน 36,119 ราย 
ลดลงรอยละ 4.1 จากไตรมาสที่ผานมา ในขณะที่พื้นที่
กอสรางซึ่งมีจํานวน 15.5 ลาน ตร.ม. เพิ่มข้ึนรอยละ 
10.2 จากไตรมาสที่ผานมา   

หากจํ า แนกตามชนิ ดของสิ่ ง ก อสร า ง       
สวนใหญรอยละ 71.1 จะเปนการกอสรางเพื่อท่ีอยูอาศัย 
คิดเปนพื้นที่กอสราง 11.0 ลาน ตร.ม. เพิ่มข้ึนรอยละ 9.4 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มข้ึนรอยละ 35.1 
จากไตรมาสเดียวกันของป 2552 สําหรับสิ่งกอสรางที่
ไมใชอาคารโรงเรือน มีพื้นที่กอสรางเพิ่มข้ึนรอยละ 
83.1 และความยาวของสิ่งกอสรางเพิ่มข้ึนรอยละ 14.4 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

อยางไรก็ตาม จากการประมวลขอมูลพบวา
จํานวนผูไดรับอนุญาตและพื้นที่ท่ีไดรับอนุญาตให
กอสรางประเภทอาคารโรงเรือนในไตรมาส 3/2553 
ในภาพรวมเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ผานมา และการ 
กอสร างสิ่ งกอสร างที่มิ ใชอาคารโรงเรือนของ
สิ่งกอสรางที่ท้ังพื้นที่กอสรางและความยาวเพิ่มข้ึน  
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา  

แผนภูมิ  4  เปรียบเทียบพื้นที่ของสิ่งกอสราง (ความยาว) ที่ 
       มิใชอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และ 
       ตอเติม-ดัดแปลง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 สํานักงานสถิติแหงชาติไดเก็บรวบรวม
ขอมูลส่ิงกอสรางทุกประเภทที่ เอกชนได รับ
อนุญาตใหทําการกอสรางใหม  ตอเติมหรือ
ดัดแปลงตามเทศบัญญัติควบคุมการกอสราง
เปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 ซ่ึงครอบคลุม
เฉพาะเขตเทศบาล ตอมาเพื่อใหการเก็บรวบรวม
ขอมูลมีความสมบูรณมากขึ้นตามความตองการ
ใชขอมูล สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดขยาย
ขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้ง
ที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ .ศ .  2522 ซ่ึ งขอมูลที่ เก็บ
รวบรวมนี้ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นําไปใชในการจัดทําบัญชีประชาชาติ
ดานการสะสมทุนและมูลคาการกอสรางรวม
ของทั้งประเทศ  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และ
ภาคเอกชนนําไปใชจัดทําตัวช้ีวัดที่อยูอาศัย      
เพื่ อ ใช ในการติ ดตามภาวะเศรษฐกิ จด าน
อสังหาริมทรัพย และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงิน เปนตน 

 สําหรับการเสนอผลขอมูลพื้นที่การ
กอสรางนี้ไดนํา เสนอผลเปนรายปและราย
ไตรมาส โดยขอมูลรายปเปนการนําเสนอผล
ขอมูลในระดับจังหวัด  ภาค  และทั่วประเทศ 
 

 
สวนขอมูลรายไตรมาสนั้นเปนการนําเสนอผล
ขอมูลในระดับภาค และทั่วประเทศ เฉพาะพื้นที่
ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น  

1.2 คุมรวม 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโครงการนี้   
คุมรวมสิ่งกอสรางทุกประเภทที่เอกชนไดรับ
อนุญาตใหก อสร า ง ใหม และตอ เติมห รือ
ดัดแปลง ในทุกพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ 

1.3 รายการขอมูล 

 การจัดทําโครงการประมวลขอมูล
พื้นที่การกอสรางนี้ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการ
กอสราง  ดังตอไปนี้ 
 1)   จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง  
 2)     จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต
ใหกอสราง  
 3) พื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตให
กอสราง 

1.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลการกอสรางเปนประจําทุกเดือน 
โดยขอความรวมมือจากสํานักงานเขต สํานักการ
โยธา กรุงเทพมหานคร และหนวยราชการสวน
ทองถ่ินในจังหวัดตาง ๆ ใหบันทึกขอมูลลงใน 

 



 

 

2  
 

แบบสอบถามที่ ได จั ดส ง ไปให  และ เมื่ อ
หนวยงานดังกลาวบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว
สํานักงานฯ ไดขอใหสงแบบสอบถามคืนมายัง
สํานักงานสถิติแหงชาติ หรือสํานักงานสถิติ
จังหวัด อยางไรก็ตาม หากหนวยงานใดยังไมได
สงแบบสอบถามคืนในคาบเวลาที่กํ าหนด 
เจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติจะออกไป
ติดตามรวบรวมแบบสอบถามดังกลาว 

1.5 การประมวลผลขอมูล 

 แบบสอบถามที่บันทึกคําตอบเรียบรอย
แลว สํานักงานสถิติจังหวัดจะทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง พรอมทั้งลงรหัสรายการตางๆ 
จากนั้นจะทํ าการบันทึกขอมูล เพื่ อทํ าการ
ประมวลผลเบื้องตน อยางไรก็ดีเพื่อใหไดขอมูล
ที่ถูกตองมากที่สุด จึงไดทําการตรวจสอบความ
แนบนัยของขอมูลใหถูกตองครบถวนอีกครั้งใน
สวนกลาง  แลวจึ งทํ าการประมวลผลและ
นําเสนอผลในรูปตารางสถิติตอไป 

1.6 การนําเสนอผลขอมูล 

 การเสนอผลขอมูลรายไตรมาส เปน
การนํ า เสนอผลข อมู ล ในระดับภาคและ           
ทั่วประเทศ เฉพาะพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให
ใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เทานั้น  

 

 

 

 

 

 

1.7 ขอจํากัดของขอมูล 

 การประมวลขอมูลสถิติการกอสราง 
เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตให
กอสราง ซ่ึงอาจจะยังไมมีการดําเนินการกอสราง
จริงก็ได นอกจากนี้ขอมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน
อยูบางดวยหลายสาเหตุ เชน ไมไดรับขอมูลจาก
หนวยงานครบทุกแหง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การบันทึกขอมูล หรือการลงรหัส เปนตน อยางไร
ก็ดีสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดพยายามขจัดความ
คลาดเคลื่อนใหเหลือนอยที่สุด 
 
 
 



 

บทที่  2  
สรุปผลการสํารวจ 

 
2.1 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง  และพื้นท่ีกอสราง 
 ในไตรมาสสาม ป 2553 มีเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
และสิ่งกอสรางจํานวน 41,429 ราย เปนผูไดรับ
อนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือน 36,119 ราย      
คิดเปนพื้นที่ 15.5 ลานตารางเมตร และไดรับอนุญาต
ใหกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 5,310 ราย 
โดยเปนสิ่งกอสรางประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา 
ปมน้ํามัน ปายโฆษณา สระวายน้ํา ฯลฯ  คิดเปนพื้นที่
ทั้งสิ้น 628,959 ตารางเมตร และประเภททอ/ทาง
ระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน 
ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 532,253 เมตร 
 สํ าหรั บ ผู ที่ ไ ด รั บอนุญ าตให ทํ า ก า ร
กอสรางอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอย
ละ 98.0) ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ 
2.0 ได รับอนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง  เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูที่
ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนลดลงรอย
ละ 4.1 แตมีพื้นที่ ที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง เพิ่มขึ้น
รอยละ 10.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ป 2552 พบวา  

 
จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.3 และมีพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้น
รอยละ 39.9 
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน
นั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 99.2) เปนการไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ 0.8 เปนการไดรับ
อนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตให
กอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 และมีพื้นที่กอสรางใน
สวนที่คิดเปนพื้นที่ (เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา 
ปมน้ํามัน ปายโฆษณา และสระวายน้ํา) เพิ่มขึ้นรอยละ 
83.1 และพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาว   
(เชน ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง สะพาน และ
เขื่อน/คันดิน) เพิ่มขึ้นเชนเดียวกันคือรอยละ 14.4   
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2552 พบวา 
จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 
11.2 แตพื้นที่กอสรางและความยาวของสิ่งกอสราง
เพิ่มขึ้นรอยละ 86.6 และรอยละ 30.4 ตามลําดับ 
(ตาราง 1) 
 

 ตาราง  1  จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางและพื้นที่กอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง จําแนกตามประเภทของสิ่งกอสราง      
รอยละของการเปลี่ยนแปลง   ประเภทของสิ่งกอสราง ไตรมาส 3/2553 

ไตรมาส 2/2553 ไตรมาส 3/2552 
จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางทั้งสิ้น (ราย) 41,429           -2.9      2.5 
อาคารโรงเรือน     
- จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง (ราย)                    36,119   -4.1  1.3  
       กอสรางใหม (รอยละ)                   98.0   0.4  0.0  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)                       2.0  -0.4  0.0  
- พื้นที่ (ตารางเมตร)           15,529,699   10.2  39.9  
มิใชอาคารโรงเรือน       
- จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง (ราย)                    5,310  6.3  11.2  
       กอสรางใหม (รอยละ)                      99.2  -0.4  -0.2  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)                        0.8  0.4  0.2  
- พื้นที่กอสราง       
       พื้นที่ (ตารางเมตร) 1/                628,959  83.1  86.6  
       ความยาว (เมตร) 2/                532,253   14.4   30.4  

 หมายเหตุ  ขอมูลพื้นที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง ซึ่งบางแหงอาจยังไมไดเร่ิมดําเนินการกอสราง 
                     1/   สิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา สระวายน้ํา ฯลฯ 

2/   สิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ 



 

 
 
 
2.2 พื้นท่ีกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  

 ส่ิงกอสรางที่ เปนอาคารโรงเรือนที่
ไดรับอนุญาตใหกอสรางในไตรมาสที่สามนั้น 
สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัยโดยมี
พื้นที่รวม 11.0 ลานตารางเมตร หรือรอยละ 71.1 
ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวน
อาคารโรงเรือนที่กอสรางเพื่อการพาณิชยและ
สํานักงานมีพื้นที่รวม 1.8 ลานตารางเมตร หรือ   
คิดเปนรอยละ 11.7 เพื่อการอุตสาหกรรมและ
โรงงานมีพื้นที่กอสรางรวม 1.4 ลานตารางเมตร 
หรือคิดเปนรอยละ 8.9 เปนการกอสรางโรงแรม 
คิดเปนพื้นที่ 479,894 ตารางเมตร และเปนการ
กอสรางอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข 
จํานวน 202,298 ตารางเมตร เทานั้น 
  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 
พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 10.2
โดย เฉพาะการกอสร า ง เพื่ อการศึ กษาและ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้นมากที่สุดรอยละ 84.9 รองลงมา
เปนการกอสรางอาคารเพื่อการพาณิชยและ
สํานักงาน  อาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและ
โรงงานเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือรอยละ 
23.7 และรอยละ 21.3 สําหรับการกอสราง เพื่ออยู
อาศัยมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 แตการกอสรางโรงแรมลดลง
รอยละ 29.2  
 
 
 

 
 
   
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของป 2552 พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสราง
ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 
39.9 
 สํ าห รับสิ่ ง ก อสร า งที่ มิ ใ ช อ า ค า ร
โ ร ง เ รื อนนั้ น  ส วน ใหญ เ ป น ก า รก อส ร า ง            
ทอ /ทางระบายน้ํ า  มีความยาว  286 ,342 เมตร       
คิดเปนรอยละ 53.8 ของส่ิงกอสรางที่มีหนวยวัด
เปนความยาวทั้ งสิ้น  การกอสรางรั้ว /กําแพง          
มีความยาว 127,761 เมตร และถนนมีความยาว 
106,420 เมตร สําหรับการกอสรางลานจอดรถ     
มีพื้นที่  304 ,365 ตารางเมตรหรือรอยละ  48.4 
ปมน้ํามันไดรับอนุญาตใหกอสราง คิดเปนพื้นที่ 
57,746 ตารางเมตร หรือรอยละ 9.2 สนามกีฬา
ไดรับอนุญาตใหกอสราง 39,040 ตารางเมตร หรือ
รอยละ 6.2 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 
พบวา ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาว
ของสิ่ งกอสร างที่ ได รับอนุญาตใหกอสร าง
โดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 และเพิ่มขึ้นรอยละ 
30.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 
2552 สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่เปน
พื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้น 
รอยละ 83.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 
และเพิ่มขึ้นรอยละ  86.6 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของป 2552 ตามลําดับ (ตาราง 2) 
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ตาราง  2  พื้นท่ีและความยาวของสิ่งกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง      

รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
ชนิดของสิ่งกอสราง ไตรมาส 3/2553 

ไตรมาส 2/2553 ไตรมาส 3/2552 

อาคารโรงเรือน       

      รวม  (ตร.ม.) 15,529,699  10.2  39.9  

เพื่ออยูอาศัย 11,037,725  9.4  35.1  

เพื่อการพาณิชยและสํานักงาน 1,821,211  23.7  55.8  

เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน 1,377,466  21.3  50.0  

เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข 202,298  84.9  89.8  

โรงแรม   479,894  -29.2  66.5  

อื่น ๆ 1/ 611,105  0.4  36.6  

มิใชอาคารโรงเรือน       

      ความยาวรวม (เมตร) 532,253  14.4  30.4  

ทอ/ทางระบายน้ํา 286,342  15.2  15.6  

ถนน 106,420  38.3  181.2  

รั้ว/กําแพง 127,761  46.0  19.2  

อื่น ๆ 2/ 11,730  -77.5  -23.1  

      พื้นที่รวม (ตร.ม.) 628,959  83.1  86.6  

ลานจอดรถ 304,365  54.9  107.0  

สนามกีฬา 39,040  53.7  272.9  

ปมน้ํามัน 57,746  157.9  -30.8  

ปายโฆษณา 15,923  2.3  29.2  

อื่น ๆ 3/ 211,885  153.4  152.7  
 
หมายเหตุ  ขอมูลพื้นที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง ซึ่งบางแหงอาจยังไมไดเร่ิมดําเนินการกอสราง 
                    1/   เชน โรงกรองน้ํา เพื่อการบําบัดน้ําเสีย เพื่อการเกษตร เพื่อการบันเทิง เปนตน 
                    2/   เชน สะพาน เขื่อน/คันดิน เปนตน  
                    3/    เชน  ทางเดินเทา ซุมประตูและสระวายน้ํา เปนตน 
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2.3 ขอมูลการกอสราง จําแนกตามภาค 

 เมื่อพิจารณาขอมูลการกอสรางใหม 
ประเภทอาคารโรงเรือนจําแนกตามภาค พบวา     
มีจํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางทั้งสิ้น 35,407 
ราย เปนผูที่อยูในกรุงเทพฯและปริมณฑลมาก
ที่สุดถึง 9,071 ราย คิดเปนรอยละ 25.6 รองลงมา 
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูไดรับอนุญาตให
กอสรางจํานวน 8,662 ราย คิดเปนรอยละ 24.5 
สวนพื้นที่กอสรางในกรุงเทพฯและปริมณฑลมี
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางมากที่สุด คือ 6.5 
ลานตารางเมตร คิดเปนรอยละ 43.7 ของพื้นที่      
ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหมทั้งสิ้น ทั่วประเทศ 
(14.9 ลานตารางเมตร)  
 สําหรับการได รับอนุญาตใหกอสราง
ส่ิงกอสรางใหมที่มิใชอาคารโรงเรือนในไตรมาส
ที่สามของป 2553 มีจํานวนผูไดรับอนุญาตให
กอสรางทั้งสิ้น 5,267 ราย โดยเปนผูไดรับอนุญาต
การกอสรางในกรุงเทพฯและปริมณฑลมากที่สุด
จํานวน 2,589 ราย (รอยละ 49.2) ในขณะที่ภาคใต
มีจํานวนผูไดรับอนุญาตการกอสรางประเภทนี้  
นอยที่สุดเพียง 228 ราย (รอยละ 4.3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

  

 สําหรับพื้นที่ ส่ิงกอสรางใหมที่มิใช
อาคารโรงเรือนนั้นไดรับอนุญาตพื้นที่การกอสราง
รวม 619,465 ตารางเมตร เปนพื้นที่กอสรางใน
ก รุ ง เทพฯและปริมณฑลมากที่ สุ ด  จํ านวน  
290,623 ตารางเมตร หรือรอยละ 46.9 สวนความ
ยาวของสิ่งกอสรางประเภททอ/ทางระบายน้ํา 
ถนน ร้ัว/กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ ที่เปน
การกอสรางใหมนั้นไดรับอนุญาตทั้งสิ้น 515,900 
เมตร  ซ่ึ ง เปนการกอสร างในกรุง เทพฯและ
ปริมณฑลมากที่ สุดคื อ  3 2 0 ,434 เมตร  หรือ       
รอยละ 62.1 
 หากกล าวโดยรวมแลว  การได รับ
อนุญาตใหกอสราง สวนใหญจะเปนการอนุญาต
ใหกอสรางใหมทั้งในสวนที่เปนอาคารโรงเรือน
และมิใชอาคารโรงเรือน สําหรับการอนุญาตให 
ตอเติมหรือดัดแปลงนั้น จะมีสัดสวนการไดรับ
อนุญาตใหกอสรางเพียงเล็กนอยเทานั้น ซ่ึงจะเปน
ลักษณะเชนเดียวกันในทุกภาค (ตาราง 3) 
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ตาราง  3  จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นท่ีและความยาวสิ่งกอสราง 
                ไตรมาสที่ 3/2553 เปนรายภาค   
 

รายการ ท่ัวประเทศ กรุงเทพฯ และ กลาง เหนือ ตะวันออก ใต 

  ปริมณฑล   เฉียงเหนือ  
       

สิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือน       

กอสรางใหม       

   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 35,407 9,071 6,625 5,182 8,662 5,867 
   - จํานวนอาคาร (หลัง) 59,555 21,718 11,793 6,004 9,779 10,261 
   - พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 14,886,002 6,498,875 2,709,149 1,452,924 2,164,067 2,060,987 
ตอเติมหรือดัดแปลง       
   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 712 209 166 119 187 31 
   - จํานวนอาคาร (หลัง) 772 226 188 120 203 35 
   - พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 643,697 549,902 27,215 22,630 28,694 15,256 

สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน       

กอสรางใหม       

   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 5,267 2,589 901 968 581 228 
   - จํานวนสิ่งกอสราง (แหง) 7,002 3,988 997 978 743 296 
   - พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 619,465 290,623 154,527 72,997 71,678 29,640 
   - ความยาว (เมตร) 515,900 320,434 80,076 47,497 45,196 22,697 
ตอเติมหรือดัดแปลง        
   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 43 23 4 4 4 8 
   - จํานวนสิ่งกอสราง (แหง) 43 23 4 4 4 8 
   - พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 9,494 7,074 - 538 1,542 340 
   - ความยาว (เมตร) 16,353 1,573 5,232 - - 9,548 

       

 
 



 
 
 
 
 
 

ตารางสถิติ 

 
 



ตารางสถิติ 
หนา 

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบจํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาว  
 ส่ิงกอสราง 13 
ตาราง 2 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาวสิ่งกอสราง  
 เดือนกรกฎาคม 2553 19 
ตาราง 3 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาวสิ่งกอสราง    
 เดือนสิงหาคม 2553 20 
ตาราง 4 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาวสิ่งกอสราง  
 เดือนกนัยายน 2553 21 
ตาราง 5 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง ไตรมาสที่ 3/2553 22 
ตาราง 6 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 ไตรมาสที่ 3/2553 23 
ตาราง 7 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง   
 ไตรมาสที่ 3/2553 24 
ตาราง 8 เปรียบเทียบพืน้ที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต 25 
ตาราง 9 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง เดือนกรกฎาคม 2553 31 
ตาราง 10 จํานวนผูไดรับอนญุาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง เดือนสิงหาคม 2553 32 
ตาราง 11 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง เดือนกันยายน 2553 33 
ตาราง 12 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนกรกฎาคม 2553 34 
ตาราง 13 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนสิงหาคม 2553 35 
ตาราง 14 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนกนัยายน 2553 36 
ตาราง 15 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนกรกฎาคม 2553 37 
ตาราง 16 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนสิงหาคม 2553 38 
ตาราง 17 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนกนัยายน 2553 39 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 

ระเบียบวิธีสถิติ 
 

1. วิธีการประมาณผล 
   โครงการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ.2553 ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนประจําทุกเดือน จากหนวยราชการทั้งกรุงเทพมหานคร นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสวน
ทองถ่ิน คือ เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล แตเนื่องจากสํานักงานสถิติแหงชาติไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาไมครบทุกหนวยราชการ จึงจําเปนตองมีการประมาณคาตามวิธีสถิติ เพื่อใหขอมูลที่นําเสนอ
เปนคาประมาณของประชากรทุกแหงที่อยูในคุมรวม 

   ในการประมาณคา  กําหนดให 

l  =    1 , 2 , 3 , ... , hijkn     (ลําดับที่หนวยราชการ) 

k  =    1 , 2 , 3        (เดือน) 
j  =     1 , 2    (เขตการปกครอง) 

   i  =     1 , 2 , 3 , ... , hA   (จังหวัด) 
    h  =    1 , 2 , 3 , … , 7    (ภาค) 
 

1. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศกึษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   จังหวดั i   ภาค  h  คือ 
 

 

     ∑
=

=
3

1k
hijkhij X     X ˆˆ            …………................ (1)  

 
โดยที ่  X hijkˆ  คือ  คาประมาณยอดรวมของลักษณะที่ตองการศกึษา X  สําหรับเดือน k  เขตการ

ปกครอง j   จังหวัด i    ภาค h    ซ่ึง 
 

   ∑
=

=
hijkn

1 l
hijkl

hijk

hijk
hijk x

n

N
      X̂  

 

hijklx  คือ คาของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของลําดับที่หนวยราชการ l  เดือน k  

เขตการปกครอง j  จังหวัด i   ภาค h  

hijkN   คือ  จํานวนหนวยราชการทั้งสิ้นของเดือน  k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h  

 hijkn  คือ จํานวนหนวยราชการที่เก็บรวบรวมขอมูลไดทั้งสิ้นของเดอืน k เขตการ

ปกครอง j  จังหวดั i   ภาค  h  
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2. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับเดือน k เขตการปกครอง  j  ภาค  h  คือ 

     ∑
=

=
hA

1i
hijkhjk X    X ˆˆ         ............................ (2)  

  โดย hA   คือ  จํานวนจังหวดัทั้งสิ้น  ในภาค h   และ  76A 
7

1h
h =∑

=
 

 

3. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับเดือน k   ภาค  h  คือ 

      ∑
=

=
2

1j
hjkhk X    X ˆˆ        ............................. (3)  

 

4. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   ภาค  h  คือ 

      ∑
=

=
3

1k
hjkhj X    X ˆˆ                      ............................ (4)  

 

5. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับเดือน  k   คือ 

     ∑
=

=
7

1h
hkk X    X ˆˆ         ............................ (5)  

 

6. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   คือ 

   ∑
=

=
7

1h
hjj X    X ˆˆ                      ............................ (6)  

 

7. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับภาค  h  คือ 

     ∑ ∑
= =

==
3

1k

2

1j
hjhkh XX  X ˆˆˆ           ............................ (7)  

 

8. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับทั่วราชอาณาจักร  คือ 

     ∑∑∑
===

===
7

1h
h

2

1j
j

3

1k
k X    XX  X ˆˆˆˆ       ............................ (8)  
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2.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการกอสรางเปนประจําทุกเดือน โดย
ขอความรวมมือจากสํานักงานเขต สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และหนวยราชการสวนทองถ่ินในจังหวัดตาง ๆ ใหบันทึกขอมูลลงในแบบสอบถามที่ไดจัดสงไปให 
และเมื่อหนวยงานดังกลาว บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว สํานักงานฯ ไดขอใหสงแบบสอบถาม คืนมายัง
สํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานสถิติจังหวัด อยางไรก็ตาม หากหนวยงานใดยังไมไดสง
แบบสอบถามคืนในคาบเวลาที่กําหนด เจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ จะออกไปติดตามรวบรวม
แบบสอบถามดังกลาว 
 ในไตรมาส 3/2553 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมการกอสรางอาคารจํานวน 3,300 แหง เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลจัดทําเปนรายเดือน 
ดังนั้นหนวยงานแตละแหงจะตองบันทึกแบบสอบถามและสงคืนใหสํานักงานฯ รวม 3 คร้ัง รวมเปน
จํานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 9,900 แบบ แตเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลแลว สํานักงานฯ 
ไดรับแบบสอบถามที่บันทึกขอมูลและสงกลับคืนมาจํานวน 6,698 แบบ หรือคิดเปนรอยละ 67.7 ของ
จํานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น ซ่ึงสามารถจําแนกจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับ ดังนี้ 
 
จํานวนและรอยละของแบบสอบถามที่ไดรับ จําแนกตามเขตการปกครองและภาค 

 รวม เขตเทศบาล  1/       นอกเขตเทศบาล 
ภาค แบบ 

สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีไดรับ 

แบบ 
สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีไดรับ 

แบบ 
สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีไดรับ 

   ท่ัวราชอาณาจักร 9,900 6,698 4,755 3,331 5,145 3,367 

 (100.0) (67.7) (100.0) (70.1) (100.0) (65.4) 
กรุงเทพมหานคร 150 150 150 150 - - 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - - 
ปริมณฑล 930 667 228 188 702 479 

 (100.0) (71.7) (100.0) (82.5) (100.0) (68.2) 
กลาง 2,406 2,089 1,167 1,012 1,239 1,077 

 (100.0) (86.8) (100.0) (86.7) (100.0) (86.9) 
เหนือ 1,806 1,068 1,116 665 690 403 

 (100.0) (59.1) (100.0) (59.6) (100.0) (58.4) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,817 1,282 1,407 787 1,410 495 

 (100.0) (45.5) (100.0) (55.9) (100.0) (35.1) 
ใต 1,791 1,442 687 529 1,104 913 

 (100.0) (80.5) (100.0) (77.0) (100.0) (82.7) 
  

 1/    รวมสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร      
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3.  การประมวลผลขอมูล 
 แบบสอบถามที่บันทึกคําตอบเรียบรอยแลวจะถูกสงมายังสํานักงานสถิติแหงชาติในสวนกลาง
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความแนบนัยของขอมูลอยางละเอียด เพื่อทําการประมวลผลตอไป อยางไรก็ดี
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง จึงไดทําการบรรณาธิกรดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบและแกไขขอมูล
ใหถูกตองครบถวนอีกครั้ง แลวจึงทําการประมวลผลและนําเสนอผลในรูปตารางสถิติ 
4.  ขอจํากัดของขอมูล 
 การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสรางเปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุมัติใหกอสราง 
ซ่ึงอาจจะยังไมมีการดําเนินการกอสรางจริงก็ได นอกจากนี้ขอมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนอยูบางดวย
หลายสาเหตุ เชน ไมไดรับขอมูลจากหนวยงานครบทุกแหง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการบันทึก
ขอมูลหรือการลงรหัส เปนตน อยางไรก็ดี สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดพยายามขจัดความคลาดเคลื่อนให
เหลือนอยที่สุด 

 



ภาคผนวก ข
คํานิยาม 

 
 1. ราชการสวนทองถิ่น หมายถึง เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 
 2. การกอสรางใหม หมายถึง การสรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทน
ของเดิมหรือไมก็ตาม  
 3. การตอเติมหรือดัดแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซ่ึง
ลักษณะขอบเขต แบบ รูป ทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของ
อาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม 
 4. ประเภทของสิ่งกอสราง จําแนกเปน 2 ประเภท คือ 
 4.1 ส่ิงกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน หมายถึง บาน ตึก ตึกแถว หองแถว คลังสินคา 
สํานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักผูโดยสารรถประจําทาง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน 
  4.2 ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน หมายถึง ถนน สะพาน ร้ัว หรือกําแพง อุโมงค        
ปายโฆษณา ทอหรือทางระบายน้ําเพื่อประโยชนสาธารณะ อูเรือ คานเรือ เขื่อน ทาน้ํา หรือทาจอดเรือ เปน
ตน 
 5. ลักษณะของการกอสราง จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 5.1 การกอสรางใหม หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางขึ้นใหม 
 5.2 การกอสรางที่ตอเติมหรือดัดแปลง หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหตอเติม
หรือดัดแปลงแกไขสิ่งกอสรางเดิม 
 6. ชนิดของสิ่งกอสราง จําแนกออกเปน 
 6.1 เพื่ออยูอาศัย หมายถึง ส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชอยูอาศยัอยางเดียว เชน บานเดี่ยว/
บานโดด บานแฝด ทาวนเฮาส แฟลต/อพารทเมนท อาคารพักอาศัยรวมต่ํากวา 6 ช้ัน หรือบานแถว เปนตน 
 6.2 เพื่อการพาณิชย หมายถึง ส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ เชน      
ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยนสินคารวมทั้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย การรับจํานํา การประกันภัย กิจการเกี่ยวกับ
การเงินและการธนาคาร รวมทั้งอาคารที่ใชสําหรับการคาเปนหลักทั้งการคาสงและคาปลีก เชน รานคา 
คลังสินคา สํานักงาน ธนาคาร บริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถที่กอสรางรวมอยูกับอาคารพาณิชย 
(เชน หางสรรพสินคา) อาคารเพื่อการพาณิชยจะใชอยูอาศัยดวยหรือไมก็ได 
 
 



 

 

48  

 6.3   อาคารพักอาศัยรวม หมายถึง อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยู
อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกัน สําหรับแตละครอบครัว มีหองน้ํา หองสวม 
ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลง หรือลิฟท แยกจากกันหรือรวมกัน (จากขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544) 
 6.4 เพื่อการอุตสาหกรรม หมายถึง    ส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การผลิตหรือประกอบสินคาตาง ๆ เชน โรงงานผลิตรองเทา รานตัดเสื้อผาโหล รานทําขนม รานทําประตู
หนาตาง โรงกลึง โรงงานประกอบรถยนต อูตอเรือ โกดังสินคา หองทํางานในโรงงาน เปนตน โดยจะใช
อยูอาศัยดวยหรือไมก็ได  
 6.5 เพื่อการศึกษา หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ใชในการดําเนินกิจการโดยตรงเกี่ยวกับกิจการ
การเรียนการสอนหรือการศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลป เปนตน 
 6.6 เพื่อการสาธารณสุข หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ใชในการรักษาพยาบาล และการดูแล
เฉพาะดาน เชน โรงพยาบาล สถานพักพื้น สถานที่ดูแลผูปวยและผูสูงอายุ อาคารเพื่อการบริการทาง    
การแพทยอ่ืน ๆ เปนตน 
 6.7 โรงแรมและภัตตาคาร หมายถึง ส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่พักชั่วคราว หรือ
ขายอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไวพรอมบริโภคไดทันที เชน โรงแรม เกสทเฮาส หอพัก ภัตตาคาร 
รานอาหาร เปนตน 
 7. พื้นท่ีกอสราง หมายถึง พื้นที่ภายในอาคารที่จะกอสรางใหม หรือพื้นที่ตอเติมหรือ       
ดัดแปลงเฉพาะสวนที่เปนพื้นของแตละชั้นรวมกัน   
           
                     
 
                                            


