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ค าน า 
 
 รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ฉบับนี้ เป็นการน าเสนอ ข้อมูลสถิติสิ่งก่อสร้างที่
เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลง ซ่ึงถือเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส าคัญตัวหนึ่ง 
เพราะเป็นข้อมูลชี้น าภาวะธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและประเมินภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ได้จัดท าการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง ไตรมาส 1/2555 โดยน าเสนอ ข้อมูล เกี่ยวกับ การก่อสร้างที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลง เฉพาะพ้ืนที่ที่มี พระราช กฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ จ านวนผู้ได้รับอนุญาต จ านวนสิ่งก่อสร้าง และพ้ืนที่ก่อสร้าง  
 ส าหรับข้อมูล ไตรมาส  1/2555 พบว่า จ านวนผู้ ที่ได้รับอนุญาต ให้ก่อสร้าง ใหม่ ต่อเติมหรือ
ดัดแปลงทั้งท่ีเป็นอาคารโรงเรือนและมิใช่อาคารโรงเรือน มีจ านวนทั้งสิ้น 43,432 ราย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.7 
เมื่อเป รียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา  แต่ลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2554 ใน    
ไตรมาส 1/2555 มีพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นอาคารโรงเรือนรวม 15.8 ล้านตารางเมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.8 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา  แต่ลดลงร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2554   ส่วน
สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน เช่น ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ ามัน ป้ายโฆษณา และสระว่ายน้ า  มีพ้ืนที่
ของสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น 367,490 ตารางเมตร ลดลงถึงร้อยละ 16.4 เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสที่ผ่านมา แ ต่
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 28.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2554 นอกจากนั้น สิ่งก่อสร้าง ประเภท ที่คิดเป็น  
ความยาว (เช่น ท่อ/ทางระบายน้ า ถนน รั้ว /ก าแพง สะพาน และเขื่อน /คันดิน) มีความยาวทั้งสิ้น 445,424 
เมตร ซ่ึงลดลงร้อยละ 13.4 เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสที่ผ่านมา แ ละลดลงร้อยละ 27.9 เมื่อเปรียบเ ทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกันของปี 2554 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างนี้  ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือในการ
บันทึกแบบสอบถามจากส านักงานเขต และหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่าง  ๆ ทั่วประเทศเป็นอย่างดี  
จึงขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชน
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงเก่ียวกับ
จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จ านวนสิ่งก่อสร้างและ
พื้นที่ก่อสร้าง ข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไ ปใช้ประโยชน์
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการก าหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศ   ส าหรับเอกชนใช้ในการจัดท า
ตัวชี้วัดด้านที่อยู่อาศัย  ใช้ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมการขายและการลงทุน 

ข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 1/255 5 
เป็นข้อมูลในระดับ ภาคและทั่วประเทศ ที่ อยู่ในเขต
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (บางส่วน ) ใน
พื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ .ศ. 2522   และในเขตการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 

1. จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และพื้นทีข่อง    
    สิ่งก่อสรา้ง 

ในไตรมาส 1 ปี 2555 มีเอกชนที่ได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลงจ านวน ทั้งสิ้น  
43,432 ราย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่
เป็น อาคารโรงเรือน 38,611 ราย และที่มิใช่อาคาร
โรงเรือน 4,821 ราย ดังนี้ 
 1.1  สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน  

สิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารโรงเรือนมี ผู้ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้าง 38,611 รายมีพื้นที่ของสิ่ง ก่อสร้าง
รวม  15.8 ล้าน  ตร .ม. ส่วนใหญ่ (ร้อยละ  98.0) ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 2.0 ได้รับอนุญาตให้
ต่อเติมหรือดัดแปลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า  
จ านวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือน
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 17.0 โดยมีพื้นที่ ของสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับ
อนุญาต เพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.8 และ เมื่อเปรียบเทียบกับ   
ไตรมาสเดียวกันของ ปี 2554 จ านวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้

ก่อสร้างลดลงร้อยละ 6.1 และมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้า งที่
ได้รับอนุญาตลดลงร้อยละ 7.0 (แผนภูมิ ก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 
  ส าหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนมี
เอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 4,821 ราย ส่วนใหญ่
ร้อยละ 99.4 ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 
0.6 ได้รับอนุ ญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง โดยเป็น
สิ่งก่อสร้างประเภท ท่อ/ทางระบายน้ า ถนน รั้ว /ก าแพง 
สะพาน เข่ือน /คันดิน ฯลฯ มีความยาวก่อสร้างรวม
ทั้งสิ้น 445,424 เมตร และ เป็น การก่อสร้างประเภท   
ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ ามัน ป้ายโฆษณา สระว่ายน้ า   
ฯลฯ มีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 367,490 ตร.ม.  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า 
จ านวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.1 
แต่มีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างในส่วนที่คิดเป็นความยาว ลดลง
ร้อยละ 13.4 และส่วนที่คิดเป็นพื้นที่ ลดลงร้อยละ 16.4 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันขอ งปี 2554 พบว่า
จ านวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.2 
และสิ่งก่อสร้างที่คิดเป็นพื้นที่ เพิ่มข้ึน ร้อยละ  28.0 แต่
พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างในส่วนที่คิดเป็นความยาว ลดลง   
ร้อยละ 27.9  (แผนภูมิ ข) 

แผนภูมิ ก เปรียบเทียบผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม-                
             ดัดแปลง  และพื้นทีข่องส่ิงก่อสร้างที่เป็นอาคาร 

โรงเรือน 
 

 ท่ีมา : การประมวลข้อมูลพื้นท่ีการก่อสร้างไตรมาส 1/2555 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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2. ชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
 2.1  สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน  

อาคารโรงเรือนที่ได้รับอ นุญาตให้ก่อสร้างใน    
ไตรมาส 1/2555 ส่วนใหญ่เป็นอาคาร เพื่ออยู่อาศัยโดยมี
พื้นที่ ของสิ่งก่อสร้าง รวม 10.3 ล้าน ตร.ม. หรือร้อยละ 
65.0 ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น ส่วน
อาคารโรงเรือนที่ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และส านักงาน
มีพื้นที่ก่อสร้าง 2.5 ล้าน ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 15.8 เพื่อ
การอุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่ก่อสร้าง  1.8 ล้าน 
ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 11.6 เป็นการก่อสร้างโรงแรมคิ ด
เป็นพื้นที่ 0.3 ล้าน  ตร.ม. และเป็นการก่อสร้างอาคาร
เพื่อการศึกษาและสาธารณสุขจ านวน 189,698 ตร.ม.  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า มี
พื้นที่ ของ อาคารโรงเรือน ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
โดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 12..8 (จากพื้นที่ 14,023,586 ตร.ม.        
เป็ น 15,821,261 ตร .ม .)  โดยเฉพาะ พื้นที่ ของ การ
ก่อสร้าง เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน มีเพิ่มข้ึน     
ร้อยละ 133.3 1 (จากพื้นที่ 785,483 ตร.ม. เป็น 1,832,213 
ตร.ม.) เพื่อการพาณิชย์และส านักงานได้รับอนุญาตเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 37.1 (จากพื้นที่ 1,818,083 ตร.ม. เป็น  2,492,535   
ตร.ม.) พื้นที่ก่อสร้างอาคาร เพื่ออยู่อาศัยได้รับอนุญาต
เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.1 ส่วนพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงแรม 

 

 
ลดลงมากถึง ร้อยละ 74.4 (จากพื้นที่ 1,191,417 ตร.ม. 
เป็น 304,586 ตร.ม.) การก่อสร้าง เพื่อการศึกษาและ
สาธารณสุขลดลงร้อยละ 3.1  

หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเ ดียวกันของปี 
2554 พบว่า  พื้นที่ ของอาคารโรงเรือน ที่ได้รับอนุญาต   
ให้ก่อสร้างโดย รวม ลดลง ร้อยละ  7.0 (จากพื้นที่ 
17 ,0 17 ,270  ตร . ม .  เป็น 15 ,82 1,26 1 ตร . ม .)  
รายละเอียดตามชนิดของสิ่งก่อสร้างในแผนภูมิ ค   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 
 ส าหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนนั้น ส่วน
ใหญ่เป็นการก่อสร้าง ท่อ/ทางระบายน้ า ที่มีความยาว  
253,248 เมตรหรือร้อยละ 56.9 ของสิ่งก่อสร้างทีค่ิดเป็น
ความยาวทั้งสิ้น สิ่งก่อสร้างที่เป็นถนนมีความยาว  76,598 
เมตรหรือร้อยละ 17.2  รั้ว/ก าแพงมีความยาว 106,599  
เมตรหรือร้อยละ 23.9 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า  
ความยาวของ สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน  ที่ได้รับ
อนุญาตโดยรวมลดลงร้อยละ 13.4  (จากความยาว 514,398 
เมตร เป็น 445,424 เมตร)  และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี 2554 ลดลงร้อยละ  27.9 (จากความยาว 
617,495 เมตร เป็น 445,424 เมตร)  (แผนภูมิ ง) 

 

แผนภูมิ ข  เปรียบเทียบพื้นที่ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม-ดัดแปลง               
              ของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 
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ความยาวของ 
สิ่งก่อสร้าง (เมตร) 

พื้นที่ของ 
สิ่งก่อสร้าง (ตร.ม.) 

จ านวนผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ก่อสร้าง (ราย) 

แผนภูมิ ค   เปรียบเทียบพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ได้รับ 
               อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติม-ดัดแปลง  
               จ าแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
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พื้นที่ (พัน ตร.ม.) 
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  ส าหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนที่   
คิดเป็นพื้นที่ เช่น ลานจอดรถซึ่งได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 
คิดเป็นพื้นที่  218,766 ตร .ม .  หรือ ร้อยละ 59 .5 
ปั๊มน้ ามัน 29,420  ตร .ม.หรือ ร้อยละ  8.0 และป้าย
โฆษณาได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างคิดเป็นพื้นที่ 14,964 
ตร.ม. หรือร้อยละ 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า

พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างได้รับอนุญาต ลดลง ร้อยละ 16.4 
(จากพื้นที่ 439,421 ตร.ม. เป็น 367,490  ตร.ม.) และ
เมื่อเปรียบเ ทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2554 กลับ
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 28.0 (จากพื้นที่ 286 ,996 ตร .ม. เป็น 
367,490 ตร.ม.) (แผนภูมิ จ) 

สรุป จากการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง
ในไตรมาส 1/2555 พบว่ามีจ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารโรงเรือนจ านวน 43,432 ราย  เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ  16.7 จากไตรมาสที่ผ่านมา ในขณะที่พื้นที่ ของ
สิ่งก่อสร้างมีจ านวน 15.8 ล้าน ตร.ม. เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.8 
ส าหรับสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน มีความยาวของ
สิ่งก่อสร้าง ลดลงร้ อยละ 13.4 และพื้นที่ก่อสร้าง ลดลง
ร้อยละ 16.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา 

หากจ าแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่
ร้อยละ 65.0 จะเป็นการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยคิดเป็น
พื้นที่ก่อสร้าง 10.3 ล้าน ตร.ม. เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.1 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และลดลงร้อยละ 5.8 จากไตร
มาสเดียวกันของปี 2554   ส าหรับการก่อสร้างท่อ /ทาง
ระบายน้ ามีความยาว ลดลง ร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ผ่านมาและ ลดลง ร้อยละ 25.1 จากไตรมาส
เดียวกันของปี 255 4  ส่วนพื้นที่ก่อสร้างลานจอดรถ
ลดลง ร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา แ ต่
เพิ่มข้ึนร้อยละ 42.6 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2554   

อย่างไรก็ตาม จากการประมวลข้อมูลที่ได้รั บ
อนุญาตให้ก่อสร้างในไตรมาส  1/255 5 ในภาพรวม
เพิ่มข้ึนใน ประเภทอาคารโรงเรือน  คือ  พื้นที่ที่ ได้รับ
อนุญาต ให้ก่อสร้าง อาคาร เพิ่มข้ึนจาก ไตรมาสที่ผ่านมา  
แต่ลดลงเมื่อ เทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี 2554   
ส่วนความยาวของสิ่งก่อสร้าง ลดลงทั้ง เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปี  2554 ส าหรับ
พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนลดลงเมื่อเทียบ
กับไตรมาส ที่ผ่านมา  แต่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี 2554    

 
 

แผนภูมิ ง   เปรียบเทียบพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง(ความยาว) ที่มิใช่
อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และ 

               ต่อเติม-ดัดแปลง จ าแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
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ความยาว (พันเมตร) 

แผนภูมิ  จ  เปรียบเทียบพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคาร 
               โรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติม-              
               ดัดแปลง จ าแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
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บทที่ 1 
                                                  บทน า 
 
 

1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุ ญาต
ให้ท าการก่อสร้างใหม ่ต่อเติมหรือดัดแปลงตามเทศ
บัญญัติควบคุมการก่อสร้างเป็นประจ าทุก ปีมา
ตั้งแต่ปี  2509 ซึ่งครอบคลุมเฉพาะเขตเทศบาล  
ต่อมาเพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสมบูรณ์
มากขึ้นตามความต้องการใช้ข้อมูล  ส านักงานสถิติ
แห่งชาติจึงได้ขยายขอบข่ายโดยเก็บ รวบรวมข้อมูล
จากเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง
ทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไม่มี พระราชกฤษ ฎีกาให้ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 ข้อมูลที่
เก็บรวบรวมนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ น าไปใช้ในการ จัดท า บัญชีประชาชาติ   
ด้านการสะสมทุนและมูลค่าการก่อสร้างรวม     
ของทั้ งประเทศ  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  
กระทรวงการคลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทย  และ
ภาคเอกชนน าไปใช้จัดท าตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย เพื่อใช้
ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นต้น 

1.2 คุ้มรวม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการนี้     

คุ้มรวมสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลงใน
พ้ืนที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 
 
 
 
 

1.3 รายการข้อมูล 
 การจัดท าโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่
การก่อสร้างนี้ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้าง  
ดังต่อไปนี้ 
 1) จ านวนผู้ได้รับอนญุาตให้ก่อสร้าง  
 2)  จ านวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนญุาตให้
ก่อสร้าง  
 3) พ้ืนที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้าง 

1.4 การน าเสนอผลข้อมูล 
 การเสนอผล ข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างนี้
ได้น า เสนอผลเป็นรายปีและรายไตรมาส  โดย
ข้อมูลรายปีเป็นการ น า เสนอผลข้อมูลในระดับ
จังหวัด ภาค และท่ัวประเทศ  
 ส าหรับข้อมูลรายไตรมาสในฉบับนี้ เป็น
การน าเสนอผลข้อมูลในระดับภาคและท่ัวประเทศ 
เฉพาะพ้ืนที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราช  
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และในเขตการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
 



บทที่  2  
สรุปผลการส ารวจ 

 
                                                      

2.1 จ านวนผู้ได้รับอนญุาตให้ก่อสร้าง และพื้นที่ของ    
      ส่ิงก่อสร้าง    
 ในไตรมาส 1 ของปี 2555 มีเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารและ
สิ่งก่อสร้างจ านวน  43,432 ราย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารโรงเรือน 38,611 ราย คิดเป็นพ้ืนที ่15.8
ล้านตารางเมตร และได้รับอนญุาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
ที่มิใช่อาคารโรงเรือน  4,821 ราย โดยเป็นสิ่งก่อสร้าง
ประเภทท่อ/ทางระบายน้ า ถนน รั้ว /ก าแพง สะพาน 
เขื่อน/คันดิน ฯลฯ  คิดเป็นความยาวทั้งสิ้น  445,424
เมตร  และประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ ามัน   
ป้ายโฆษณา   สระว่ายน้ า  ฯลฯ  คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งสิ้น  
367,490 ตารางเมตร  
 ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุ ญาตให้ท าการก่อสร้าง
อาคารโรงเรือนนั้น  พบว่า  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ  98.0) 
ได้รับอนุ ญาตให้ก่อสร้างใหม่  และร้ อยละ  2.0 ได้รับ
อนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า จ านวนผู้ที่ได้รับอนุ ญาตให้
ก่อสร้างอาคารโรงเรือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ  17.0 และมี
พ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
 

 

 
ร้อยละ 12.8  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปี 2554 พบว่าจ านวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
ลดลง ร้อยละ  6.1 และ มีพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างลดลงร้อยละ 7.0 
 ส าหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนนั้น  
พบว่า ส่วนใหญ ่(ร้อยละ 99.4 ) เป็นการได้รับอนญุาตให้
ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ  0.6 เป็นการได้รับอนุญาตให้   
ต่อเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา 
พบว่า จ านวนผู้ที่ได้รับอนญุาตให้ก่อสร้างเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
14.1 แต่มีพ้ืนที่ก่อสร้างในส่วนที่คิดเป็นความยาว (เช่น 
ท่อ/ทางระบายน้ า ถนน รั้ว/ก าแพง สะพาน และเขื่อน/
คันดิน) ลดลงร้อยละ 13.4  และพ้ืนที่ก่อสร้างที่คิดเป็น
พ้ืนที่  (เช่น ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ ามัน  ป้าย
โฆษณา และสระว่ายน้ า ) ลดลงร้อยละ 16.4  และเมื่อ
เปรียบ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี  2554  พบว่า 
จ านวนผู้ที่ได้รับอนุ ญาตให้ก่อสร้างเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.2 
และมี พ้ืนที่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  28.0 แต่มีความยาวของ
สิ่งก่อสร้าง ลดลง ร้อยละ 2 7 . 9 ( ตาราง  ก )

 ตาราง ก จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างในไตรมาส 1/2555 จ าแนกตามประเภทของสิ่งก่อสร้าง    

   ประเภทของสิ่งก่อสร้าง      ไตรมาส 1/2555 
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ 

ไตรมาส 4/2554 ไตรมาส 1/2554 

จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทั้งสิ้น (ราย)           43,432       16.7     -4.9  
อาคารโรงเรือน     
- จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง (ราย)           38,611   17.0  -6.1  
       ก่อสร้างใหม ่(ร้อยละ)               98.0   -0.4                -0.2  
       ต่อเติม ดัดแปลง (ร้อยละ)                2.0  0.4                 0.2  
- พื้นท่ีของสิ่งก่อสร้าง (ตารางเมตร)       15,821,261   12.8  -7.0  

มิใช่อาคารโรงเรือน       
- จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง (ราย)             4,821  14.1  6.2  
       ก่อสร้างใหม ่(ร้อยละ)               99.4  0.2  0.1  
       ต่อเติม ดัดแปลง (ร้อยละ)                0.6  -0.2   -0.1  
- พื้นท่ีของสิ่งก่อสร้าง       
       ความยาว (เมตร) 1/            445,424                  -13.4    -27.9  
       พื้นท่ี (ตารางเมตร) 2/              367,490    -16.4    28.0  

 
 
 

  หมายเหตุ  ข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างนี้ เป็นการรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ซึ่งบางแห่งอาจยังไม่ได้เริ่มด าเนินการก่อสร้าง 
     1/   สิ่งก่อสร้างประเภท ท่อ/ทางระบายน้ า ถนน รั้ว/ก าแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ 

                    2/  สิ่งก่อสร้างประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ ามัน ป้ายโฆษณา สระว่ายน้ า ฯลฯ 
                  
                           



 
 
2.2  ประเภทและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง    

 สิ่งก่อสร้างที่เป็น อาคารโรงเรือนท่ีได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 นั้น ส่วนใหญ่เป็น
อาคารโรงเรือนเพ่ืออยู่อาศัยโดยมี จ านวนรวม 10.3 
ล้านตารางเมตร หรือร้อยละ 65.0 ของสิ่งก่อสร้างที่
เป็นอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น ส่วนอาคารโรงเรือนที่
ก่อสร้างเพ่ือการพาณิชย์และส านักงานมีจ านวน 2.5 
ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15.8 การ
ก่อสร้าง เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงานมี จ านวน 
1.8 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 11.6 การ
ก่อสร้างโรงแรมมีจ านวน 0.3 ล้านตารางเมตร และ
เป็นการก่อสร้างอาคารเพ่ือการศึกษาและ
สาธารณสุข จ านวน 189,698 ตารางเมตรเท่านั้น 
  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา  
พบว่า  อาคารโรงเรือนมีพ้ืนที่ที่ได้รับอนุ ญาต ให้
ก่อสร้างโดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.8 โดยเฉพาะการ
ก่อสร้ างเพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 133.3 เพ่ือการพาณิชย์และส านักงาน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  37.1 เพ่ืออยู่อาศัยมีพ้ืนที่ที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้าง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12 .1 ส่วนการ
ก่อสร้าง โรงแรม ลดลงร้อยละ  74.4 เพ่ือการศึกษา
และสาธารณสุข ลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ไตรมาสเดียวกันของปี 255 4 พบว่าอาคาร
โรงเรือนมีพ้ืนที่ที่ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวม
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.0 
  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 ส าหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนนั้น
ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้าง ท่อ /ทางระบา ยน้ า  มี   
ความยาว 253,248 เมตร คิดเป็นร้อยละ 56.9 ของ
สิ่งก่อสร้างที่มีหน่วยวัดเป็นความยาว ทั้งสิ้น  การ
ก่อสร้างถนนมีความยาว 76,598 เมตร   รั้ว/ก าแพง 
มีความยาว  106,599 เมตร   ส าหรับการก่อสร้าง    
ลานจอดรถมีพ้ืนที่ 218,766 ตารางเมตรหรือร้อยละ 
59.5 ปั๊มน้ ามันได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างคิดเป็นพื้นที่ 
29,420 ตารางเมตรหรือร้อยละ 8.0 ป้ายโฆษณา
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างคิดเป็นพื้นที่ 14,946 ตาราง
เมตรหรือร้อยละ 4.1  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาพบว่า  
สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน ที่ได้รับอนุ ญาตให้
ก่อสร้างมีความยาว โดยรวมลดลงร้อยละ  13.4 และ
ลดลง ร้อยละ  27.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี  2554  ส่วนสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคาร
โรงเรือนที่ มีพ้ืนที่ เป็นตารางเมตร  ได้รับอนุ ญาต       
ให้ ก่อสร้างโดยรวม ลดลง ร้อย ละ  16 . 4  เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา  แต่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  
28.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี  
2554 (ตาราง ข) 
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ตาราง  ข  พื้นที่และความยาวของสิ่งก่อสร้างในไตรมาส 1/2555 จ าแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง      

               ชนิดของสิ่งก่อสร้าง  ไตรมาส 1/2555 
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ 

ไตรมาส 4/2554 ไตรมาส 1/2554 
อาคารโรงเรือน     
      รวม  (ตร.ม.)    15,821,261 12.8 -7.0 
เพื่ออยู่อาศัย    10,287,997  12.1 -5.8 
เพื่อการพาณิชย์และส านักงาน      2,492,535  37.1 -10.6 
เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน      1,832,213  133.3 -4.1 
เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข         189,698  -3.1 10.1 
โรงแรม           304,586  -74.4 -49.5 

อื่น ๆ 1/         714,232  -16.8 14.0 

มิใช่อาคารโรงเรือน    
      ความยาวรวม (เมตร)         445,424  -13.4 -27.9 
ท่อ/ทางระบายน้ า         253,248  -14.5 -25.1 
ถนน          76,598  -23.5 -50.8 
รั้ว/ก าแพง         106,599  32.3 -1.3 

อื่น ๆ 2/            8,979  -76.1 -42.4 
    
      พ้ืนที่รวม (ตร.ม.)         367,490  -16.4 28.0 
ลานจอดรถ         218,766  -22.5 42.6 
สนามกีฬา          17,359  -36.6 89.2 
ปั๊มน้ ามัน          29,420  -12.6 29.0 
ป้ายโฆษณา          14,946  -5.5 -35.2 

อื่น ๆ 3/          86,999  8.3             10.7 
 

หมายเหตุ  ข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างนี้ เป็นการรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ซึ่งบางแห่งอาจยังไม่ได้เริ่ม  
                 ด าเนินการก่อสร้าง 
                    1/   เช่น โรงกรองน้ า เพื่อการบ าบัดน้ าเสีย เพื่อการเกษตร เพื่อการบันเทิง เป็นต้น 
                    2/   เช่น สะพาน เขื่อน/คันดิน เป็นต้น  
                    3/    เช่น ทางเดินเท้า ซุ้มประตูและสระว่ายน้ า เป็นต้น 
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2.3 ข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง จ าแนกตามภาค 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลการก่อสร้างใหม่  
ประเภทอาคารโรงเรือนจ าแนกตามภาค  พบว่า      
มีจ านวนผู้ได้รับอนุ ญาตให้ก่อสร้างทั้งสิ้น  37,869 
ราย  เป็นผู้ที่อยู่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาก
ที่สุดถึง 12,195 รายคิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมา 
คือ ภาคกลาง มีผู้ได้รับอนุ ญาตให้ก่อสร้าง จ านวน 
8 ,336 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.0 ส่วน พ้ืนที่ ของ
สิ่ง ก่อสร้าง ที่ได้รับอนุ ญาต ให้ก่อสร้าง  พบว่า ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีมากที่สุดคือ  5.1 ล้าน
ตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ  33.9 ของพ้ืนที่ที่ได้รับ
อนุญาต ให้ก่อสร้างใหม่ท้ังสิ้น  (15.1 ล้านตาราง
เมตร)  
  ส าหรับการได้รับอนุ ญาต ให้ก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างใหม่ท่ีมิใช่อาคารโรงเรือนในไตรมาสที่  1
ของปี 2555 มีจ านวนผู้ได้รับอนุ ญาตทั้งสิ้น 4,792 
ราย  โดยเป็นผู้ได้รับอนุ ญาต ในกรุงเทพฯ  และ
ปริมณฑล มากที่สุด จ านวน  2,291 ราย (ร้อยละ 
47 .8) ในขณะที่ภาคใต้มีจ านวนผู้ได้รับอนุญาต  
น้อยที่สุดเพียง 170 ราย (ร้อยละ 3.5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

  

 
  

  

 

 ส าหรับ พ้ืนที่ของ สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคาร
โรงเรือน ที่ได้รับอนุญาต ให้ก่อสร้าง ใหม่ นั้น พบว่า
สิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อ /ทางระบายน้ า  ถนน  รั้ว /
ก าแพง  สะพาน  เขื่อน /คันดิน  ฯลฯ ได้รับอนุญาต
ทั้งสิ้น 444,366 เมตร เป็น การก่อสร้าง ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมากที่สุดคือ 260 ,811  เมตร หรือ    
ร้อยละ  58.7 ส่วนสิ่งก่อสร้างที่คิดเป็นพื้นที่ ประเภท
ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ ามัน ป้ายโฆษณา และ
สระว่ายน้ า  มีประมาณ  365,073 ตารางเมตร เป็น
พ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้าง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล  มาก
ที่สุดจ านวน 191,625 ตารางเมตรหรือร้อยละ 52.5  
 หากกล่าวโดยรวมแล้ว  การได้รับอนุ ญาต
ให้ก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการอนุ ญาตให้ก่อสร้างใหม่
ทั้งในส่วนที่เป็นอาคารโรงเรือนและ มิใช่อาคาร
โรงเรือน  ส าหรับการอนุ ญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง
นั้น จะมีสัดส่วนการได้รับอนุ ญาต ให้ก่อสร้างเพียง
เล็กน้ อยเท่านั้น  ซึ่งจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันใน   
ทุกภาค (ตาราง ค) 
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ตาราง  ค  จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จ านวนสิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่และความยาวของสิ่งก่อสร้าง 
              ในไตรมาส 1/2555 เป็นรายภาค   
 

 
รายการ 

ทั่วประเทศ กรุงเทพ ฯ 
และ

ปริมณฑล 

กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารโรงเรือน       
ก่อสร้างใหม่       

   - จ านวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย) 37,869 6,010 8,336 5,506 12,195 5,822 
   - จ านวนอาคาร (หลัง) 55,299 12,189 13,945 6,446 13,461 9,258 
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 15,106,413 5,121,459 3,610,067 1,357,952 2,778,194 2,238,741 
ต่อเติมหรือดัดแปลง       
   - จ านวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย) 742 127 270 125 198 22 
   - จ านวนอาคาร (หลัง) 1,217 545 296 150 204 22 
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 714,848 409,214 187,248 19,704 38,235 60,447 

สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน       

ก่อสร้างใหม ่       
   - จ านวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย) 4,792 2,291 862 343 1,126 170 
   - จ านวนสิ่งก่อสร้าง (แห่ง) 6,277 3,473 1,025 377 1,209 193 
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 365,073 191,625 64,254 40,788 27,382 41,024 
   - ความยาว (เมตร) 444,366 260,811 73,891 22,688 51,568 35,408 
ต่อเติมหรือดัดแปลง       
   - จ านวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย) 29 13 3 13 - - 
   - จ านวนสิ่งก่อสร้าง (แห่ง) 38 13 10 15 - - 
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 2,417 647 804 966 - - 
   - ความยาว (เมตร) 1,058 394 52 612 - - 
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ภาคผนวก  ก 

ระเบียบวิธีสถิต ิ
 

1. วิธีการประมาณผล 

   โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นประจ าทุกเดือน จากหน่วยราชการทั้งกรุงเทพมหานคร  และส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  แต่เนื่องจากส านักงานสถิติแห่ง ชาติได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบทุกหน่วย
ราชการ จึงจ าเป็น ต้องมีการประมาณค่าตามวิธีสถิติ  เพ่ือให้ข้อมูลที่น าเสนอเป็นค่าประมาณของ
ประชากรทุกแห่งที่อยู่ในคุ้มรวม 

   ในการประมาณค่า  ก าหนดให้ 

 L = 1 , 2 , 3 , ... , hijkn   (ล าดับที่หน่วยราชการ) 

 k = 1 , 2 , 3      (เดือน) 
 j  = 1 , 2  (เขตการปกครอง) 
 I  = 1 , 2 , 3 , ... , hA  (จังหวัด) 
  h = 1 , 2 , 3 , … , 7  (ภาค) 
 

   1. 1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา X  ส าหรับเขตการปกครอง  j   จังหวัด i       

          ภาค  h  คือ  



3

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

 

โดยที่  X hijkˆ  คือ  ค่าประมาณยอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา X  ส าหรับเดือน k  เขต

การปกครอง j   จังหวัด i    ภาค h    ซ่ึง 
 

   



hijkn

1 l
hijkl

hijk

hijk
hijk x

n

N
      X̂  

 

hijklx  คือ ค่าของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X ของล าดับที่หน่วยราชการ l  เดือน 

k  เขตการปกครอง j  จังหวัด i   ภาค h  
hijkN   คือ จ านวนหน่วยราชการทั้งสิ้นของเดือน  k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   

ภาค     h  
 hijkn  คือ จ านวนหน่วยราชการที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้นของเดือน k เขตการ

ปกครอง j  จังหวัด i   ภาค  h  
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1.2 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ส าหรับเดือน k เขตการปกครอง  j  
ภาค  h  คือ  

                



hA

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

  โดย hA   คือ  จ านวนจังหวัดทั้งสิ้น  ในภาค h   และ  76A 
7

1h
h 



 

 

1.3 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X  ส าหรับเดือน k  ภาค  h  คือ 

     



2

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

 

1.4 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X ส าหรับเขตการปกครอง j ภาค h  

คือ    



3

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

 

1.5 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X  ส าหรับเดือน  k  คือ 

    



7

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

 

1.6 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X  ส าหรับเขตการปกครอง  j  คือ 

  



7

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

 

1.7 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X  ส าหรับภาค  h  คือ 

     
 


3

1k

2

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

 

1.8 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X  ส าหรับทั่วราชอาณาจักร คือ 

                          



7

1h
h

2

1j
j

3

1k
k X    XX  X ˆˆˆˆ                           ...............................(8)  
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2.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างเป็นประจ าทุกเดือน 
โดยขอความร่วมมือจากส านักงานเขต ในกรุงเทพมหานคร  และหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ต่าง ๆ ให้บันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามท่ีได้จัดส่งไปให้  และเม่ือหน่วยงานดังกล่าว บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ส านักงานฯ ได้ขอให้ส่งแบบสอบถาม  คืนมายังส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงาน
สถิติจังหวัด อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดยังไม่ ได้ส่งแบบสอบถามคืนในคาบเวลาที่ก าหนด 
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ จะออกไปติดตามรวบรวมแบบสอบถามดังกล่าว 
 ในไตรมาส 1/2555 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารจ านวน 3,300 แห่ง เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจัดท าเป็นราย
เดือน ดังนั้นหน่วยงานแต่ละแห่งจะต้องบันทึกแบบสอบถามและส่งคืนให้ส านักงานฯ รวม 3 ครั้ง รวม
เป็นจ านวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 9,900 แบบ แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ส านัก
งานฯ ได้รับแบบสอบถามที่บันทึกข้อมูลและส่งกลับคืนมาจ านวน 7,115 แบบ หรือคิดเป็นร้อยละ  
71.9 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งสิ้น ซึ่งสามารถจ าแนกจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับ ดังนี้ 
 
จ านวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับ จ าแนกตามเขตการปกครองและภาค  
  

 
 

ภาค 

รวม เขตเทศบาล  1/       นอกเขตเทศบาล 

แบบ 
สอบถาม 

ทั้งสิ้น 
 

แบบ 
สอบถาม 
ที่ได้รับ 

 

แบบ 
สอบถาม 
ทั้งสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ที่ได้รับ 

แบบ 
สอบถาม 
ทั้งสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ที่ได้รับ 

   ทั่วราชอาณาจักร 9,900 7,115 4,728 3,484 5,172 3,631 

 (100.0) (71.9) (100.0) (73.7) (100.0) (70.2) 
กรุงเทพมหานคร 150 150 150 150 - - 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - - 
ปริมณฑล 930 553 231 122 699 431 

  (100.0) (59.5) (100.0) (52.8) (100.0) (61.7) 
กลาง 2,394 2,162 

 
1,155 1,024 

 
1,239 1,138 

 (100.0) (90.3) (100.0) (88.7) (100.0) (91.8) 
เหนือ 1,806 1,104 1,119 722 687 382 
 (100.0) (61.1) (100.0) (64.5) (100.0) (55.6) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,826 1,759 1,398 954 1,428 805 

 (100.0) (62.2) (100.0) (68.2) (100.0) (56.4) 
ใต้ 1,794 1,387 675 512 1,119 875 

 (100.0) (77.3) (100.0) (75.9) (100.0) (78.2) 
  

 1/    รวมส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร      
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3.  การประมวลผลข้อมูล 

 แบบสอบถามที่บันทึกค าตอบเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งมายัง ส านักงานสถิติ จังหวัดและ ส านัก
บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ  เพ่ือบรรณาธิกร ตรวจสอบความถูกต้อง แนบนัยของข้อมูลอย่างละเอียด พร้อม
บันทึกข้อมูลบน Web Application เพ่ือท าการประมวลผลต่อไป อย่างไรก็ดีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงได้
ท าการบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง แล้ว
จึงท าการประมวลผลและน าเสนอผลในรูปตารางสถิติ 

 
4.  ข้อจ ากัดของข้อมูล 

 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุ ญาตให้ก่อสร้าง 
ซ่ึงอาจจะยังไม่มีการด าเนินการก่อสร้างจริงก็ได้  นอกจากนี้ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน  อยู่บ้างด้วย
หลายสาเหตุ เช่น  ไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานครบทุกแห่ง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการบันทึกข้อมูล
หรือการลงรหัส เป็นต้น อย่างไรก็ดี ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ได้พยายามขจัด ความคลาดเคลื่อนให้เหลือ
น้อยที่สุด 

 



ภาคผนวก ข
ค านิยาม 

 
 1. ราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึงเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2. การก่อสร้างใหม่  หมายถึงการสร้างอาคาร ขึ้นใหม่ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทน
ของเดิมหรือไม่ก็ตาม 
 3. การต่อเติมหรือดัดแปลง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อท่ีของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้
แล้วใหผ้ิดไปจากเดิม 
 4. ประเภทของสิ่งก่อสร้าง จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
  4.1 สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน หมายถึงบ้าน ตึก ตึกแถว ห้องแถว คลังสินค้า ส านักงาน 
โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักผู้โดยสารรถประจ าทาง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  4.2 สิ่งกอ่สร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน หมายถึงถนน สะพาน รั้วหรือก าแพง อุโมงค์ ป้ายโฆษณา 
ท่อหรือทางระบายน้ า เพื่อประโยชน์สาธารณะ อู่เรือ คานเรือ เขื่อน ท่าน้ าหรือท่าจอดเรือ เป็นต้น 
 5. ลักษณะของการก่อสร้าง จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 5.1 การก่อสร้างใหม่ หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นได้อนุญาตให้ก่อสร้าง
ขึ้นใหม่ท้ังหมดในระหว่างเดือนที่รายงาน 
  5.2 การก่อสร้างที่ต่อเติมหรือดัดแปลง หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นได้
อนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง แก้ไขสิ่งก่อสร้างเดิมในระหว่างเดือนที่รายงาน 
 6. ชนิดของสิ่งก่อสร้าง จ าแนกออกเป็น 
  6.1 เพื่ออยู่อาศัย หมายถึงอาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ท้ังกลางวันและกลางคืน 
ไม่ว่าจะอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้อยู่อาศัยอย่างเดียว หรือให้เช่า เช่น 
บ้านเดี่ยว/บ้านโดด บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแถวหรือห้องแถว ตึกแถวเพ่ืออยู่อาศัย แฟลต /อพาร์ทเม้นท์ 
อาคารพักอาศัยรวม อาคารชุด (Condominium) เป็นต้น     

 บ้านเดี่ยว หมายถึง ที่อยู่อาศัยที่มี ขนาดและลักษณะของที่ดินก าหนดให้ต้องมี   
เนื้อท่ีไม่ต่ ากว่า 50 ตารางวา เมื่อท าการปลูกสร้างบ้านแล้วจะต้อง มีพ้ืนที่เปิดโล่งเพียงพอที่จะท าเปิดช่อง
เปิดได้ (ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการจะเจาะหน้าต่างเพิ่มหรือเปิดผนังด้านใดด้านหนึ่งใน ภายหลัง) ซึ่งเทศบัญญัติ
การก่อสร้างอาคารก าหนดให้ตัวบ้านจะต้องห่างจาก แนวเขตอย่างน้อยท่ีสุด  2 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ปิดโล่ง
รอบตัวบ้านไม่ต่ ากว่า 2 เมตร) และความกว้าง-ยาวของที่ดินไม่ควรจะแตกต่างกันมาจนเกินไป  

 บ้านแฝด หมายถึงอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนัง
ร่วมอาคารเป็นบ้าน  มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง  และด้านข้างของ  
แต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน 

 บ้านแถว หมายถึงห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ซึ่งมีท่ีว่างด้านหน้า
และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น 
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 อาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึงอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่

อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน้ า ห้องส้วม
ทางเดิน ทางเข้าออก และทางข้ึนลง หรือลิฟท์ แยกจากกันหรือรวมกัน  ต้องมีพ้ืนที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้
เพ่ือการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร (จากข้อบั ญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ .ศ. 
2522) 

 ตึกแถว หมายถึงอาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มี
ผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

 อาคารชุด (Condominium) หมายถึงอาคารที่บุคคลสามารถแบ่งถือกรรมสิทธิ์      
ออกเป็ นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ส่วนกลาง ลักษณะส่วนใหญ่ ตัวอาคารจะเป็นตึกใช้วัสดุทนไฟ การอยู่อาศัยและการครอบครองสิทธิ์จะ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
 6.2 เพื่อการพาณิชย์  หมายถึง อาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังการผลิต  เทียบได้ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้าและให้ความหมาย
รวมถึงอาคารอ่ืนใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน  20 เมตร  ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อ
ประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได ้  
   หรือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ เช่น ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
สินค้ารวมทั้งการซื้อ- ขายอสังหาริมทรัพย์ การรับจ าน า การประกันภัย กิจการเก่ียวกับการเงินและการ
ธนาคาร รวมทั้งอาคารที่ใช้ส าหรับการค้าเป็นหลักท้ังการค้าส่งแ ละค้าปลีก เช่น ตึกแถว ร้านค้า คลังสินค้า 
ส านักงาน ธนาคาร บริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถที่ก่อสร้างรวมอยู่กับอาคารพาณิชย์ (เช่น 
ห้างสรรพสินค้า) อาคารเพ่ือการพาณิชย์จะใช้อยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ได้   
 6.3 ภัตตาคาร  หมายถึงอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้ เป็นที่ขายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม โดยมีพ้ืนที่ส าหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการ  ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 
 6.4 อาคารส านักงาน  หมายถึงอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นส านักงาน
หรือที่ท าการ 
  6.5 โรงแรม หมายถึงอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม รวมถึงเกสต์เฮาส์ด้วย  
  6.6 โรงงาน  หมายถึงอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่   
ห้าแรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป  หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักร
หรือไม่ก็ตาม ส าหรับท า ผลิต ปร ะกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง     
เก็บรักษาหรือท าลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  6.7 คลังสินค้า หมายถึงอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ส าหรับเก็บสินค้า
หรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
  6.8 เพื่อการอุตสาหกรรม  หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต
หรือประกอบสินค้า เช่น โรงงานผลิตรองเท้า ร้านตัดเสื้อผ้าโหล  ร้านท าขนม ร้านท าประตูหน้าต่าง โรงกลึง 
โรงงานประกอบรถยนต์ อู่ต่อเรือ โกดังสินค้า ห้องท างานในโรงงา น เป็นต้น โดยจะใช้อยู่อาศัยด้วยหรือไม่   
ก็ได ้
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  6.9  เพื่อการศึกษา  หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการด าเนินกิจการโดยตรงเกี่ยวกับกิจการ
การเรียนการสอนหรือการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ เป็นต้น 
  6.10 เพื่อการสาธารณสุข  หมายถึงสิ่ งก่อสร้างที่ใช้ในการรักษาพยาบาลและการดูแล
เฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาล สถานพักฟ้ืน สถานที่ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ อาคารเพื่อการบริการทาง
การแพทย์อ่ืน ๆ เป็นต้น 
  6.11 เพื่อการขนส่ง  หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการขนส่ง เช่น สถานีขนส่งทางบก ทาง
รถไฟ และทางอากาศ ที่พักผู้โดยสารรถประจ าทาง เป็นต้น 
  6.12 เพื่อการเกษตร  หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ส าหรับด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตทาง
การเกษตร เช่น โรงเรือนเพาะช า หรือเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับและพืชพันธุ์อ่ืน ๆ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์      
(ที่ไม่ใช่เพื่อการขาย) โรงเก็บธัญญพืชขนาดเล็ก คอกปศุสัตว์ เป็นต้น 
  6.13 เพื่อการบันเทิง  หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพ่ือการบันเทิงต่างๆ เช่น โรงละคร 
โรงภาพยนตร ์โรงมหรสพ ไนต์คลับ สถานลีลาศ เป็นต้น  
  6.14 เพื่อประโยชน์อื่น ๆ  หมายถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น เช่น 
อาคารเอนกประสงค์ อาคารจอดรถ ห้องน้ า ห้องส้วม หอประชุม เป็นต้น 
 7. พื้นที่ก่อสร้าง  หมายถึงพ้ืนที่ภายในอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ หรือพ้ืนที่ต่อเติมหรือดัดแปลง
เฉพาะส่วนที่เป็นพื้นของแต่ละชั้นรวมกัน 
 
 
 
 


