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คํานํา 
 
 รายงานการประมวลขอมูลพ้ืนท่ีการกอสราง ฉบับนี้ เปนการนําเสนอ ขอมูลสถิติสิ่งกอสรางท่ี
เอกชนไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง ซ่ึงถือเปนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญตัวหนึ่ง 
เพราะเปนขอมูลชี้นําภาวะธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกอสรางหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
ใชเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและประเมินภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ไดจัดทําการประมวลขอมูลพ้ืนท่ีกอสรางไตรมาส 1/2556 โดยนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการกอสรางท่ีไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหม และตอเติมหรือดัดแปลง ในพ้ืนท่ีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดแก จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวน
สิ่งกอสราง และพ้ืนท่ีของสิ่งกอสราง  
 สําหรับขอมูลไตรมาส 1/2556 พบวา จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม ตอเติมหรือ
ดัดแปลงท้ังท่ีเปนอาคารโรงเรือนและมิใชอาคารโรงเรือนมีจํานวนท้ังสิ้น 44,506 ราย เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.8 เม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา  และเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.5 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 255 5          
ในไตรมาส 1/2556 มีพ้ืนท่ีของสิ่งกอสรางท่ีเปนอาคารโรงเรือนรวม 22.8 ลานตารางเมตร เพ่ิมข้ึน รอยละ 
20.0 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา  และเพ่ิมข้ึน รอยละ 44.3 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 
2555   สวนสิ่งกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือน เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา และสระวาย
น้ํา มีพ้ืนท่ีของสิ่งกอสรางท้ังสิ้น 394,930 ตารางเมตรลดลงรอยละ 16.5 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา 
แตเพ่ิมข้ึน รอยละ 7.5  เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 255 5 นอกจากนั้นสิ่งกอสรางประเภทท่ีคิด            
เปนความยาว (เชน ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน และเข่ือน/คันดิน)  มีความยาวท้ังสิ้น 
596 ,230  เมตร ซ่ึง ลดลง รอยละ 5.9  เม่ือเปรียบเทียบไตรมาสท่ีผานมา แ ตเพ่ิมข้ึน รอยละ 33.9  เม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2555 
 การเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีการกอสรางนี้  สํานักงานสถิติแหงชาติไดรับความรวมมือในการ
บันทึกแบบสอบถามจากสํานักงานเขต และหนวยราชการสวนทองถ่ินในจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศเปนอยางดี 
จงึขอแสดงความขอบคุณไว ณ ท่ีนี้ดวย 
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การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสรางเปนการ

เก็บรวบรวมขอมูลของสิ่งกอสรางทุกประเภทที่เอกชน

ไดรับอนุญาตใหกอสราง ตอเติมหรือดัดแปลงเก่ียวกับ

จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสรางและ

พื้นที่กอสราง ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชน

สําหรับหนวยงานภาครัฐในการกําหนดนโยบายทาง

เศรษฐกิจของประเทศ   สาํหรับเอกชนใชในการจดัทาํ

ตัวชี้วัดดานที่อยูอาศัย  ใชในการติดตามภาวะเศรษฐกิจ

ดานอสังหาริมทรัพย การสงเสริมการขายและการลงทุน 

ขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 1/2556 เปนขอมูลใน
ระดับภาคและทั่วประเทศ ที่อยูในเขตเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล(บางสวน) ในพื้นที่ที่มีพระราช
กฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
และในเขตการนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สรุป
ไดดังนี้ 
1. จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง และพ้ืนทีข่อง    

     สิ่งกอสราง 

ในไตรมาส 1 ป 2556 มีเอกชนที่ไดรับอนุญาต

ใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงจํานวนทั้งสิ้น 

44,506 ราย เปนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางสิ่งกอสราง ที่

เปนอาคารโรงเรือน 39,288 ราย และที่มิใชอาคาร

โรงเรือน 5,218 ราย ดังนี้ 

 1.1  สิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน  

สิ่งกอสราง ประเภท อาคารโรงเรือนมีผูไดรับ

อนุญาตใหกอสราง 39,288 ราย มีพื้นที่ของสิ่งกอสราง

รวม 22.8 ลานตร.ม.  สวนใหญ(รอยละ  98.5) ไดรับ

อนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ 1.5 ไดรับอนุญาตให

ตอเติมหรือดัดแปลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 

จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือน

เพิ่มข้ึนรอย ละ 4.1 และ พื้นที่ ของสิ่งกอสราง ที่ไดรับ

อนุญาต เพิ่มข้ึน รอยละ 20.0 และเมื่อเปรียบเทียบกับ  

ไตรมาสเดียวกันของป 255 5 พบวาจํานวนผูที่ไดรับ

อนุญาตใหกอสราง เพิ่มข้ึนรอยละ 1.8 และมีพื้นที่ของ

สิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตเพิ่มข้ึนรอยละ 44.3 (แผนภูมิ ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2  สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 

  สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมี

เอกชนที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง 5,218 ราย สวนใหญ

รอยละ 99.0 ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ 

1.0 ไดรับอนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง โดยเปน

สิ่งกอสรางประเภททอ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง 

สะพาน เข่ือน/คันดิน ฯลฯ มีความยาวกอสรางรวมทั้งสิ้น 

596,230 เมตร และเปนการกอสรางประเภท ลานจอดรถ 

สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา สระวายน้ํา ฯลฯ มีพื้นที่

กอสรางรวมทั้งสิ้น 394,930 ตร.ม.  

 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 

จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง เพิ่มข้ึน รอยละ 9.9 

และมีพื้นที่ของสิ่งกอสรางในสวนที่คิดเปนความยาว

ลดลงรอยละ 5.9 และสวนที่คิดเปนพื้นที่ ลดลง รอยละ 

16.5  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 255 5 

พบวาจํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง เพิ่มข้ึนรอยละ 

8.2 และความยาวของสิ่งกอสราง เพิ่มข้ึน รอยละ 33.9   

แตสวนที่เปนพื้นที่เพิ่มข้ึนรอยละ 7.5 (แผนภูม ิข) 

 

แผนภูมิ ก เปรียบเทียบผูไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม ตอเติม-                
             ดัดแปลง  และพ้ืนทีข่องส่ิงกอสรางที่เปนอาคาร 

โรงเรือน 

 

 ท่ีมา : การประมวลขอมูลพื้นท่ีการกอสรางไตรมาส 1/2556 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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2. ประเภทและพ้ืนที่ของสิ่งกอสราง    

 2.1  สิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน  

อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใน   
ไตรมาส 1/2556 สวนใหญเปนอาคารเพื่ออยูอาศัยโดยมี
พื้นที่ของสิ่งกอสรางรวม 12.9 ลาน  ตร.ม.  หรือรอยละ 
56.4 ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวน
อาคารโรงเรือนที่กอสรางเพื่อการพาณิชยและสํานักงาน
มีพื้นที่กอสราง 4.1 ลาน ตร.ม. คิดเปนรอยละ 17.8 เพื่อ
การอุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่กอสราง  3.2      
ลาน ตร.ม. คิดเปนรอยละ 14.0 เปนการกอสรางโรงแรม
คิดเปนพื้นที่ 1.1 ลาน ตร.ม. และเปนการกอสรางอาคาร
เพื่อการศึกษาและสาธารณสุขจํานวน 165,213 ตร.ม.   

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา มี
พื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง
โดยรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 20.0 (จากพื้นที่ 19.0  ลาน ตร.ม. เปน 
22.8 ลาน ตร.ม.)  โดยเฉพาะอาคารโรงแรมไดรับอนุญาต
ใหกอสราง เพิ่มข้ึน รอยละ 212.5 การกอสรางเพือ่การ
อุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่การกอสราง เพิ่มข้ึน     
รอยละ 36.1 (จากพื้นที่ 2. 3 ลาน ตร.ม. เปน  3.2 ลาน      
ตร.ม.)  อาคารเพื่อการพาณิชยและสํานักงานไดรับ
อนุญาตเพิ่มข้ึนรอยละ 17.3 (จากพื้นที่ 3.4 ลาน ตร.ม.
เปน 4.1 ลาน ตร.ม.) และเปนการกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัย   

 

 

 

ไดรับอนุญาตเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 9.5 สวนการกอสราง
เพื่อการศึกษาและสาธารณสุขลดลงรอยละ 4.3  

หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 

2555 พบวาพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาต    

ใหกอสรางโดยรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 44.3 (จากพื้นที่ 15.8

ลาน ตร.ม. เปน 22.8 ลาน ตร.ม.)  รายละเอียดตามชนิด

ของสิ่งกอสรางในแผนภูมิ ค   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 

 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวน
ใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ํา ที่มีความยาว 
344,315 เมตรหรือรอยละ 57.8 ของสิ่งกอสรางที่คิดเปน
ความยาวทั้งสิ้น สิ่งกอสรางที่เปนถนนมีความยาว         
138,818 เมตรหรือรอยละ 2 3.3 ร้ัว/กําแพงมีความยาว 
96,213 เมตรหรือรอยละ 16.1 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา  
ความยาวของสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่ไดรับ
อนุญาตโดยรวมลดลงรอยละ 5.9 (จากความยาว 633,658 
เมตร เปน 596,230 เมตร) และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของป 2555 เพิ่มข้ึนรอยละ 33.9 (จากความยาว 
445,424 เมตร เปน 596,230 เมตร)  (แผนภูมิ ง) 

 

 

 

แผนภูมิ ข  เปรียบเทียบพ้ืนที่กอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง               
              ของสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 
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 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่   
คิดเปนพื้นที่ เชน ลานจอดรถซึ่งไดรับอนุญาตใหกอสราง  
คิดเปนพื้นที่  194,210 ตร.ม.หรือรอยละ 49.2  ปาย
โฆษณาไดรับอนุญาตใหกอสรางคิดเปนพื้นที่ 35,259     
ตร.ม. หรือรอยละ 8.9 สนามกีฬา 26 ,162 หรือรอยละ  
6.6 และปมน้ํามันไดรับอนุญาตใหกอสรางคิดเปนพื้นที่  
12,728 ตร.ม. หรือรอยละ 3.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา

พื้นที่ของสิ่งกอสรางไดรับอนุญาต ลดลง รอยละ 16.5   
(จากพื้นที่ 472,739 ตร.ม. เปน 394,930 ตร.ม.) และ
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2555 เพิ่มข้ึน
รอยละ 7.5 (จากพื้นที่ 367,490 ตร.ม. เปน 394,930 
ตร.ม.) (แผนภูม ิจ) 

สรุป จากการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง
ในไตรมาส 1/2556 พบวามีจํานวนผูไดรับอนุญาตให
กอสรางอาคารโรงเรือน และ สิ่งกอสรางที่มิใชอาคาร
โรงเรือนจํานวน 4 4,506 ราย เพิ่มข้ึน รอยละ 4.8 จาก  
ไตรมาสที่ผานมา ในขณะที่พื้นที่ของสิ่งกอสรางมีจํานวน  
22.8  ลาน ตร.ม. เพิ่มข้ึนรอยละ 20.0  สําหรับสิ่งกอสราง       
ที่ไมใชอาคารโรงเรือน มีความยาวของสิ่งกอสรางแ ละ
พื้นที่กอสราง ลดลงร อยละ 5.9  และรอยละ 16.5  เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกัน
ของป 2555 ตามลําดับ  

หากจําแนกตามชนิดของสิ่งกอสรางสวนใหญ
รอยละ 57.7 จะเปนการกอสรางเพื่อที่อยูอาศัยคิดเปน
พื้นที่กอสราง 12.9 ลาน ตร.ม. เพิ่มข้ึนรอยละ 9.5 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มข้ึนรอยละ 25.2 จาก
ไตรมาสเดียวกันของป 255 5   สําหรับการกอสรางทอ/
ทางระบายน้ํามีความยาวลดลง รอยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมาแ ตเพิ่มข้ึน รอยละ 36.0  จากไตรมาส
เดียวกันของป 2555 สวนพื้นที่กอสรางลานจอดรถลดลง
รอยละ 24.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และลดลง
รอยละ 11.2 ของ ไตรมาสเดียวกันของป 255 5 
ตามลําดับ  
  อยางไรก็ตาม จากการประมวลขอมูลที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสราง สิ่งกอสราง ที่เปน อาคารโรงเรือน ใน   
ไตรมาส 1/2556 ในภาพรวมจํานวนผูไดรับอนุญาตให
กอสรางและพื้นที่ของสิ่งกอสรางมีจํานวนเพิ่มข้ึน เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ผานมา   สิ่งกอสรางที่มิใช อาคาร
โรงเรือน มีการขออนุญาตใหกอสรางลดลง ทั้งในสวนที่
เปนพื้นที่และสวนที่เปนความยาว 
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               ดัดแปลง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง 
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บทที่ 1 

                                                  บทนํา 
 
 

 

1.1 ความเปนมาและวัตถุประสงค 

 สํานักงานสถิติแหงชาติไดเก็บรวบรวม
ขอมูลสิ่งกอสรางทุกประเภทท่ีเอกชนไดรับอนุญาต
ใหทําการกอสรางใหม  ตอเติมหรือดัดแปลงตาม  
เทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมา
ตั้งแตป  2509 ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะเขตเทศบาล  
ตอมาเพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูลมีความสมบูรณ
มากข้ึนตามความตองการใชขอมูล  สํานักงานสถิติ
แหงชาติจึงไดขยายขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง
ท่ัวประเทศ ท้ังท่ีมีและไมมี พระราชกฤษฎกีาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 ขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมนี้หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ นําไปใชในการจัดทําบัญชีประชาชาติ   
ดานการสะสมทุนและมูลคาการกอสรางรวมของ  
ท้ังประเทศ  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย  
กระทรวงการคลงั  ธนาคารแหงประเทศไทย  และ
ภาคเอกชนนําไปใชจัดทําตัวชี้วัดท่ีอยูอาศัย เพ่ือใช
ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจดานอสังหาริมทรัพย 
ดานการลงทุนภาคเอกชน และเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงิน และใชในการศึกษาวิเคราะห
เก่ียวกับโครงสรางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ
เรื่องท่ีเก่ียวของ เปนตน 

 

 

 

 

 

1.2 คุมรวม 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโครงการนี้  คุมรวม
สิ่งกอสรางทุกประเภทท่ีเอกชนไดรับ อนุญาต ให
กอสรางใหมและตอเติมหรือดัดแปลงในพ้ืนท่ีท่ีมีพระ
ราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

 

1.3 รายการขอมูล 

 การจัดทําโครงการประมวลขอมูลพ้ืนท่ีการ
กอสรางนี้ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลการกอสราง  
ดังตอไปนี้ 
 1) จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง  
 2)  จํานวนสิ่งกอสรางท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง                 
 3) พ้ืนท่ีกอสรางท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง 
      
1.4 การนําเสนอผลขอมูล 
 การ เสนอผล ขอมูลพ้ืนท่ีการกอสรางนี้ได
นําเสนอผลเปนรายปและรายไตรมาส โดยขอมูลราย
ปเปนการ นําเสนอผลขอมูลในระดับจังหวัด  ภาค  
และท่ัวประเทศ  
 สําหรับขอมูลรายไตรมาส ในฉบับนี้ เปนการ
นําเสนอผลขอมูลในระดับภาคและท่ัวประเทศ เฉพาะพ้ืนท่ี
ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราช บัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และในเขตการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 
 

 
 



 

 

บทที ่ 2  
สรุปผลการสํารวจ 

 

 

2.1 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง และพ้ืนท่ีของส่ิงกอสราง    

 ในไตรมาส  1 ของป 2556 มีเอกชนท่ีไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและ
สิ่งกอสรางจํานวน 44,506 ราย เปนผูไดรับอนุญาตให
กอสรางอาคารโรงเรือน 39,288 ราย คิดเปนพ้ืนท่ี 22.8
ลานตารางเมตร และไดรับอนุญาตใหกอสรางสิ่งกอสราง
ท่ีมิใชอาคารโรงเรือน 5,218 ราย โดยเปน สิ่งกอสราง
ประเภททอ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน 
เข่ือน/คันดิน ฯลฯ คิดเปนความยาวท้ังสิ้น  596,230
เมตร  และประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน   
ปายโฆษณา สระวายน้ํา  ฯลฯ  คิดเปนพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 
394,930 ตารางเมตร  
 สําหรับผูท่ีไดรับอนุญาตใหทําการกอสราง
อาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ(รอยละ 98. 5) 
ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ  1.5 ไดรับ
อนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสท่ีผานมา พบวา จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตให
กอสรางอาคารโรงเรือน เพ่ิมข้ึน รอยละ 4.1 แตพ้ืนท่ี
ของสิ่งกอสรางท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ   

20.0 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป  2555 
พบวาจํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง เพ่ิมข้ึน   
รอยละ  1.8 และมีพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง
เพ่ิมข้ึนรอยละ 44.3 
 สําหรับสิ่งกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือนนั้น 
พบวา สวนใหญรอยละ 99.0 เปนการไดรับอนุญาตให
กอสรางใหม และรอยละ 1.0 เปนการไดรับอนุญาตให    
ตอเติมหรือดัดแปลง เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี
ผานมาพบวา จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง
เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.9 และมีพ้ืนท่ีกอสรางในสวนท่ีคิด เปน
ความยาว (เชน ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง     
สะพาน และเข่ือน/คันดิน) ลดลงรอยละ 5.9 และสวนที่
คิดเปนพ้ืนท่ี (เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน    ปาย
โฆษณา และสระวายน้ํา) ลดลงรอยละ 16.5 และเม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2555 พบวา 
จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ  8.2 
ความยาวของสิ่งกอสราง เพ่ิมข้ึน รอยละ  33.9 และ
พ้ืนท่ีของสิ่งกอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.5 (ตาราง ก) 

  
ตาราง ก จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางและพ้ืนท่ีของสิ่งกอสรางในไตรมาส 1/2556 จาํแนกตามประเภทของสิง่กอสราง    

   ประเภทของสิ่งกอสราง      ไตรมาส 1/2556 
รอยละของการเปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกับ 

ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2555 

จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางท้ังส้ิน (ราย)           44,506       4.8        2.5  

อาคารโรงเรือน     
- จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง (ราย) 39,288  4.1  1.8  

       กอสรางใหม (รอยละ) 98.5  0.1  0.5  

       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ) 1.5             -0.1  -0.5   

- พ้ืนท่ีของส่ิงกอสราง (ตารางเมตร) 22,830,772  20.0  44.3  

มิใชอาคารโรงเรือน       

- จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง (ราย)               5,218   9.9  8.2  

       กอสรางใหม (รอยละ) 99.0  -0.3  -0.4  

       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ) 1.0  0.3   0.4  

- พ้ืนท่ีของส่ิงกอสราง       
       ความยาว (เมตร) 

1/
    596,230   -5.9    33.9  

       พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 
2/     

394,930   -16.5    7.5  

 
 

  หมายเหตุ  ขอมูลพ้ืนที่การกอสรางน้ี เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง ซ่ึงบางแหงอาจยังไมไดเริ่มดําเนินการกอสราง 
   

  
1/

   
สิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดนิ ฯลฯ 

              
   

   2/
 
 สิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา สระวายน้ํา ฯลฯ 

                           



 

 

 

 
 
2.2  ประเภทและพ้ืนท่ีของส่ิงกอสราง    

 สิ่งกอสรางท่ีเปนอาคารโรงเรือนท่ีไดรับ
อนุญาตใหกอสรางในไตรมาสท่ี  1 พ้ืนท่ีรวม ท้ังสิ้น 
22.8 ลานตารางเมตร สวนใหญเปนอาคารโรงเรือน
เพ่ืออยูอาศัยมีพ้ืนท่ี 12.9  ลานตารางเมตร  หรือ  
รอยละ 56.4 ของสิ่งกอสรางท่ีเปนอาคารโรงเรือน
ท้ังสิ้น สวนการกอสรางอาคาร เพ่ือการพาณิชยและ
สํานักงานมี จํานวน 4.1 ลานตารางเมตร หรือคิด
เปนรอยละ 17.8 การกอสรางเพ่ือการอุตสาหกรรม
และโรงงานมี จํานวน 3.2 ลานตารางเมตร หรือคิด
เปนรอยละ 14.0 การกอสราง โรงแรมมีจํานวน 1.1 
ลานตารางเมตรคิดเปนรอยละ  4.9 และเปนการ
กอสรางอาคารเพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข
จํานวน 165,213 ตารางเมตร 
  เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา 
พบวา อาคารโรงเรือนมีพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตให
กอสรางโดยรวม เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.0 สวนใหญเปน
การเพ่ิมข้ึนของการกอสรางอาคารโรงแรม รอยละ 
212.5 การกอสรางเพ่ือการอุตสาหกรรมและ
โรงงาน เพ่ิมข้ึน รอยละ 36.1 เพ่ือการพาณิชยและ
สํานักงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.3 และการกอสรางเพ่ือ
อยูอาศัยมีพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง เพ่ิมข้ึน
รอยละ  9.5 สวนการกอสรางอาคาร เพ่ือการศึกษา
และสาธารณสุขลดลงรอยละ 4.3  
 เม่ือเปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของ
ป 255 5 พบวา  อาคารโรงเรือนมีพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
อนุญาต ใหกอสรางโดยรวม เพ่ิมข้ึนคิดเปน รอยละ 
44.3 
  
 
 
           
 
 
 
 

 
 
 
 

 สําหรับสิ่งกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือนนั้น
สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ํา  มี   
ความยาว 344,315 เมตร คิดเปนรอยละ 57.8 ของ
สิ่งกอสรางท่ีมีหนวยวัดเปนความยาวท้ังสิ้น การ
กอสรางถนนมีความยาว 138,818 เมตรหรือรอยละ 
23.3  รั้ว/กําแพง มีความยาว 96,213  เมตรหรือ  
รอยละ 16.1 สําหรับการกอสรางลานจอดรถมีพ้ืนท่ี 
194 ,210  ตารางเมตรหรือรอยละ 49.2  ของ
สิ่งกอสรางท่ีเปน พ้ืนท่ี ท้ังสิ้น  ปายโฆษณา ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางคิดเปนพ้ืนท่ี  35,259 ตารางเมตร
หรือรอยละ 8.9 ปมน้ํามันไดรับอนุญาตใหกอสรางคิด
เปนพ้ืนท่ี 12,728 ตารางเมตรหรือรอยละ 3.2   
สนามกีฬา ไดรับอนุญาตใหกอสรางคิดเปนพ้ืนท่ี  
26,162 ตารางเมตรหรือรอยละ 6.6  
 เม่ือเปรียบเทียบสิ่งกอสรางท่ีไดรับอนุญาต
ใหกอสรางกับไตรมาสท่ีผานมาพบวา สิ่งกอสรางมี
ความยาวโดยรวม  596,230 เมตรลดลง รอยละ 5.9 
เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา แตเพ่ิมข้ึน   
รอยละ 33.9  เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของป 2555  สําหรับสิ่งกอสรางท่ี เปนพ้ืนท่ี (ตาราง
เมตร ) ไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวม  394,930  
ตารางเมตรลดลง รอยละ 16.5  เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสท่ีผานมา แ ละพบวามีจํานวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
7.5 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 255 5   
(ตาราง ข) 
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ตาราง ข พ้ืนท่ีและความยาวของส่ิงกอสรางในไตรมาส 1/2556 จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง      

               ชนิดของสิ่งกอสราง  ไตรมาส 1/2556 
      รอยละของการเปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกับ 

  ไตรมาส 4/2555 ไตรมาส 1/2555 

อาคารโรงเรือน     

      รวม  (ตร.ม.)    22,830,772  20.0 44.3 

เพ่ืออยูอาศัย     12,885,496  9.5 25.2 

เพ่ือการพาณิชยและสํานักงาน      4,055,021  17.3 62.7 

เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน      3,196,942  36.1 74.5 

เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข         165,213  -4.3 -12.9 

โรงแรม         1,122,710  212.5 268.6 

อ่ืน ๆ 
1/     1,405,390  53.9 96.8 

มใิชอาคารโรงเรือน    

      ความยาวรวม (เมตร)        596,230  -5.9 33.9 

ทอ/ทางระบายนํ้า         344,315  -3.2 36.0 

ถนน         138,818  -0.8 81.2 

รั้ว/กําแพง          96,213  -4.1 -9.7 

อ่ืน ๆ 
2/          16,884  -55.5 88.0 

    

      พ้ืนท่ีรวม (ตร.ม.)        394,930 -16.5 7.5 

ลานจอดรถ         194,210  -24.9 -11.2 

สนามกีฬา           26,162  -22.0 50.7 

ปมนํ้ามัน          12,728  -58.8 -56.7 

ปายโฆษณา          35,259  42.1 135.9 

อ่ืน ๆ 
3/

         126,571  1.3 45.5 
 

หมายเหตุ  ขอมูลพ้ืนท่ีการกอสรางน้ี เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง ซึ่งบางแหงอาจยังไมไดเริ่ม  
                 ดาํเนินการกอสราง 
                    1/   เชน โรงกรองนํ้า เพ่ือการบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือการเกษตร เพ่ือการบันเทิง เปนตน 
                    2/   เชน สะพาน เข่ือน/คันดิน เปนตน  
                    3/    เชน ทางเดนิเทา ซุมประตูและสระวายนํ้า เปนตน 
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2.3 ขอมูลพ้ืนท่ีการกอสราง จําแนกตามภาค 

 เม่ือพิจารณาขอมูลการกอสรางใหม 
ประเภทอาคารโรงเรือนจําแนกตามภาค พบวา     
มีจํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางท้ังสิ้น  38, 703
ราย เปนผูท่ีอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก
ท่ีสุดถึง 10,734 รายคิดเปนรอยละ 27.7 รองลงมา 
คือภาคกลาง มีผูไดรับอนุญาตใหกอสรางจํานวน 
8,401 รายคิดเปนรอยละ 21. 7 สวน พ้ืนท่ีของ
สิ่งกอสรางท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง  พบวาใน
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล มีมากท่ีสุดคือ 6.7 ลาน
ตารางเมตรคิดเปนรอยละ 32.9 ของพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหมท้ังสิ้น ( 20.2 ลานตาราง
เมตร)  
  สําหรับการไดรับอนุญาตใหกอสราง
สิ่งกอสรางใหมท่ีมิใชอาคารโรงเรือนในไตรมาสท่ี  1
ของป 2556 มีจํานวนผูไดรับอนุญาตท้ังสิ้น 5,164 
ราย โดยเปนผูไดรับอนุญาตในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมากท่ีสุดจํานวน  2,700  ราย (รอยละ 
52.3) ในขณะท่ีภาคใตมีจํานวนผูไดรับอนุญาต  
นอยท่ีสุดเพียง 101 ราย (รอยละ 2.0)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

  

 

  

  
  

 สําหรับ พ้ืนท่ีของ สิ่งกอสรางท่ีมิใชอาคาร
โรงเรือนท่ีไดรับอนุญาต ใหกอสรางใหมนั้น พบวา
สิ่งกอสราง ประเภททอ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/
กําแพง สะพาน เข่ือน/คันดิน  ฯลฯ ไดรับอนุญาต
ท้ังสิ้น 585,780 เมตร เปนการกอสรางในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมากท่ีสุดคือ 344 ,476  เมตรหรือ    
รอยละ 58.8 สวนสิ่งกอสรางท่ีคิดเปนพ้ืนท่ี ประเภท
ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา และ
สระวายน้ํา  มีจํานวนท้ังสิ้น  370,367 ตารางเมตร 
เปนพ้ืนท่ี ของสิ่ง กอสราง รวม ในกรงุเทพฯและ
ปริมณฑลมากท่ีสุดจํานวน 162,953 ตารางเมตรหรือ
รอยละ 44.0  
 หากกลาวโดยรวมแลว การไดรับอนุญาต
ใหกอสรางสวนใหญเปนการอนุญาตใหกอสรางใหม
ท้ังในสวนท่ีเปนอาคารโรงเรือนและมิใชอาคาร
โรงเรือน สําหรับการอนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง
นั้น จะมีสัดสวนการไดรับอนุญาตใหกอสรางเพียง
เล็กนอยเทานั้น ซ่ึงจะเปนลักษณะเชนเดียวกันใน   
ทุกภาค (ตาราง ค) 
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ตาราง  ค  จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนส่ิงกอสราง พ้ืนท่ีและความยาวของส่ิงกอสราง 
              ในไตรมาส 1/2556 เปนรายภาค   
 

 
รายการ 

ทั่วประเทศ กรุงเทพ  
      และ
ปริมณฑล 

กลาง      เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

        ใต 

ส่ิงกอสรางประเภทอาคารโรงเรือน       

กอสรางใหม       

   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 38,703        7,811         8,401         6,131        10,734         5,626  

   - จํานวนอาคาร (หลัง) 63,285       18,490        14,999         8,320        12,210         9,266  

   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 20,244,998  6,658,029   5,296,650   1,798,805   2,703,665   3,787,849  

ตอเติมหรือดัดแปลง       

   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 585           195            133              73            161              25  

   - จํานวนอาคาร (หลัง) 622           203            160              73            161              25  

   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 2,585,774     2,311,013      227,176        20,777        19,515         7,293  

สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน       

กอสรางใหม       

   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 5,164        2,700         1,011            423            929            101  

   - จํานวนสิ่งกอสราง (แหง) 5,440        2,846         1,092            425            965            112  

   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 370,367     162,953      128,022        14,731        52,892        11,769  

   - ความยาว (เมตร) 585,780     344,476       77,491        24,491      129,782         9,710  

ตอเติมหรือดัดแปลง       

   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 54             27              15               3               9              -    

   - จํานวนสิ่งกอสราง (แหง) 54             27              15               3               9              -    

   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 24,563           538            644            829        22,552              -    

   - ความยาว (เมตร) 10,450        1,450         9,000              -                -                -    
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ตาราง 9 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง เดอืนมกราคม 2556 31 
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 เดอืนมกราคม 2556 34 

ตาราง 13 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดอืนกุมภาพันธ 2556 35 

ตาราง 14 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดอืนมีนาคม 2556 36 

ตาราง 15 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดอืนมกราคม 2556 37 
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ภาคผนวก  ก 

ระเบียบวิธีสถิต ิ
 

1. วิธีการประมาณผล 

   โครงการประมวลขอมูลพ้ืนท่ีการกอสราง พ.ศ.  2556 ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
ประจําทุกเดือน จากหนวยราชการท้ังกรุงเทพมหานคร และสวนทองถ่ิน คือ เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล แตเนื่องจากสํานักงานสถิติแหงชาติไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาไมครบทุกหนวยราชการ จึง
จําเปนตองมีการประมาณคาตามวิธีสถิติ เพ่ือใหขอมูลท่ีนําเสนอเปนคาประมาณของประชากรทุกแหงท่ีอยูใน
คุมรวม 

   ในการประมาณคา  กําหนดให  

 L = 1 , 2 , 3 , ... , hijkn   (ลําดับท่ีหนวยราชการ) 

  k =    1 , 2 , 3     (เดือน) 

 j  = 1 , 2  (เขตการปกครอง) 

 I  = 1 , 2 , 3 , ... , hA  (จังหวัด) 

  h = 1 , 2 , 3 , … , 7  (ภาค) 

 

   1. 1 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   จังหวัด i       

          ภาค  h  คือ  ∑
=

=
3

1

ˆ     ˆ
k

hijkhij XX                             …………................ (1)  

 

โดยท่ี  X hijkˆ  คือ  คาประมาณยอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา X  สําหรับเดือน k  เขตการ

ปกครอง j   จังหวัด i    ภาค h    ซ่ึง 
 

   ∑
=

=
hijkn

1 l
hijkl

hijk

hijk
hijk x

n

N
      X̂  

 

hijklx  คือ คาของลกัษณะท่ีตองการศึกษา  X ของลําดับท่ีหนวยราชการ l  เดือน k  

เขตการปกครอง j  จังหวัด i   ภาค h  

hijkN   คือ  จํานวนหนวยราชการท้ังสิ้นของเดือน  k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค     

h  
 hijkn  คือ จํานวนหนวยราชการท่ีเก็บรวบรวมขอมูลไดท้ังสิ้นของเดือน k เขตการปกครอง 

j  จังหวัด i   ภาค  h  
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1.2 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา X สําหรับเดือน k เขตการปกครอง  j  ภาค  h  
คือ  

                ∑
=

=
hA

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

  โดย hA   คือ  จํานวนจังหวัดท้ังสิ้น  ในภาค h   และ  76A 
7

1h
h =∑

=
 

 

1.3 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา  X  สําหรับเดือน k  ภาค  h  คือ 

     ∑
=

=
2

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

 

1.4 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา  X สําหรับเขตการปกครอง j ภาค h  คือ 
  
         

∑
=

=
3

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

 

1.5 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา  X  สําหรับเดือน  k  คือ 

    ∑
=

=
7

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

 

1.6 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา  X  สําหรับเขตการปกครอง  j  คือ 

  ∑
=

=
7

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

 

1.7 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา  X  สําหรับภาค  h  คือ 

    ∑ ∑
= =

==
3

1k

2

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

 

1.8 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา  X  สําหรับท่ัวราชอาณาจักร คือ 

                          ∑∑∑
===

===
7

1h
h

2

1j
j

3

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

 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการกอสรางเปนประจําทุกเดือน โดยขอ
ความรวมมือจากสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และหนวยราชการสวนทองถ่ินในจังหวัดตาง ๆ ให
บันทึกขอมูลลงในแบบสอบถามท่ีไดจัดสงไปให  และเม่ือหนวยงานดังกลาว บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 
สํานักงานฯ ไดขอใหสงแบบสอบถาม คืนมายังสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานสถิติจังหวัด อยางไรก็
ตาม หากหนวยงานใดยังไมไดสงแบบสอบถามคืนในคาบเวลาท่ีกําหนด เจาหนาท่ีของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ จะออกไปติดตามรวบรวมแบบสอบถามดังกลาว 
 ในไตรมาส 1/2556 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
การควบคุมการกอสรางอาคารจํานวน 3,627 แหง เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลจัดทําเปนรายเดือน 
ดังนั้นหนวยงานแตละแหงจะตองบันทึกแบบสอบถามและสงคืนใหสํานักงานฯ รวม 3  ครั้ง รวมเปนจํานวน
แบบสอบถามท้ังสิ้น 10,881 แบบ แตเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลแลว สํานักงานฯ ไดรับ
แบบสอบถามท่ีบันทึกขอมูลและสงกลับคืนมาจํานวน 7,172 แบบ หรือคิดเปนรอยละ  65.9 ของจํานวน
แบบสอบถามท้ังสิ้น ซ่ึงสามารถจําแนกจํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับ ดังนี้ 
 
  จํานวนและรอยละของแบบสอบถามท่ีไดรับ จําแนกตามเขตการปกครองและภาค   

 
 

ภาค 

รวม เขตเทศบาล  1/       นอกเขตเทศบาล 

แบบ 
สอบถาม 

ท้ังสิ้น 
 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีไดรับ 

 

แบบ 
สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีไดรับ 

แบบ 
สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีไดรับ 

   ท่ัวราชอาณาจกัร 10,881 7,172 4,953 3,471 5,928 3,701 

 (100.0) (65.9) (100.0) (70.1) (100.0) (62.4) 

กรุงเทพมหานคร 150 150 150 150 - - 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - - 

ปริมณฑล 930 704 276 207 654 497 
  (100.0) (75.7) (100.0) (75.0) (100.0) (76.0) 

กลาง 3,129 2,627 
 

1,266 1,061 
 

1,863 1,566 

 (100.0) (84.0) (100.0) (83.3) (100.0) (84.1) 

เหนอื 1,821 991  
 

1,125 685 696 306 

 (100.0) (54.4) (100.0) (60.9) (100.0) (44.0) 

ตะวันออกเฉียงเหนอื 3,051 1,379 1,455 812 1,596 567 

 (100.0) (45.2) (100.0) (55.8) (100.0) (35.5) 

ใต 1,800 1,321 681 556 1,119 765 

 (100.0) (73.4) (100.0) (81.6) (100.0) (68.4) 
  

 1/    รวมสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร      
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3.  การประมวลผลขอมูล 

 แบบสอบถามท่ีบันทึกคําตอบเรียบรอยแลวจะถูกสงมายังสํานักงานสถิติ จังหวัดและ สํานัก
บริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ เพ่ือบรรณาธิกร ตรวจสอบความถูกตอง แนบนัยของขอมูลอยางละเอียด พรอม
บันทึกขอมูลบน Web Application เพ่ือทําการประมวลผลตอไป อยางไรก็ดีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง จึงได
ทําการบรรณาธิกรดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือตรวจสอบและแกไขขอมูลใหถูกตองครบถวนอีกครั้ง แลว
จึงทําการประมวลผลและนําเสนอผลในรูปตารางสถิติ 

 
4.  ขอจํากัดของขอมูล 

 การประมวลขอมูลพ้ืนท่ีการกอสรางเปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง 
ซ่ึงอาจจะยังไมมีการดําเนินการกอสราง ทันทีก็ได นอกจากนี้ขอมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน  อยูบางดวย
หลายสาเหตุ เชน  ไมไดรับขอมูลจากหนวยงานครบทุกแหง ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการบันทึกขอมูล
หรือการลงรหัส เปนตน อยางไรก็ดี สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดพยายามขจัดความคลาดเคลื่อนใหเหลือ
นอยท่ีสุด 

 



 

 

ภาคผนวก ข
คํานิยาม 

 
 1. ราชการสวนทองถิ่น  หมายถึงเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2. การกอสรางใหม  หมายถึงการสรางอาคารข้ึนใหมท้ังหมด ไมวาจะเปนการสรางข้ึนแทน
ของเดิมหรือไมก็ตาม 
 3. การตอเติมหรือดัดแปลง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยาย ซ่ึงลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อท่ีของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซ่ึงไดกอสรางไว
แลวใหผิดไปจากเดิม 
 4. ประเภทของส่ิงกอสราง จําแนกเปน 2 ประเภท คือ 
  4.1 สิ่งกอสรางท่ีเปนอาคารโรงเรือน หมายถึงบาน ตึก ตึกแถว หองแถว คลังสินคา สํานักงาน 
โรงแรม โรงพยาบาล ท่ีพักผูโดยสารรถประจําทาง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
  4.2 สิ่งกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือน หมายถึงถนน สะพาน รั้วหรือกําแพง อุโมงค ปายโฆษณา 
ทอหรือทางระบายน้ํา เพ่ือประโยชนสาธารณะ อูเรือ คานเรือ เข่ือน ทาน้ําหรือทาจอดเรือ เปนตน 
 5. ลักษณะของการกอสราง จําแนกเปน 2 ลกัษณะ คือ 
 5.1 การกอสรางใหม หมายถึงสิ่งกอสรางท่ีหนวยราชการสวนทองถ่ินไดอนุญาตใหกอสราง
ข้ึนใหมท้ังหมดในระหวางเดือนท่ีรายงาน 
  5.2 การกอสรางท่ีตอเติมหรือดัดแปลง หมายถึง สิ่งกอสรางท่ีหนวยราชการสวนทองถ่ินได
อนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง แกไขสิ่งกอสรางเดิมในระหวางเดือนท่ีรายงาน 
 6. ชนิดของส่ิงกอสราง จําแนกออกเปน 
  6.1 เพ่ืออยูอาศัย หมายถึงอาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดท้ังกลางวันและกลางคืน 
ไมวาจะอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว เปนสิ่งกอสรางท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชอยูอาศัยอยางเดียว หรือใหเชา เชน 
บานเดี่ยว/บานโดด บานแฝด/ทาวนเฮาส/บานแถวหรือหองแถว ตึกแถวเพ่ืออยูอาศัย แฟลต/อพารทเมนท 
อาคารพักอาศัยรวม อาคารชุด (Condominium) เปนตน     

 บานเดี่ยว หมายถึง ท่ีอยูอาศัยท่ีมี ขนาดและลักษณะของท่ีดินกําหนดใหตองมี   
เนื้อท่ีไมต่ํากวา 50 ตารางวา เม่ือทําการปลูกสรางบานแลวจะตองมีพ้ืนท่ีเปดโลงเพียงพอท่ีจะทําเปดชอง
เปดได (ในกรณีท่ีผูซ้ือตองการจะเจาะหนาตางเพ่ิมหรือเปดผนังดานใดดานหนึ่งใน ภายหลัง) ซ่ึงเทศบัญญัติ
การกอสรางอาคารกําหนดใหตัวบานจะตองหางจาก แนวเขตอยางนอยท่ีสุด  2 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีปดโลง
รอบตัวบานไมต่ํากวา 2 เมตร) และความกวาง-ยาวของท่ีดินไมควรจะแตกตางกันมาจนเกินไป  

 บานแฝด หมายถึงอาคารท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนัง
รวมอาคารเปนบาน  มีท่ีวางระหวางรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง  และดานขางของ  
แตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน 

 บานแถว หมายถึงหองแถวหรือตึกแถวท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย  ซ่ึงมีท่ีวางดานหนา
และดานหลังระหวางรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกินสามชั้น 
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 อาคารอยูอาศัยรวม หมายถึงอาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปนท่ีอยู

อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว มีหองน้ํา หองสวม
ทางเดิน ทางเขาออก และทางข้ึนลง หรือลิฟท แยกจากกันหรือรวมกัน  ตองมีพ้ืนท่ีภายในแตละหนวยท่ีใช
เพ่ือการอยูอาศัยไมนอยกวา 20 ตารางเมตร (จากขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522) 

 ตึกแถว หมายถึงอาคารท่ีกอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาข้ึนไป มี
ผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 

 อาคารชุด (Condominium) หมายถึงอาคารท่ีบุคคลสามารถแบงถือกรรมสิทธิ์      
ออกเปนสวน ๆ โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคล และกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
สวนกลาง ลักษณะสวนใหญ ตัวอาคารจะเปนตึกใชวัสดุทนไฟ การอยูอาศัยและการครอบครองสิทธิ์จะ
เปนไปตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
 6.2 เพ่ือการพาณิชย  หมายถึง อาคารท่ีใชเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรมหรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังการผลิต  เทียบไดไมนอยกวา 5 แรงมาและใหความหมาย
รวมถึงอาคารอ่ืนใดท่ีกอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน  20 เมตร  ซ่ึงอาจใชเปนอาคารเพ่ือ
ประโยชนในการพาณิชยกรรมได   
   หรือเปนสิ่งกอสรางท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ เชน ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน
สินคารวมท้ังการซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพย การรับจํานํา การประกันภัย กิจการเก่ียวกับการเงินและการ
ธนาคาร รวมท้ังอาคารท่ีใชสําหรับการคาเปนหลักท้ังการคาสงและคาปลีก เชน ตึกแถว รานคา คลังสินคา 
สํานักงาน ธนาคาร บริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถท่ีกอสรางรวมอยูกับอาคารพาณิชย (เชน 
หางสรรพสินคา) อาคารเพ่ือการพาณิชยจะใชอยูอาศัยดวยหรือไมก็ได   
 6.3 ภัตตาคาร หมายถึงอาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปนท่ีขายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม โดยมีพ้ืนท่ีสําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการ  ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 
 6.4 อาคารสํานักงาน  หมายถึงอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนสํานักงาน
หรือท่ีทําการ 
  6.5 โรงแรม หมายถึงอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนโรงแรมตามกฎหมาย
วาดวยโรงแรม รวมถึงเกสตเฮาสดวย  
  6.6 โรงงาน  หมายถึงอาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต   
หาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแต 5 แรงมาข้ึนไป  หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนข้ึนไปโดยใชเครื่องจักร
หรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง     
เก็บรักษาหรือทําลายสิ่งใดๆ ท้ังนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  6.7 คลังสินคา หมายถึงอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีสําหรับเก็บสินคา
หรือสิ่งของเพ่ือประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
  6.8 เพ่ือการอุตสาหกรรม  หมายถึงสิ่งกอสรางท่ีใชในการดําเนินกิจการเก่ียวกับการผลิต
หรือประกอบสินคา เชน โรงงานผลิตรองเทา รานตัดเสื้อผาโหล  รานทําขนม รานทําประตูหนาตาง โรงกลึง 
โรงงานประกอบรถยนต อูตอเรือ โกดังสินคา หองทํางานในโรงงาน เปนตน โดยจะใชอยูอาศัยดวยหรือไม   
ก็ได 
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  6.9  เพ่ือการศึกษา  หมายถึงสิ่งกอสรางท่ีใชในการดําเนินกิจการโดยตรงเก่ียวกับกิจการ
การเรียนการสอนหรือการศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลป เปนตน 
  6.10 เพ่ือการสาธารณสุข  หมายถึงสิ่งกอสรางท่ีใชในการรักษาพยาบาลและการดูแล
เฉพาะดาน เชน โรงพยาบาล สถานพักฟน สถานท่ีดูแลผูปวยและผูสูงอายุ อาคารเพ่ือการบริการทาง
การแพทยอ่ืน ๆ เปนตน 
  6.11 เพ่ือการขนสง  หมายถึงสิ่งกอสรางท่ีใชในการขนสง เชน สถานีขนสงทางบก ทาง
รถไฟ และทางอากาศ ท่ีพักผูโดยสารรถประจําทาง เปนตน 
  6.12 เพ่ือการเกษตร  หมายถึงสิ่งกอสรางท่ีใชสําหรับดําเนินกิจการเก่ียวกับการผลิตทาง
การเกษตร เชน โรงเรือนเพาะชํา หรือเพาะเลี้ยงไมดอกไมประดับและพืชพันธุอ่ืน ๆ โรงเก็บเมล็ดพันธุ      
(ท่ีไมใชเพ่ือการขาย) โรงเก็บธัญญพืชขนาดเล็ก คอกปศุสัตว เปนตน 
  6.13 เพ่ือการบันเทิง  หมายถึงสิ่งกอสรางท่ีสรางข้ึนเพ่ือการบันเทิงตางๆ เชน โรงละคร 
โรงภาพยนตร โรงมหรสพ ไนตคลับ สถานลีลาศ เปนตน  
  6.14 เพ่ือประโยชนอ่ืน ๆ  หมายถึงสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน เชน 
อาคารเอนกประสงค อาคารจอดรถ หองน้ํา หองสวม หอประชุม เปนตน 
 7. พ้ืนท่ีกอสราง  หมายถึงพ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีจะกอสรางใหม หรือพ้ืนท่ีตอเติมหรือดัดแปลง
เฉพาะสวนท่ีเปนพ้ืนของแตละชั้นรวมกัน 
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