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คํานํา 
 
 รายงานการประมวลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้างฉบับน้ีเป็นการนําเสนอข้อมูลสถิติสิ่งก่อสร้างที่
เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลง ซึ่งถือเป็นตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญตัวหน่ึง 
เพราะเป็นข้อมูลช้ีนําภาวะธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
ใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและประเมินภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ได้จัดทําการประมวลข้อมูลพ้ืนที่ก่อสร้างไตรมาส 2/2556 โดยนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการก่อสร้างที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลง ในพ้ืนที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แก่ จํานวนผู้ได้รับอนุญาต จํานวน
สิ่งก่อสร้าง และพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้าง  
 สําหรับข้อมูลไตรมาส 2/2556 พบว่า จํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือ
ดัดแปลงทั้งที่เป็นอาคารโรงเรือนและมิใช่อาคารโรงเรือนมีจํานวนทั้งสิ้น 36,364 ราย ลดลงร้อยละ 18.3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และลดลงร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2555          
ในไตรมาส 2/2556 มีพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนรวม 15.9 ล้านตารางเมตรลดลงร้อยละ 30.2 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และลดลงร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2555   
ส่วนสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน เช่น ลานจอดรถ สนามกีฬา ป๊ัมนํ้ามัน ป้ายโฆษณา และสระว่ายนํ้า มี
พ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น 444,185 ตารางเมตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา 
แต่ลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2555 นอกจากน้ันสิ่งก่อสร้างประเภทที่คิด           
เป็นความยาว (เช่น ท่อ/ทางระบายนํ้า ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน และเขื่อน/คันดิน) มีความยาวทั้งสิ้น
442,355 เมตร ซึ่งลดลงร้อยละ 25.8 เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสที่ผ่านมา และลดลงร้อยละ 38.4 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2555 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้างน้ี สํานักงานสถิติแห่งชาติได้รับความร่วมมือในการ
บันทึกแบบสอบถามจากสํานักงานเขต และหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นอย่างดี 
จึงขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่น้ีด้วย 
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1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาต
ให้ทําการก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลงตาม 
เทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างเป็นประจําทุกปีมา
ต้ังแต่ปี 2509 ซึ่งครอบคลุมเฉพาะเขตเทศบาล 
ต่อมาเพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสมบูรณ์
มากข้ึนตามความต้องการใช้ข้อมูล สํานักงานสถิติ
แห่งชาติจึงได้ขยายขอบข่ายโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่ง
ทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อมูลที่
เก็บรวบรวมน้ีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
นําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นําไปใช้ในการจัดทําบัญชีประชาชาติ  
ด้านการสะสมทุนและมูลค่าการก่อสร้างรวมของ 
ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ  ศู น ย์ ข้ อ มู ล อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ภาคเอกชนนําไปใช้จัดทําตัวช้ีวัดที่อยู่อาศัย เพ่ือใช้
ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ด้านการลงทุนภาคเอกชนและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการศึกษาวิเคราะห์
เก่ียวกับโครงสร้างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ
เรื่องที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 

 

 

 

 
1.2 คุ้มรวม 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการน้ี คุ้มรวม
สิ่งก่อสร้างทุกประเภทท่ีเอกชนได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลงในพ้ืนที่ที่มีพระ
ราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 

1.3 รายการข้อมูล 
 การจัดทําโครงการประมวลข้อมูลพ้ืนที่การ
ก่อสร้างน้ี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้าง  
ดังต่อไปน้ี 
 1) จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง  
 2)  จํานวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้าง                 
 3) พ้ืนที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 
      
1.4 การนําเสนอผลข้อมูล 
 การเสนอผลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้างน้ีได้
นําเสนอผลเป็นรายปีและรายไตรมาส โดยข้อมูลราย
ปีเป็นการนําเสนอผลข้อมูลในระดับจังหวัด ภาค 
และทั่วประเทศ  
 สําหรับข้อมูลรายไตรมาสในฉบับน้ีเป็นการ
นําเสนอผลข้อมูลในระดับภาคและท่ัวประเทศ เฉพาะ
พ้ืนที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และในเขตการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
 



บทท่ี  2  
สรุปผลการสํารวจ 

 
 
2.1 จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง    
 ในไตรมาส 2 ของปี 2556 มีเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารและ
สิ่งก่อสร้างจํานวน 36,364 ราย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารโรงเรือน 32,359 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ 15.9
ล้านตารางเมตร และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
ที่มิใช่อาคารโรงเรือน 4,005 ราย โดยเป็นสิ่งก่อสร้าง
ประเภทท่อ/ทางระบายนํ้า ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน 
เขื่อน/คันดิน ฯลฯ คิดเป็นความยาวทั้งสิ้น 442,355 
เมตร และประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ป๊ัมนํ้ามัน  
ป้ายโฆษณา สระว่ายนํ้า ฯลฯ คิดเป็นพ้ืนที่ทั้ งสิ้น 
444,185 ตารางเมตร  
 สําหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทําการก่อสร้าง
อาคารโรงเรือนน้ัน พบว่า ส่วนใหญ่(ร้อยละ 98.4) 
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 1.6 ได้รับ
อนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า จํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารโรงเรือนลดลงร้อยละ 17.6 และพ้ืนที่
ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ   

30.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2555 
พบว่าจํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ 
15.6 และมีพ้ืนที่ที่ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลง   
ร้อยละ 13.7 
 สําหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนน้ัน 
พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เป็นการได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 0.5 เป็นการได้รับอนุญาตให้   
ต่อเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่
ผ่านมาพบว่า จํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
ลดลงร้อยละ 23.2 และมีพ้ืนที่ก่อสร้างในส่วนที่คิดเป็น
ความยาว (เช่น ท่อ/ทางระบายนํ้า ถนน รั้ ว/กําแพง    
สะพาน และเขื่อน/คันดิน) ลดลงร้อยละ 25.8 แต่ส่วน
ที่คิดเป็นพ้ืนที่ (เช่น ลานจอดรถ สนามกีฬา ป๊ัมนํ้ามัน    
ป้ายโฆษณา และสระว่ายนํ้า) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.5 
และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2555 
พบว่า จํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ 
29.2 ความยาวของส่ิงก่อสร้างลดลงร้อยละ 38.4 
และพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างลดลงร้อยละ 8.9 (ตาราง ก) 

  
ตาราง ก จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและพ้ืนท่ีของสิ่งก่อสร้างในไตรมาส 2/2556 จําแนกตามประเภทของส่ิงก่อสร้าง    

   ประเภทของสิ่งก่อสร้าง      ไตรมาส 2/2556 
ร้อยละของการเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับ 

ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 2/2555 

จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างท้ังสิ้น (ราย)           36,364       -18.3        -17.3  
อาคารโรงเรือน    
- จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง (ราย) 32,359  -17.6  -15.6  
       ก่อสร้างใหม่ (ร้อยละ) 98.4  -0.1  0.1  
       ต่อเติม ดัดแปลง (ร้อยละ) 1.6             0.1  -0.7  
- พื้นท่ีของสิ่งก่อสร้าง (ตารางเมตร) 15,926,791  -30.2  -13.7  
มิใช่อาคารโรงเรือน      
- จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง (ราย)              4,005   -23.2  -29.2  
       ก่อสร้างใหม ่(ร้อยละ) 99.5  0.5  0.3  
       ต่อเติม ดัดแปลง (ร้อยละ) 0.5  -0.5   -0.3  
- พื้นท่ีของสิ่งก่อสร้าง      
       ความยาว (เมตร) 1/    442,355   -25.8    -38.4  
       พื้นท่ี (ตารางเมตร) 2/     444,185   12.5    -8.9  

 
 
 

  หมายเหตุ  ข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้างนี้ เป็นการรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ซ่ึงบางแห่งอาจยังไม่ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้าง 
     1/   สิ่งก่อสร้างประเภท ท่อ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ 

                    2/  สิ่งก่อสร้างประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ํามัน ป้ายโฆษณา สระว่ายน้ํา ฯลฯ 



 
 
2.2  ประเภทและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง    

 สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างในไตรมาสนี้ มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
15.9 ล้านตารางเมตร ส่วนใหญ่เป็นอาคารโรงเรือน
เพ่ืออยู่อาศัยมีพ้ืนที่ 11.0 ล้านตารางเมตร หรือ 
ร้อยละ 69.2 ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
ทั้งสิ้น ส่วนการก่อสร้างอาคารเพ่ือการพาณิชย์และ
สํานักงานมีจํานวน 2.3 ล้านตารางเมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 14.5 การก่อสร้างเพ่ือการอุตสาหกรรม
และโรงงานมีจํานวน 1.6 ล้านตารางเมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 9.9 ก่อสร้างอาคารเพ่ือการศึกษาและ
สาธารณสุขจํานวน 274,897ตารางเมตร (ร้อยละ 
1.7) และเป็นการการก่อสร้างโรงแรมมีจํานวน 
213,363 ตารางเมตร (ร้อยละ 1.3)  
  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา 
พบว่า อาคารโรงเรือนมีพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างโดยรวมลดลงร้อยละ 30.2 ส่วนใหญ่เป็น
การลดลงของการก่อสร้างอาคารโรงแรมร้อยละ 
81.0 การก่อสร้างเพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน
ลดลงร้อยละ 50.4 เพ่ือการพาณิชย์และสํานักงาน
ลดลงร้อยละ 43.0 และการก่อสร้างเพ่ืออยู่อาศัยมี
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ 14.5 
ส่ วนการ ก่อสร้ า งอาคาร เ พ่ือการศึ กษาและ
สาธารณสุขมีจํานวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.4  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปี 2555 พบว่า อาคารโรงเรือนมี พ้ืนที่ที่ ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 
13.7 
  
 
 
           
 
 
 
 
 

 
 
 

 สําหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนน้ัน
ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างท่อ/ทางระบายนํ้า มี   
ความยาว 295,939 เมตร คิดเป็นร้อยละ 66.9 ของ
สิ่งก่อสร้างที่มีหน่วยวัดเป็นความยาวทั้งสิ้น การ
ก่อสร้างถนนมีความยาว 79,834 เมตรหรือร้อยละ 
18.0 รั้ว/กําแพง มีความยาว 54,341 เมตรหรือ   
ร้อยละ 12.3 สําหรับการก่อสร้างลานจอดรถมีพ้ืนที่ 
281 ,457 ตารางเมตรหรือร้อยละ  63 .4 ของ
สิ่งก่อสร้างที่เป็นพ้ืนที่ทั้งสิ้น ป๊ัมนํ้ามันได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างคิดเป็นพ้ืนที่ 50,968 ตารางเมตรหรือ  
ร้อยละ 11.5 สนามกีฬาและป้ายโฆษณาได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างคิดเป็นพ้ืนที่จํานวนใกล้เคียงกัน 
คือ 13,482 ตารางเมตรหรือร้อยละ 3.0 และ 
13,148 ตารางเมตร ตามลําดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างกับไตรมาสที่ผ่านมาพบว่า สิ่งก่อสร้างมี
ความยาวโดยรวม 442,355 เมตรลดลงร้อยละ 25.8 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และลดลง   
ร้อยละ 38.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2555  สําหรับสิ่งก่อสร้างที่เป็นพ้ืนที่ (ตาราง
เมตร) ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวม 444,185 
ตารางเมตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผ่านมา และพบว่ามีจํานวนลดลงร้อยละ 
8.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2555   
(ตาราง ข) 
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ตาราง ข พื้นที่และความยาวของสิ่งก่อสร้างในไตรมาส 2/2556 จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง      

               ชนิดของส่ิงก่อสร้าง  ไตรมาส 2/2556 
      ร้อยละของการเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับ 

  ไตรมาส 1/2556 ไตรมาส 2/2555 

อาคารโรงเรือน     
      รวม  (ตร.ม.)    15,926,791  -30.2 -13.7 
เพ่ืออยู่อาศัย     11,023,281  -14.5 5.6 
เพ่ือการพาณิชย์และสํานักงาน      2,311,955  -43.0 -41.4 
เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน      1,584,617  -50.4 -31.0 
เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข         274,897  66.4 70.1 
โรงแรม           213,363  -81.0 -39.3 

อ่ืน ๆ 1/         518,678  -63.1 -59.0 

มิใช่อาคารโรงเรือน    
      ความยาวรวม (เมตร)        442,355  -25.8 -38.4 
ท่อ/ทางระบายน้ํา         295,939  -14.0 -16.3 
ถนน          79,834  -42.5 -61.5 
ร้ัว/กําแพง          54,341  -43.5 -58.2 

อ่ืน ๆ 2/          12,241  -27.5 -55.5 
 

   

      พ้ืนท่ีรวม (ตร.ม.)       444,185  12.5 -8.9 
ลานจอดรถ       281,457  44.9 32.5 
สนามกีฬา         13,482  -48.5 -64.4 
ปั๊มน้ํามัน         50,968  300.4 61.5 
ป้ายโฆษณา         13,148  -62.7 -30.0 

อ่ืน ๆ 3/         85,130  -32.7 -54.4 
 

หมายเหตุ  ข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้างนี้ เป็นการรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ซ่ึงบางแห่งอาจยังไม่ได้เร่ิม  
                 ดําเนินการก่อสร้าง 
                    1/   เช่น โรงกรองนํ้า เพ่ือการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือการเกษตร เพ่ือการบันเทิง เป็นต้น 
                    2/   เช่น สะพาน เข่ือน/คันดิน เป็นต้น  
                    3/    เช่น ทางเดินเท้า ซุ้มประตูและสระว่ายน้ํา เป็นต้น 
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2.3 ข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง จําแนกตามภาค 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลการก่อสร้างใหม่ 
ประเภทอาคารโรงเรือนจําแนกตามภาค พบว่า     
มีจํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทั้งสิ้น 31,845
ราย เป็นผู้ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก
ที่สุดถึง 8,050 รายคิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมา 
คือกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีผู้ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างจํานวน 7,911 รายคิดเป็นร้อยละ 24.8 
ส่วนพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 
พบว่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีมากที่สุดคือ 
7.7 ล้านตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ 51.0 ของพ้ืนที่
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ทั้งสิ้น (15.0 ล้าน
ตารางเมตร)  
  สําหรับการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างใหม่ที่มิใช่อาคารโรงเรือนในไตรมาสที่ 2
ของปี 2556 มีจํานวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 3,985 
ราย โดยเป็นผู้ ได้รับอนุญาตในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมากท่ีสุดจํานวน 2,729 ราย (ร้อยละ 
68.5) ในขณะท่ีภาคใต้มีจํานวนผู้ได้รับอนุญาต  
น้อยที่สุดเพียง 122 ราย (ร้อยละ 3.1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

  

 
  

   
 สําหรับพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคาร
โรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่น้ัน พบว่า
สิ่งก่อสร้างประเภทท่อ/ทางระบายนํ้า ถนน รั้ว/
กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ ได้รับอนุญาต
ทั้งสิ้น 441,188 เมตร เป็นการก่อสร้างในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมากท่ีสุดคือ 346,388 เมตรหรือ   
ร้อยละ 82.2 ส่วนสิ่งก่อสร้างที่คิดเป็นพ้ืนที่ประเภท
ลานจอดรถ สนามกีฬา ป๊ัมนํ้ามัน ป้ายโฆษณา และ
สระว่ายนํ้า มีจํานวนทั้งสิ้น 435,920 ตารางเมตร 
เ ป็น พ้ืนที่ของสิ่ ง ก่อสร้างรวมในกรุง เทพฯและ
ปรมิณฑลมากที่สุดจํานวน 264,550 ตารางเมตรหรือ
ร้อยละ 60.7  
 หากกล่าวโดยรวมแล้ว การได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่
ทั้งในส่วนที่ เ ป็นอาคารโรงเรือนและมิใช่อาคาร
โรงเรือน สําหรับการอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง
น้ัน จะมีสัดส่วนการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพียง
เล็กน้อยเท่าน้ัน ซึ่งจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันใน  
ทุกภาค (ตาราง ค) 
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ตาราง  ค  จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จํานวนสิ่งก่อสร้าง พื้นที่และความยาวของสิ่งก่อสร้าง 
              ในไตรมาส 2/2556 เป็นรายภาค   
 

 
รายการ 

ทั่วประเทศ     กรุงเทพ  
      และ
ปริมณฑล 

กลาง       เหนือ   ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

         ใต้ 

สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารโรงเรือน       
ก่อสร้างใหม่       

   - จํานวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย)        31,845  7,911 6,530 4,132 8,050 5,222 

   - จํานวนอาคาร (หลัง)        57,455  23,198 11,410 4,444 9,227 9,176 
   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร)  15,028,484  7,667,336 2,867,786 1,143,286 1,642,352 1,707,724 

ต่อเติมหรือดัดแปลง       

   - จํานวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย)            514  177 103 36 179 19 
   - จํานวนอาคาร (หลัง)            630  251 133 39 181 26 
   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร)      898,307  678,950 142,966 4,961 60,974 10,456 

สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน       

ก่อสร้างใหม่       

   - จํานวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย)          3,985  2,729 621 382 131 122 
   - จํานวนสิ่งก่อสร้าง (แห่ง)          4,162  2,889 628 385 131 129 
   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร)      435,920  264,550 76,085 39,248 30,353 25,684 
   - ความยาว (เมตร)      441,188  346,388 52,675 30,601 4,710 6,814 

ต่อเติมหรือดัดแปลง       

   - จํานวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย)              20  12 4 4 - - 
   - จํานวนสิ่งก่อสร้าง (แห่ง)              27  19 4 4 - - 
   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร)          8,265  7,789 432 44 - - 
   - ความยาว (เมตร)          1,167  909 120 138 - - 
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ภาคผนวก  ก 

ระเบียบวิธีสถิติ 
 

1. วิธีการประมาณผล 

   โครงการประมวลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2556 ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
ประจําทุกเดือน จากหน่วยราชการทั้งกรุงเทพมหานคร และส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตําบล แต่เน่ืองจากสํานักงานสถิติแห่งชาติได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบทุกหน่วยราชการ จึง
จําเป็นต้องมีการประมาณค่าตามวิธีสถิติ เพ่ือให้ข้อมูลที่นําเสนอเป็นค่าประมาณของประชากรทุกแห่งที่อยู่ใน
คุ้มรวม 

   ในการประมาณค่า  กําหนดให้ 

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

    k =    4 , 5 , 6     (เดือน) 

 j  = 1 , 2  (เขตการปกครอง) 

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

  h = 1 , 2 , 3 , … , 7  (ภาค) 
 

   1. 1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลกัษณะที่ต้องการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   จังหวัด i       

          ภาค  h  คือ  



6

4

ˆ     ˆ
k

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

 

โดยที่  X hijkˆ  คือ  ค่าประมาณยอดรวมของลกัษณะที่ต้องการศึกษา X  สําหรบัเดือน k  เขตการ
ปกครอง j   จังหวัด i    ภาค h    ซึ่ง 

 

   



hijkn

1 l
hijkl

hijk

hijk
hijk x

n

N
      X̂  

 

hijklx  คือ ค่าของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของลําดับที่หน่วยราชการ l  เดือน k  
เขตการปกครอง j  จังหวัด i   ภาค h  

hijkN   คือ จํานวนหน่วยราชการทั้งสิ้นของเดือน  k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค     
h  

 hijkn  คือ จํานวนหน่วยราชการท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูได้ทั้งสิ้นของเดือน k เขตการปกครอง 
j  จังหวัด i   ภาค  h  
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1.2 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา X สําหรับเดือน k เขตการปกครอง  j  ภาค  h  
คือ  

                



hA

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

  โดย hA   คือ  จํานวนจังหวัดทั้งสิ้น  ในภาค h   และ  76A 
7

1h
h 


 

 

1.3 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะทีต้่องการศึกษา X  สําหรับเดือน k  ภาค  h  คือ 

     



2

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

 

1.4 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะทีต้่องการศึกษา X สําหรับเขตการปกครอง j ภาค h  คือ 
  
         





6

4k
hjkhj X̂    X̂                                  ............................ (4) 

 

1.5 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะทีต้่องการศึกษา X  สําหรับเดือน  k  คือ 

    



7

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

 

1.6 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j  คือ 

  



7

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

 

1.7 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา X  สําหรับภาค  h  คือ 

     
 


6

4k

2

1
hk

ˆX̂  ˆ
j

hjh XX                  ............................ (7)  

 

1.8 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะทีต้่องการศึกษา X  สําหรับทั่วราชอาณาจักร คือ 

                          



72

11

6

4

ˆ    ˆˆ  ˆ
h

h
j

j
k

k XXXX                           ...............................(8)  
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2.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างเป็นประจําทุกเดือน โดยขอ
ความร่วมมือจากสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ให้
บันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามที่ได้จัดส่งไปให้ และเมื่อหน่วยงานดังกล่าว บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
สํานักงานฯ ได้ขอให้ส่งแบบสอบถาม คืนมายังสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงานสถิติจังหวัด อย่างไรก็
ตาม หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามคืนในคาบเวลาที่กําหนด เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ จะออกไปติดตามรวบรวมแบบสอบถามดังกล่าว 
 ในไตรมาส 2/2556 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การควบคุมการก่อสร้างอาคารจํานวน 3,627 แห่ง เน่ืองจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทําเป็นรายเดือน 
ดังน้ันหน่วยงานแต่ละแห่งจะต้องบันทึกแบบสอบถามและส่งคืนให้สํานักงานฯ รวม 3 ครั้ง รวมเป็นจํานวน
แบบสอบถามท้ังสิ้น 10,881 แบบ แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว สํานักงานฯ ได้รับ
แบบสอบถามท่ีบันทึกข้อมูลและส่งกลับคืนมาจํานวน 6,334 แบบ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.2 ของจํานวน
แบบสอบถามทั้งสิ้น ซึ่งสามารถจําแนกจํานวนแบบสอบถามท่ีได้รับ ดังน้ี 
 
  จํานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับ จําแนกตามเขตการปกครองและภาค   

 
 

ภาค 

รวม เขตเทศบาล  1/       นอกเขตเทศบาล 

แบบ 
สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีได้รับ 

 

แบบ 
สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีได้รับ 

แบบ 
สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีได้รับ 

   ท่ัวราชอาณาจักร 10,881 6,334 4,953 3,078 5,928 3,256 

 (100.0) (58.2) (100.0) (62.1) (100.0) (54.9) 
กรุงเทพมหานคร 150 150 150 150 - - 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - - 
ปริมณฑล 930 654 276 195 654 459 

 (100.0) (70.3) (100.0) (70.7) (100.0) (70.2) 
กลาง 3,129 2,432 1,266 975 1,863 1,457 

 (100.0) (77.7) (100.0) (77.0) (100.0) (78.2) 
เหนือ 1,821 883  1,125 598 696 285 
 (100.0) (48.5) (100.0) (53.2) (100.0) (40.9) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3,051 965 1,455 652 1,596 313 

 (100.0) (31.6) (100.0) (44.8) (100.0) (19.6) 
ใต้ 1,800 1,250 681 508 1,119 742 

 (100.0) (69.4) (100.0) (74.6) (100.0) (66.3) 
  

 1/    รวมสาํนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร      
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3.  การประมวลผลข้อมูล 

 แบบสอบถามที่บันทึกคําตอบเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งมายังสํานักงานสถิติจังหวัดและสํานัก
บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ เพ่ือบรรณาธิกร ตรวจสอบความถูกต้อง แนบนัยของข้อมูลอย่างละเอียด พร้อม
บันทึกข้อมูลบน Web Application เพ่ือทําการประมวลผลต่อไป อย่างไรก็ดีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงได้
ทําการบรรณาธิกรด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง แล้ว
จึงทําการประมวลผลและนําเสนอผลในรูปตารางสถิติ 

 
4.  ข้อจํากัดของข้อมูล 

 การประมวลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้างเป็นการรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 
ซึ่งอาจจะยังไม่มีการดําเนินการก่อสร้างทันทีก็ได้ นอกจากน้ีข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน อยู่บ้างด้วย
หลายสาเหตุ เช่น ไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานครบทุกแห่ง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการบันทึกข้อมูล
หรือการลงรหัส เป็นต้น อย่างไรก็ดี สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้พยายามขจัดความคลาดเคลื่อนให้เหลือ
น้อยที่สุด 

 



ภาคผนวก ข
คํานิยาม 

 
 1. ราชการส่วนท้องถ่ิน หมายถึงเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2. การก่อสร้างใหม่ หมายถึงการสร้างอาคารข้ึนใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทน
ของเดิมหรือไม่ก็ตาม 
 3. การต่อเติมหรือดัดแปลง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงต่อเติม เพ่ิม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน นํ้าหนัก เน้ือที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้าง
ไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม 
 4. ประเภทของสิ่งก่อสร้าง จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
  4.1 สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน หมายถึงบ้าน ตึก ตึกแถว ห้องแถว คลังสินค้า สํานักงาน 
โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักผู้โดยสารรถประจําทาง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  4.2 สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน หมายถึงถนน สะพาน รั้วหรือกําแพง อุโมงค์ ป้ายโฆษณา 
ท่อหรือทางระบายนํ้า เพ่ือประโยชน์สาธารณะ อู่เรือ คานเรือ เขื่อน ท่านํ้าหรือท่าจอดเรือ เป็นต้น 
 5. ลักษณะของการก่อสร้าง จําแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 5.1 การก่อสร้างใหม่ หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นได้อนุญาตให้ก่อสร้าง
ขึ้นใหม่ทั้งหมดในระหว่างเดือนที่รายงาน 
  5.2 การก่อสร้างที่ต่อเติมหรือดัดแปลง หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นได้
อนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง แก้ไขสิ่งก่อสร้างเดิมในระหว่างเดือนที่รายงาน 
 6. ชนิดของสิ่งก่อสร้าง จําแนกออกเป็น 
  6.1 เพื่ออยู่อาศัย หมายถึงอาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน 
ไม่ว่าจะอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือช่ัวคราว เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้อยู่อาศัยอย่างเดียว หรือให้เช่า เช่น 
บ้านเด่ียว/บ้านโดด บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแถวหรือห้องแถว ตึกแถวเพ่ืออยู่อาศัย แฟลต/อพาร์ทเม้นท์ 
อาคารพักอาศัยรวม อาคารชุด (Condominium) เป็นต้น     

 บ้านเด่ียว หมายถึงที่อยู่อาศัยที่มีขนาดและลักษณะของที่ดินกําหนดให้ต้องมี  
เน้ือที่ไม่ตํ่ากว่า 50 ตารางวา เมื่อทําการปลูกสร้างบ้านแล้วจะต้องมีพ้ืนที่เปิดโล่งเพียงพอที่จะทําเปิดช่อง
เปิดได้ (ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการจะเจาะหน้าต่างเพ่ิมหรือเปิดผนังด้านใดด้านหน่ึงในภายหลัง) ซึ่งเทศบัญญัติ
การก่อสร้างอาคารกําหนดให้ตัวบ้านจะต้องห่างจากแนวเขตอย่างน้อยที่สุด 2 เมตร (หรือมีพ้ืนที่ปิดโล่ง
รอบตัวบ้านไม่ตํ่ากว่า 2 เมตร) และความกว้าง-ยาวของที่ดินไม่ควรจะแตกต่างกันมาจนเกินไป  

 บ้านแฝด หมายถึงอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนัง
ร่วมอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของ 
แต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน 

 บ้านแถว หมายถึงห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้า
และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามช้ัน 
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 อาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึงอาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารท่ีใช้เป็นที่อยู่
อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว มีห้องนํ้า ห้องส้วม
ทางเดิน ทางเข้าออก และทางข้ึนลง หรือลิฟท์ แยกจากกันหรือรวมกัน  ต้องมีพ้ืนที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้
เพ่ือการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร (จากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522) 

 ตึกแถว หมายถึงอาคารที่ก่อสร้างต่อเน่ืองกันเป็นแถวยาวต้ังแต่สองคูหาขึ้นไป มี
ผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

 อาคารชุด (Condominium) หมายถึงอาคารที่ บุคคลสามารถแบ่งถือกรรมสิทธ์ิ     
ออกเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
ส่วนกลาง ลักษณะส่วนใหญ่ ตัวอาคารจะเป็นตึกใช้วัสดุทนไฟ การอยู่อาศัยและการครอบครองสิทธ์ิจะ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
 6.2 เพื่อการพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังการผลิต เทียบได้ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้าและให้ความหมาย
รวมถึงอาคารอ่ืนใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อ
ประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้   
   หรือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ เช่น ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
สินค้ารวมทั้งการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ การรับจํานํา การประกันภัย กิจการเก่ียวกับการเงินและการ
ธนาคาร รวมทั้งอาคารที่ใช้สําหรับการค้าเป็นหลักทั้งการค้าส่งและค้าปลีก เช่น ตึกแถว ร้านค้า คลังสินค้า 
สํานักงาน ธนาคาร บริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถที่ก่อสร้างรวมอยู่กับอาคารพาณิชย์ (เช่น 
ห้างสรรพสินค้า) อาคารเพ่ือการพาณิชย์จะใช้อยู่อาศัยด้วยหรือไมก็่ได้   
 6.3 ภัตตาคาร หมายถึงอาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือ
เครื่องด่ืม โดยมีพ้ืนที่สําหรับต้ังโต๊ะอาหารไว้บริการ  ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 
 6.4 อาคารสํานักงาน หมายถึงอาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสํานักงาน
หรือที่ทําการ 
  6.5 โรงแรม หมายถึงอาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม รวมถึงเกสต์เฮาส์ด้วย  
  6.6 โรงงาน หมายถึงอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมต้ังแต่  
ห้าแรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าต้ังแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป  หรือใช้คนงานต้ังแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักร
หรือไม่ก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง     
เก็บรักษาหรือทําลายสิ่งใดๆ ทั้งน้ี ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  6.7 คลังสินค้า หมายถึงอาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สําหรับเก็บ
สินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
  6.8 เพื่อการอุตสาหกรรม หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการดําเนินกิจการเก่ียวกับการผลิต
หรือประกอบสินค้า เช่น โรงงานผลิตรองเท้า ร้านตัดเสื้อผ้าโหล ร้านทําขนม ร้านทําประตูหน้าต่าง โรงกลึง 
โรงงานประกอบรถยนต์ อู่ต่อเรือ โกดังสินค้า ห้องทํางานในโรงงาน เป็นต้น โดยจะใช้อยู่อาศัยด้วยหรือไม่  
ก็ได้ 
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  6.9  เพื่อการศึกษา หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการดําเนินกิจการโดยตรงเก่ียวกับกิจการ
การเรียนการสอนหรือการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ เป็นต้น 
  6.10 เพื่อการสาธารณสุข หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการรักษาพยาบาลและการดูแล
เฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาล สถานพักฟ้ืน สถานที่ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ อาคารเพ่ือการบริการทาง
การแพทย์อ่ืน ๆ เป็นต้น 
  6.11 เพื่อการขนส่ง หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการขนส่ง เช่น สถานีขนส่งทางบก ทาง
รถไฟ และทางอากาศ ที่พักผู้โดยสารรถประจําทาง เป็นต้น 
  6.12 เพื่อการเกษตร หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้สําหรับดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตทาง
การเกษตร เช่น โรงเรือนเพาะชํา หรือเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับและพืชพันธ์ุอ่ืน ๆ โรงเก็บเมล็ดพันธ์ุ     
(ที่ไม่ใช่เพ่ือการขาย) โรงเก็บธัญญพืชขนาดเล็ก คอกปศุสัตว์ เป็นต้น 
  6.13 เพื่อการบันเทิง หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพ่ือการบันเทิงต่างๆ เช่น โรงละคร 
โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ไนต์คลับ สถานลีลาศ เป็นต้น  
  6.14 เพื่อประโยชน์อ่ืน ๆ หมายถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น 
อาคารเอนกประสงค์ อาคารจอดรถ ห้องนํ้า ห้องส้วม หอประชุม เป็นต้น 
 7. พื้นที่ก่อสร้าง หมายถึงพ้ืนที่ภายในอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ หรือพ้ืนที่ต่อเติมหรือดัดแปลง
เฉพาะส่วนที่เป็นพ้ืนของแต่ละช้ันรวมกัน 
 
 
 
 


