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คํานํา 
 

 การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง เปนขอมูลสถิติส่ิงกอสรางที่เอกชนไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม ตอ

เติมหรือดัดแปลง ถือเปนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญตัวหนึ่ง เพราะเปนขอมูลที่บงชี้ภาวะธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการกอสรางหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อใชเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและประเมินภาวะเศรษฐกิจใน

ภาพรวมของประเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทํา การประมวลขอมูลพื้นที่กอสรางไตรมาส 2/2554 โดยนําเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับการกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และตอเติมหรือดัดแปลง เฉพาะพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใช

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดแก จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนสิ่งกอสราง และพื้นที่กอสราง  

 สําหรับขอมูลไตรมาส 2/2554 พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงทั้งที่

เปนอาคารโรงเรือนและมิใชอาคารโรงเรือนมีจํานวนทั้งส้ิน 43,092 ราย ลดลงรอยละ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่

ผานมา  แตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553   ในไตรมาส 2/2554 มีพื้นที่ของสิ่งกอสรางสิ่งที่

เปนอาคารโรงเรือน รวม 16.3 ลานตารางเมตรลดลงรอยละ 4.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นรอยละ 

15.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553   สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา 

ปมน้ํามัน ปายโฆษณา และสระวายน้ํา มีพื้นที่ของสิ่งกอสรางทั้งส้ิน 504,211 ตารางเมตรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 75.7 เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มขึ้นรอยละ 46.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553 นอกจากนั้น

ส่ิงกอสรางประเภทที่คิดเปนความยาว (เชน ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง สะพาน และเขื่อน/คันดิน) มีความยาว

ทั้งส้ิน 614,517 เมตร ซึ่งลดลงรอยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นรอยละ 32.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของป 2553 

 การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่การกอสรางนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดรับความรวมมือในการบันทึก

แบบสอบถามจากสํานักงานเขต และหนวยราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศเปนอยางดี จึงขอแสดงความ

ขอบคุณไว ณ ที่นี้ดวย 

 

 

 

 

 



 

 

จ 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหารบทสรุปสําหรับผู้บริหาร  
 
 

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชน
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับ
จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จํานวนสิ่งก่อสร้างและ
พื้นที่ก่อสร้าง ข้อมูลดังกล่าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์
สําหรับหน่วยงานภาครัฐในการกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศ   สําหรับเอกชนใช้ในการจัดทํา
ตัวชี้วัดด้านที่อยู่อาศัย  ใช้ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมการขายและการลงทุน 

ข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 2/2554 
เป็นข้อมูลในระดับภาคและทั่วประเทศ ที่อยู่ในเขต
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล(บางส่วน) ใน
พื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522) และในเขตการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 
1. จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และพื้นที่ของ    
    สิ่งก่อสร้าง 

ในไตรมาส 2 ปี 2554 มีเอกชนที่ได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างใหม่  ต่อเติมหรือดัดแปลงจํานวนทั้งสิ้น 
43,092 ราย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่
เป็นอาคารอาคารโรงเรือน 38,290 ราย และที่มิใช่
อาคารโรงเรือน 4,802 ราย ดังนี้ 
 1.1  สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน  

สําหรับส่ิงก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนนั้นมีผู้
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้ าง  38 ,290 รายมีพื้นที่ ของ
ส่ิงก่อสร้างรวม 16.3  ล้าน ตร.ม. ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
98.3) ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 1.7 
ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า 
จํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนลดลง
ร้อยละ 6.9 และมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต
ลดลงร้อยละ 4.4 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี 2553 จํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7  และมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
อนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 (แผนภูมิ 1) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2  สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 
  สําหรับส่ิงก่อสร้างที่มิ ใช่อาคารโรงเรือนมี
เอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 4,802 ราย ส่วนใหญ่
ร้อยละ 99.1 ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 
0.9 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง โดยเป็น
ส่ิงก่อสร้างประเภทท่อ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง 
สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ มีความยาวก่อสร้างรวม
ทั้งสิ้น 614,517 เมตร และเป็นการก่อสร้างประเภท   
ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ํามัน ป้ายโฆษณา สระว่ายน้ํา   
ฯลฯ มีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 504,211 ตร.ม.  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า 
จํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 
แต่มีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างในส่วนที่คิดเป็นความยาวลดลง
ร้อยละ 0.5 ส่วนพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ คิดเป็นพื้นที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.7   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี 2553 พบว่าจํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างลดลงร้อยละ 3.9 โดยมีความยาวและพื้นที่ของ
ส่ิงก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 และร้อยละ 46.8  
ตามลําดับ (แผนภูมิ 2) 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม-  
             ดัดแปลง  และพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคาร 

โรงเรือน 
 

 ที่มา : การประมวลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้างไตรมาส 2/2554 สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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2. ชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
  
2.1  สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน  

อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใน
ไตรมาส 2/2554 ส่วนใหญ่เป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัยโดยมี
พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างรวม 11.0 ล้าน ตร.ม. หรือร้อยละ 
67.8   ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น ส่วน
อาคารโรงเรือนที่ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และสํานักงาน
มีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง 2.3 ล้าน ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 
13.9  เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่ของ
ส่ิงก่อสร้าง 1.6 ล้าน ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 9.9  เป็นการ
ก่อสร้างโรงแรมคิดเป็นพื้นที่ 462,278 ตร.ม. และเป็น
การก่อสร้างอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขจํานวน 
287,777 ตร.ม.  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า 
อาคารโรงเรือนมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างโดยรวมลดลงร้อยละ 4.4 (จากพื้นที่ 17,017,270 ตร.ม.            
เป็น 16,267,015 ตร.ม.)  โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคาร
โรงแรมลดลงมากที่ สุดร้อยละ  23 .4  (จากพื้นที่ 
603,294 ตร.ม. เป็น 462,278 ตร.ม.) อาคารเพื่อการ
พาณิชย์และสํานักงานมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
อนุญาตลดลงร้อยละ 19.0  (จากพื้นที่ 2,787,672 ตร.
ม. เป็น 2,258,550 ตร.ม.) เพื่อการอุตสาหกรรมและ
โรงงานลดลงร้อยละ 16.1 ส่วนการก่อสร้างเพื่อการศึกษา
และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.0  การก่อสร้างเพื่อ
อยู่อาศัยมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น     
ร้อยละ 1.0 เท่านั้น (แผนภูมิ 3) 

หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 
2553 พบว่า อาคารโรงเรือนมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 
(จากพื้นที่ 14,095,777  ตร.ม. เป็น 16,267,015 ตร.ม.)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.2  สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 
  
สําหรับส่ิงก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนนั้น ส่วนใหญ่เป็น
การก่อสร้างท่อ/ทางระบายน้ํา ที่มีความยาว 374,963 
เมตร หรือร้อยละ 61.0 ของสิ่งก่อสร้างที่คิดเป็นความยาว
ทั้งสิ้น เป็นการก่อสร้างถนนมีความยาว  125,756 เมตร
หรือร้อยละ  20.5  เป็นการก่อสร้างรั้ว/กําแพงมี  ความยาว 
85,325  เมตรหรือร้อยละ 13.9 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ ผ่านมา พบว่า 
ส่ิงก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งก่อสร้าง 
ที่ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวมลดลงร้อยละ 0.5       
(จากความยาว 617,495 ม. เป็น 614,517 ม.)  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2553 เพิ่มขึ้น     
ร้อยละ 32.1 (จากความยาว 465,252 ม. เป็น 614,517 ม.)   
(แผนภูมิ 4) 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบพ้ืนที่ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม-ดัดแปลง        
              ของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 
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แผนภูมิ 3   เปรียบเทียบพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ได้รับ 
               อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติม-ดัดแปลง  
               จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
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  สําหรับส่ิงก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน        
ที่คิดเป็นพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างลาน

จอดรถ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง คิดเป็นพื้นที่  218,298   
ตร.ม.  หรือร้อยละ 43.3  เป็นการก่อสร้างปั๊มน้ํามัน 
79,821    ตร.ม. ร้อยละ 15.8 และป้ายโฆษณาได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างคิดเป็นพื้นที่  23,690  ตร.ม. หรือ
ร้อยละ 4.7 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า
พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้น   

 
ร้อยละ 75.7 (จากพื้นที่ 286,996 ตร.ม. เป็น 504,211  

ตร.ม.) และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ     
ปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.8 (จากพื้นที่ 343,534 ตร.ม. 
เป็น 504,211 ตร.ม.) (แผนภูมิ 5) 

สรุป จากการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง
ในไตรมาส 2/2554 พบว่ามีจํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารโรงเรือนจํานวน 38,290 รายลดลงร้อย
ละ 6.9 จากไตรมาสที่ ผ่านมา  ในขณะที่พื้นที่ของ
ส่ิงก่อสร้างมีจํานวน 16.3 ล้าน ตร.ม. ลดลงร้อยละ 4.4 
จากไตรมาสที่ผ่านมา  สําหรับส่ิงก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคาร
โรงเรือน มีความยาวของสิ่งก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.5 แต่
มีพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.7  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผ่านมา 

หากจําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่
ร้อยละ 67.8 จะเป็นการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยคิดเป็น
พื้นที่ก่อสร้าง 11.0 ล้าน ตร.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0  เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปี 2553   สําหรับการก่อสร้างท่อ/
ทางระบายน้ําเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9  เมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.8 จากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2553  การก่อสร้างลานจอดรถเพิ่มขึ้นร้อยละ 
42.3  เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 
11.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2553   

อย่างไรก็ตาม จากการประมวลข้อมูลที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้าง พบว่า จํานวนผู้ได้รับอนุญาตและ
พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างประเภทอาคารโรงเรือนในไตรมาส 
2/2554 ในภาพรวมลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาเล็กน้อย 
แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
ส่วนการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนมี
จํานวนผู้ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ ผ่าน
มา  และสิ่งก่อสร้างที่เป็นความยาวลดลงแต่พื้นที่กลับ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว และผู้ประกอบการเองก็คงรอ
นโยบายของรัฐบาลใหม่ 

 
 

แผนภูมิ 4   เปรียบเทียบพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้าง(ความยาว) ที่มิใช่
อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และ 

               ต่อเติม-ดัดแปลง จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 สํ า นั ก ง านสถิ ติ แห ง ช าติ ไ ด เ ก็ บ

รวบรวมขอมูลส่ิงกอสรางทุกประเภทที่เอกชน

ไดรับอนุญาตใหทําการกอสรางใหม ตอเติมหรือ

ดัดแปลงตามเทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปน

ประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 ซึ่งครอบคลุมเฉพาะ

เขตเทศบาล ตอมาเพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูล

มีความสมบูรณมากขึ้นตามความตองการใช

ขอมูล สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดขยาย

ขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาล และ

องคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่

มี แ ล ะ ไ ม มี พ ร ะ ร า ช ก ฤษฎี ก า       ใ ห ใ ช

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ซึ่ง

ขอมูลที่เก็บรวบรวมนี้ หนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนนําไปใชประโยชนในดานตาง  ๆ  เชน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  นําไปใชในการจัดทําบัญชี

ประชาชาติ  ดานการสะสมทุนและมูลคาการ

กอสรางรวม    ของทั้งประเทศ ศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย กระทรวงการคลัง ธนาคารแหง

ประเทศไทย และภาคเอกชนนําไปใชจัดทํา

ตัวชี้วัดที่อยูอาศัย เพื่อใชในการติดตามภาวะ

เศรษฐกิจดานอสังหาริมทรัพย และเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจและการเงินเปนตน 

 สําหรับการเสนอผลขอมูลพื้นที่การ

กอสรางนี้ ไดนํา เสนอผลเปนรายปและราย

ไตรมาส โดยขอมูลรายปเปนการนําเสนอผล

ขอมูลในระดับจังหวัด  ภาค และทั่วประเทศ

สวนขอมูลรายไตรมาสนั้นเปนการนําเสนอผล

ขอมูลในระดับภาค และทั่วประเทศ เฉพาะพื้นที่

ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น  

1.2 คุมรวม 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโครงการนี้    

คุมรวมสิ่งกอสรางทุกประเภทที่เอกชนไดรับ

อนุญาตใหก อสร า ง ใหม และต อ เติมห รือ

ดัดแปลง ในทุกพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใช

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทุก

จังหวัดทั่วประเทศ 

1.3 รายการขอมูล 

 การจัดทําโครงการประมวลขอมูล

พื้นที่การกอสรางนี้ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการ

กอสราง ดังตอไปนี้ 

 1)   จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง  

 2)    จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต

ใหกอสราง  

 3) พื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตให

กอสราง 

1.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลการกอสรางเปนประจําทุกเดือน 

โดยขอความรวมมือจากสํานักงานเขต สํานักการ

โยธา กรุงเทพมหานคร และหนวยราชการสวน

ทองถิ่นในจังหวัดตาง ๆ ใหบันทึกขอมูลลงใน



 

 

2  
 

แบบสอบถามที่ไดจัดสงไปให และเมื่อหนวยงาน

ดังกลาวบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวสํานักงานฯ ได

ขอใหสงแบบสอบถามคืนมายังสํานักงานสถิติ

แหงชาติ หรือสํานักงานสถิติจังหวัด อยางไรก็

ตาม หากหนวยงานใดยังไมไดสงแบบสอบถาม

คืนในคาบเวลาที่กําหนด เจาหนาที่ของสํานักงาน

สถิ ติ แห ง ช าติ จ ะออก ไปติ ดตาม ร วบร วม

แบบสอบถามดังกลาว 

1.5 การประมวลผลขอมูล 
 แบบสอบถามที่บันทึกคําตอบเรียบรอย

แลว สํานักงานสถิติจังหวัดจะทําการตรวจสอบ

ความถูกตอง  พรอมทั้งลงรหัสรายการตางๆ 

จากนั้ นจะทํ าการบันทึกขอมูล เพื่ อทํ าการ

ประมวลผลเบื้องตน อยางไรก็ดีเพื่อใหไดขอมูลที่

ถูกตองมากที่สุด จึงไดทําการตรวจสอบความ  

แนบนัยของขอมูลใหถูกตองครบถวนอีกครั้งใน

สวนกลาง แลวจึงทําการประมวลผลและนําเสนอ

ผลในรูปตารางสถิติตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 การนําเสนอผลขอมูล 
 การเสนอผลขอมูลรายไตรมาส เปน

การนําเสนอผลขอมูลในระดับภาคและทั่ว

ประเทศ เฉพาะพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระ

ราช      บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

เทานั้น  

1.7  ขอจํากัดของขอมูล 
 การประมวลขอมูลสถิติการกอสราง 

เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตให

กอสราง ซึ่งอาจจะยังไมมีการดําเนินการกอสราง

จริงก็ได นอกจากนี้ขอมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน

อยูบางดวยหลายสาเหตุ เชน ไมไดรับขอมูลจาก

หนวยงานครบทุกแหง ความคลาดเคลื่อนที่เกิด

จากการบันทึกขอมูล หรือการลงรหัส เปนตน 

อยางไรก็ดีสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดพยายาม

ขจัดความคลาดเคลื่อนใหเหลือนอยที่สุด 
 

 

 



บทที่  2  
สรุปผลการสํารวจ 

                                                      
2.1 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง และพื้นที่ของ    
      ส่ิงกอสราง    
 ในไตรมาสสอง ป 2554 มีเอกชนที่ไดรับอนุญาตให
กอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางจํานวน 
43,092 ราย เปนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือน 
38,290 ราย  คิดเปนพื้นที่ 16.3ลานตารางเมตร และไดรับ
อนุญาตใหกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 4,802 ราย 
โดยเปนส่ิงกอสรางประเภททอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง 
สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ  คิดเปนความยาวทั้งส้ิน 614,517 
เมตร และประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปาย
โฆษณา  สระวายน้ํา ฯลฯ คิดเปนพื้นที่ทั้งส้ิน 504,211  ตาราง
เมตร  
 สําหรับผูที่ ได รับอนุญาตใหทําการกอสราง
อาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ(รอยละ 98.3) ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ 1.7 ไดรับอนุญาตใหตอ
เติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 
พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือน

ลดลงรอยละ 6.9 และมีพื้นที่ ของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต
ใหกอสรางลดลงรอยละ  
4.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553 พบวา
จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้น   รอยละ 1.7 
และมีพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 15.4 
 สําหรับส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น พบวา 
สวนใหญ (รอยละ 99.1 ) เปนการไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม 
และรอยละ 0.9 เปนการไดรับอนุญาตให   ตอเติมหรือดัดแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 แตพื้นที่กอสรางในสวนที่
คิดเปนความยาว (เชน ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง 
สะพาน และเขื่อน/คันดิน) ลดลงรอยละ 0.5  สวนพื้นที่กอสรางที่
คิดเปนพื้นที่ (เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน  ปาย
โฆษณา และสระวายน้ํา) เพิ่มขึ้นรอยละ 75.7  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553  พบวา จํานวนผูที่
ไดรับอนุญาตใหกอสรางลดลงรอยละ 3.9  โดยมีความยาวและ
พื้นที่ของสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 32.1 และรอยละ 46.8 
ตามลําดับ (ตาราง 1) 
 

 ตาราง  1  จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางและพื้นที่ของส่ิงกอสราง จําแนกตามประเภทของสิ่งกอสราง    
รอยละของการเปลี่ยนแปลง 

   ประเภทของส่ิงกอสราง ไตรมาส 2/2554 
ไตรมาส 1/2554 ไตรมาส 2/2553 

จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางทั้งส้ิน 
(ราย) 

43,092           -5.6   1.0 

อาคารโรงเรือน     
- จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง (ราย)              38,290   -6.9  1.7  

       กอสรางใหม (รอยละ)                 98.3   0.1  0.7  

       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)                   1.7  -0.1  -0.7  

- พื้นที่ของสิ่งกอสราง (ตารางเมตร)        16,267,015   -4.4  15.4  

มิใชอาคารโรงเรือน       

- จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง (ราย)               4,802  5.8  -3.9  

       กอสรางใหม (รอยละ)                 99.1  -0.2  -0.5  

       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)                   0.9  0.2  0.5  

- พื้นที่ของสิ่งกอสราง       

       ความยาว (เมตร) 1/               614,517      -0.5  32.1  

       พื้นที่ (ตารางเมตร) 2/                504,211   75.7   46.8  
 
 
 

  

4   หมายเหตุ  ข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างนี้ เป็นการรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ซึ่งบางแห่งอาจยังไม่ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้าง 
   1  /   สิ่งก่อสร้างประเภท ท่อ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ 

                 2  /   สิ่งก่อสร้างประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ํามัน ป้ายโฆษณา สระว่ายน้ํา ฯลฯ 
 



 

 

2.2  ประเภทและพื้นที่ของส่ิงกอสราง    

 ส่ิงกอสรางที่ เปนอาคารโรงเรือนที่ ได รับ

อนุญาตใหกอสรางในไตรมาสที่สองนั้น สวนใหญเปน

อาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัยโดยมีจํานวนรวม 11.0 ลาน

ตารางเมตร หรือรอยละ 67.8 ของสิ่งกอสรางที่ เปน

อาคารโรงเรือนทั้งส้ิน สวนอาคารโรงเรือนที่กอสรางเพื่อ

การพาณิชยและสํานักงานมีจํานวน 2.3 ลานตารางเมตร 

หรื อคิ ด เป น ร อยละ  1 3 . 9  การก อส ร า ง เพื่ อ ก า ร

อุตสาหกรรมและโรงงานมีจํานวน 1.6 ลานตารางเมตร 

หรือคิดเปนรอยละ 9.9 การกอสรางโรงแรมมีจํานวน 

462,278 ตารางเมตร และเปนการกอสรางอาคารเพื่อ

การศึกษาและสาธารณสุข จํานวน 287,777 ตารางเมตร

เทานั้น 

  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 

อาคารโรงเรือนมีพื้นที่ของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตให

กอสรางโดยรวมลดลงรอยละ 4.4 โดยเฉพาะการกอสราง

โรงแรมลดลงมากที่สุด    รอยละ 23.4 เพื่อการพาณิชย

และสํานักงานลดลงรอยละ 19.0 การกอสรางเพื่อการ

อุตสาหกรรมและโรงงานลดลงรอยละ 16.1 สวนการ

กอสรางอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขมีพื้นที่ของ

ส่ิงกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 67.0 อาคารเพื่ออยูอาศัยมี

พื้นที่ของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้น

รอยละ 1.0 เทานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของป 2553 พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่ของสิ่ง               

กอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้น   รอยละ 

15.4 

 สําหรับส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น

สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ํา      มีความ

ยาว 374,963 เมตร คิดเปนรอยละ 61.0 ของสิ่งกอสราง

ที่มีหนวยวัดเปนความยาวทั้งส้ิน การกอสรางถนนมี

ความยาว  125,756 เมตร   ร้ัว /กําแพง  มีความยาว 

85,325 เมตร  สําหรับการกอสรางลานจอดรถมีพื้นที่ 

218,298 ตารางเมตรหรือรอยละ 43.3 ปมน้ํามันไดรับ

อนุญาตใหกอสรางคิดเปนพื้นที่ 79,821 ตารางเมตรหรือ

รอยละ 15.8 ปายโฆษณาไดรับอนุญาตใหกอสรางคิด

เปนพื้นที่ 23,690 ตารางเมตรหรือรอยละ 4.7  

 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาพบวา 

ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาว (เมตร)  ของ

ส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวม ลดลงรอยละ 

0.5 แตเพิ่มขึ้นรอยละ 32.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของป 2553  สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน

ที่มีหนวยวัดพื้นที่เปนตารางเมตร ไดรับอนุญาตใหกอสราง

โดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 75.7  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่

ผานมา และเพิ่มขึ้นรอยละ 46.8 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของป 2553 (ตาราง 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ตาราง  2  พ้ืนที่และความยาวของสิ่งกอสราง  จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง      

รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
ชนิดของส่ิงกอสราง ไตรมาส 2/2554 

ไตรมาส 1/2554 ไตรมาส 2/2553 

อาคารโรงเรือน     

      รวม  (ตร.ม.) 16,267,015 -4.4 15.4 

เพื่ออยูอาศัย 11,024,673 1.0 9.2 

เพื่อการพาณิชยและสํานักงาน 2,258,550 -19.0 53.4 

เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน 1,602,739 -16.1 41.2 

เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข 287,777 67.0 163.0 

โรงแรม   462,278 -23.4 -31.8 

อื่น ๆ 1/ 630,998 0.7 3.6 

มิใชอาคารโรงเรือน    

      ความยาวรวม (เมตร) 614,517 -0.5 32.1 

ทอ/ทางระบายน้ํา 374,963 10.9 50.8 

ถนน 125,756 -19.2 63.4 

ร้ัว/กําแพง 85,325 -21.0 -2.5 

อื่น ๆ 2/ 28,473 82.7 -45.4 

      พ้ืนที่รวม (ตร.ม.) 504,211 75.7 46.8 

ลานจอดรถ 218,298 42.3 11.1 

สนามกีฬา 56,316 513.7 121.6 

ปมน้ํามัน 79,821 249.9 256.5 

ปายโฆษณา 23,690 2.8 52.2 

อื่น ๆ 3/ 126,086 60.4 50.8 

 
หมายเหตุ  ขอมูลพื้นที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง ซึ่งบางแหงอาจยังไมไดเริ่ม  

                   ดําเนินการกอสราง 

                    1/   เชน โรงกรองน้ํา เพื่อการบําบัดน้ําเสีย เพื่อการเกษตร เพื่อการบันเทิง เปนตน 

                    2/   เชน สะพาน เขื่อน/คันดิน เปนตน  

                    3/    เชน  ทางเดินเทา ซุมประตูและสระวายน้ํา เปนตน 

 

 

 

 

 



 
2.3 ขอมูลการกอสราง จําแนกตามภาค 

 เมื่อพิจารณาขอมูลการกอสรางใหม ประเภท

อาคารโรงเรือนจําแนกตามภาค พบวา     มีจํานวนผู

ไดรับอนุญาตใหกอสรางทั้งส้ิน 37,632 ราย เปนผูที่อยูใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดถึง 9,948 รายคิดเปน

รอยละ 26.4 รองลงมา คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผู

ไดรับอนุญาตใหกอสรางจํานวน 7,706 รายคิดเปนรอย

ละ 20.5 แตมีพื้นที่ของสิ่งกอสรางที่ได รับอนุญาตให

กอสรางมากที่สุด คือ 6.4 ลานตารางเมตรคิดเปนรอยละ 

43.7 ของพื้นที่ที่ได รับอนุญาตใหกอสรางใหมทั้งส้ิน 

(14.7 ลานตารางเมตร)  

 สําหรับการไดรับอนุญาตใหกอสรางสิ่งกอสราง

ใหมที่มิใชอาคารโรงเรือนในไตรมาสที่สองของป 2554 มี

จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางทั้งส้ิน 4,760 ราย โดย

เปนผู ได รับอนุญาตการกอสรางในกรุง เทพฯ  และ

ปริมณฑลมากที่สุดจํานวน 2,360 ราย (รอยละ 49.6) 

ในขณะที่ภาคใตมีจํานวนผูไดรับอนุญาตการกอสราง

ประเภทนี้  นอยที่สุดเพียง 235 ราย (รอยละ 4.9)  

 สําหรับส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน  ที่

ไดรับอนุญาตใหกอสรางนั้น พบวาส่ิงกอสรางประเภท

ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน 

ฯลฯ ไดรับอนุญาตทั้งส้ิน 613,285 เมตร ซึ่งเปนการ

กอสรางในกรุงเทพฯและปริมณฑลมากที่สุดคือ 385,042 

เมตรหรือรอยละ 62.8     สวนพื้นที่ของสิ่งกอสรางที่คิด

เปนพื้นที่ประเภท        ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน  

ปายโฆษณา  และสระวายน้ํา  มีประมาณ  493,158 

ตารางเมตร เปนพื้นที่ของสิ่งกอสรางในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลมากที่สุดจํานวน 207,251 ตารางเมตรหรือรอย

ละ 42.0  

 หากกลาวโดยรวมแลว การไดรับอนุญาตให

กอสราง สวนใหญจะเปนการอนุญาตใหกอสรางใหมทั้ง

ในสวนที่เปนอาคารโรงเรือนและมิใชอาคารโรงเรือน 

สําหรับการอนุญาตให ตอเติมหรือดัดแปลงนั้น จะมี

สัดสวนการไดรับอนุญาตใหกอสรางเพียงเล็กนอยเทานั้น 

ซึ่งจะเปนลักษณะเชนเดียวกันในทุกภาค (ตาราง 3) 
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ตาราง  3  จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนส่ิงกอสราง พ้ืนที่และความยาวของสิ่งกอสราง 
              ไตรมาสที่ 2/2554 เปนรายภาค   
 

 
รายการ 

ทั่วประเทศ กรุงเทพ ฯ 
และ

ปริมณฑล 

กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

ส่ิงกอสรางประเภทอาคารโรงเรือน      

กอสรางใหม       

   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 37,632 7,706 7,591 5,261 9,948 7,126 

   - จํานวนอาคาร (หลัง) 63,678 23,725 12,147 5,964 10,975 10,867 

   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 14,695,688 6,421,416 2,846,484 1,277,435 2,089,597 2,060,756 

ตอเติมหรือดัดแปลง       

   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 658 227 166 66 151 48 

   - จํานวนอาคาร (หลัง) 736 245 209 79 152 51 

   - พื้นที่ (ตารางเมตร)   1,571,327  1,292,705     195,601     21,690       43,723      17,608 

ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน       

กอสรางใหม       

   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 4,760 2,360 998 398 769 235 

   - จํานวนสิ่งกอสราง (แหง) 5,597 2,989 1,050 401 877 280 

   - ความยาว (เมตร) 613,285 385,042 98,856 51,980 36,490 40,917 

   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 493,158 207,251 81,428 49,680 112,861 41,938 

ตอเติมหรือดัดแปลง       

   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 42 22 10 2 6 2 

   - จํานวนสิ่งกอสราง (แหง) 42 22 10 2 6 2 

   - ความยาว (เมตร) 1,232 850 337 11 - 34 

   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 11,053 4,867 4,180 205 516 1,285 

       

 
 



 
 
 
 
 
 

ตารางสถิติ 

 
 



ตารางสถติ ิ
หนา 

 

ตาราง 1 เปรียบเทียบจํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาว  

 ของสิ่งกอสราง 13 

ตาราง 2 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสราง  

 เดือนเมษายน 2554 19 

ตาราง 3 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสราง    

 เดือนพฤษภาคม 2554 20 

ตาราง 4 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสราง  

 เดือนมิถุนายน 2554 21 

ตาราง 5 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง ไตรมาสที่ 2/2554 22 

ตาราง 6 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  

 ไตรมาสที่ 2/2554 23 

ตาราง 7 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง   

 ไตรมาสที่ 2/2554 24 

ตาราง 8 เปรียบเทียบพื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต  25 

ตาราง 9 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง เดือนเมษายน 2554 31 

ตาราง 10 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง เดือนพฤษภาคม 2554 32 

ตาราง 11 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง เดือนมิถุนายน 2554 33 

ตาราง 12 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  

 เดือนเมษายน 2554 34 

ตาราง 13 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  

 เดือนพฤษภาคม 2554 35 

ตาราง 14 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  

 เดือนมิถุนายน 2554 36 

ตาราง 15 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  

 เดือนเมษายน 2554 37 

ตาราง 16 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  

 เดือนพฤษภาคม 2554 38 

ตาราง 17 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  

 เดือนมิถุนายน 2554 39 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 

ระเบียบวิธีสถิติ 
 

1. วิธีการประมาณผล 

   โครงการประมวลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2554 ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
ประจําทุกเดือน จากหน่วยราชการทั้งกรุงเทพมหานคร และส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล  องค์การบริหารส่วน
ตําบล แต่เนื่องจากสํานักงานสถิติแห่งชาติได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบทุกหน่วยราชการ จึง
จําเป็นต้องมีการประมาณค่าตามวิธีสถิติ เพื่อให้ข้อมูลที่นําเสนอเป็นค่าประมาณของประชากรทุกแห่งที่อยู่
ในคุ้มรวม 

   ในการประมาณค่า  กําหนดให ้

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

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

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

1. สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศกึษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   จงัหวัด i   ภาค  h  
คือ 

 

     ∑
=

=
3

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

 
โดยที่  X hijkˆ  คือ  ค่าประมาณยอดรวมของลกัษณะที่ต้องการศกึษา 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 จํานวนหน่วยราชการทีเ่ก็บรวบรวมข้อมลูได้ทั้งสิ้นของเดือน k เขตการ

ปกครอง j  จังหวัด i   ภาค  h  
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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 =∑

=
 

 

3. สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะทีต้่องการศึกษา X  สําหรับเดือน k   ภาค  h  คือ 

      ∑
=

=
2

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

 

4. สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะทีต้่องการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   ภาค  h  คือ 

      ∑
=

=
3

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

 

5. สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะทีต้่องการศึกษา X  สําหรับเดือน  k   คือ 

     ∑
=

=
7

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

 

6. สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะทีต้่องการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   คือ 

   ∑
=

=
7

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

 

7. สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะทีต้่องการศึกษา X  สําหรับภาค  h  คือ 

     ∑ ∑
= =

==
3

1k

2

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

 

8. สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะทีต้่องการศึกษา X  สําหรับทั่วราชอาณาจักร  คือ 

     ∑∑∑
===

===
7

1h
h

2

1j
j

3

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

 
2.  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างเป็นประจําทุกเดือน โดยขอ
ความร่วมมือจากสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ให้
บันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามที่ได้จัดส่งไปให้ และเมื่อหน่วยงานดังกล่าว บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
สํานักงานฯ ได้ขอให้ส่งแบบสอบถาม คืนมายังสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงานสถิติจังหวัด อย่างไรก็
ตาม หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามคืนในคาบเวลาที่กําหนด เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ จะออกไปติดตามรวบรวมแบบสอบถามดังกล่าว 
 ในไตรมาส 2/2554 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การควบคุมการก่อสร้างอาคารจํานวน 3,304 แห่ง เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทําเป็นรายเดือน 
ดังนั้นหน่วยงานแต่ละแห่งจะต้องบันทึกแบบสอบถามและส่งคืนให้สํานักงานฯ รวม 3 ครั้ง รวมเป็น
จํานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 9,912 แบบ แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว สํานักงานฯ 
ได้รับแบบสอบถามที่บันทึกข้อมูลและส่งกลับคืนมาจํานวน 7,145 แบบ หรือคิดเป็นร้อยละ 72.1 ของ
จํานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น ซึ่งสามารถจําแนกจํานวนแบบสอบถามที่ได้รับ ดังนี้ 
 
จํานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับ จําแนกตามเขตการปกครองและภาค 

 รวม เขตเทศบาล  1/       นอกเขตเทศบาล 

ภาค แบบ 
สอบถาม 
ทั้งสิ้น 

 

แบบ 
สอบถาม 
ที่ได้รับ 

 

แบบ 
สอบถาม 
ทั้งสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ที่ได้รับ 

แบบ 
สอบถาม 
ทั้งสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ที่ได้รับ 

   ทั่วราชอาณาจักร 9,912 7,145 4,740 3,552 5,172 3,593 

 (100.0) (72.1) (100.0) (74.9) (100.0) (69.5) 
กรุงเทพมหานคร 150 150 150 150 - - 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - - 
ปริมณฑล 930 752 231 199 699 553 

 (100.0) (80.9) (100.0) (86.2) (100.0) (79.1) 
กลาง 2,406 2,227 1,167 1,087 1,239 1,140 

 (100.0) (92.6) (100.0) (93.1) (100.0) (92.0) 
เหนือ 1,806 1,286 1,119 823 687 463 

 (100.0) (71.2) (100.0) (73.5) (100.0) (67.4) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,826 1,283 1,398 781 1,428 502 

 (100.0) (45.4) (100.0) (55.9) (100.0) (35.2) 
ใต้ 1,794 1,447 675 512 1,119 935 

 (100.0) (80.7) (100.0) (75.9) (100.0) (83.6) 
  

 1/    รวมสาํนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร      

 
3.  การประมวลผลข้อมูล 

 แบบสอบถามที่บันทึกคําตอบเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งมายังสํานักงานสถิติแห่งชาติในส่วนกลาง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัยของข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อทําการประมวลผลต่อไป อย่างไรก็ดี
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงได้ทําการบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง แล้วจึงทําการประมวลผลและนําเสนอผลในรูปตารางสถิติ 
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4.  ข้อจํากัดของข้อมูล 

 การประมวลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้างเป็นการรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 
ซึ่งอาจจะยังไม่มีการดําเนินการก่อสร้างจริงก็ได้ นอกจากนี้ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน อยู่บ้างด้วย
หลายสาเหตุ เช่น ไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานครบทุกแห่ง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการบันทึกข้อมูล
หรือการลงรหัส เป็นต้น อย่างไรก็ดี สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้พยายามขจัดความคลาดเคลื่อนให้เหลือ
น้อยที่สุด 

 



ภาคผนวก ข
คํานิยาม 

 
 1. ราชการสวนทองถิ่น หมายถึง เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 

 2. การกอสรางใหม หมายถึง การสรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้น

แทนของเดิมหรือไมก็ตาม  

 3. การตอเติมหรือดัดแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่ง

ลักษณะขอบเขต แบบ รูป ทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของ

อาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม 

 4. ประเภทของสิ่งกอสราง จําแนกเปน 2 ประเภท คือ 

 4.1 ส่ิงกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน หมายถึง บาน ตึก ตึกแถว หองแถว คลังสินคา 

สํานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักผูโดยสารรถประจําทาง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะ

คลายคลึงกัน 

  4.2 ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน หมายถึง ถนน สะพาน ร้ัว หรือกําแพง อุโมงค        

ปายโฆษณา ทอหรือทางระบายน้ําเพื่อประโยชนสาธารณะ อูเรือ คานเรือ เขื่อน ทาน้ํา หรือทาจอดเรือ เปน

ตน 

 5. ลักษณะของการกอสราง จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 

 5.1 การกอสรางใหม หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางขึ้นใหม 

 5.2 การกอสรางที่ตอเติมหรือดัดแปลง หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหตอเติม

หรือดัดแปลงแกไขสิ่งกอสรางเดิม 

 6. ชนิดของสิ่งกอสราง จําแนกออกเปน 

 6.1 เพื่ออยูอาศัย หมายถึง ส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชอยูอาศัยอยางเดียว เชน บาน

เดี่ยว/บานโดด บานแฝด ทาวนเฮาส แฟลต/อพารทเมนท อาคารพักอาศัยรวมต่ํากวา 6 ชั้น หรือบานแถว 

เปนตน 

 6.2 เพื่อการพาณิชย หมายถึง สิ่งกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ เชน ซื้อ 

ขาย แลกเปลี่ยนสินคารวมทั้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย การรับจํานํา การประกันภัย กิจการเกี่ยวกับ

การเงินและการธนาคาร รวมทั้งอาคารที่ใชสําหรับการคาเปนหลักทั้งการคาสงและคาปลีก เชน รานคา 

คลังสินคา สํานักงาน ธนาคาร บริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถที่กอสรางรวมอยูกับอาคาร

พาณิชย (เชน หางสรรพสินคา) อาคารเพื่อการพาณิชยจะใชอยูอาศัยดวยหรือไมก็ได 
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 6.3   อาคารพักอาศัยรวม หมายถึง อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยู

อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกัน สําหรับแตละครอบครัว มีหองน้ํา หองสวม 

ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลง หรือลิฟท แยกจากกันหรือรวมกัน (จากขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544) 

 6.4 เพื่อการอุตสาหกรรม หมายถึง  ส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชดําเนินกิจการเกี่ยวกับ

การผลิตหรือประกอบสินคาตาง ๆ เชน โรงงานผลิตรองเทา รานตัดเสื้อผาโหล รานทําขนม รานทําประตู

หนาตาง โรงกลึง โรงงานประกอบรถยนต อูตอเรือ โกดังสินคา หองทํางานในโรงงาน เปนตน โดยจะใช

อยูอาศัยดวยหรือไมก็ได  

 6.5 เพื่อการศึกษา หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ใชในการดําเนินกิจการโดยตรงเกี่ยวกับ

กิจการการเรียนการสอนหรือการศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลป เปน

ตน 

 6.6 เพื่อการสาธารณสุข หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ใชในการรักษาพยาบาล และการดูแล

เฉพาะดาน เชน โรงพยาบาล สถานพักพื้น สถานที่ดูแลผูปวยและผูสูงอายุ อาคารเพื่อการบริการทาง    

การแพทยอ่ืน ๆ เปนตน 

 6.7 โรงแรมและภัตตาคาร หมายถึง สิ่งกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่พักชั่วคราว หรือ

ขายอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไวพรอมบริโภคไดทันที เชน โรงแรม เกสทเฮาส หอพัก ภัตตาคาร 

รานอาหาร เปนตน 

 7. พื้นที่กอสราง หมายถึง พื้นที่ภายในอาคารที่จะกอสรางใหม หรือพื้นที่ตอเติมหรือ       

ดัดแปลงเฉพาะสวนที่เปนพื้นของแตละชั้นรวมกัน   

           

                     

 

                                            




