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คํานํา 
 
 การประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้าง เป็นข้อมูลสถิติสิ่งก่อสร้างท่ีเอกชนได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลง ถือเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญตัวหนึ่ง เพราะเป็นข้อมูลท่ีบ่งชี้ภาวะ
ธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้เป็นสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าและประเมินภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการประมวล
ข้อมูลพ้ืนท่ีก่อสร้างไตรมาส 3/2554 โดยนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการก่อสร้างท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ 
และต่อเติมหรือดัดแปลง เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ได้แก่ จํานวนผู้ได้รับอนุญาต จํานวนสิ่งก่อสร้าง และพ้ืนท่ีก่อสร้าง  
 สําหรับข้อมูลไตรมาส 3/2554 พบว่า จํานวนผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือ
ดัดแปลงท้ังท่ีเป็นอาคารโรงเรือนและมิใช่อาคารโรงเรือนมีจํานวนท้ังสิ้น 41,967 ราย ลดลงร้อยละ 2.6 เม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา  แต่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2553   ใน
ไตรมาส 3/2554 มีพ้ืนท่ีของสิ่งก่อสร้างสิ่งท่ีเป็นอาคารโรงเรือนรวม 19.5 ล้านตารางเมตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
20.0 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.7 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 
2553   ส่วนสิ่งก่อสร้างท่ีมิใช่อาคารโรงเรือน เช่น ลานจอดรถ สนามกีฬา ป๊ัมน้ํามัน ป้ายโฆษณา และสระว่าย
น้ํา มีพ้ืนท่ีของสิ่งก่อสร้างท้ังสิ้น 580,520 ตารางเมตรเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 15.1 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี
ผ่านมา และลดลงร้อยละ 7.7 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2553 นอกจากนั้นสิ่งก่อสร้างประเภทท่ีคิด
เป็นความยาว (เช่น ท่อ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน และเข่ือน/คันดิน) มีความยาวท้ังสิ้น 
734,402 เมตร ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.5 เม่ือเปรียบเทียบไตรมาสท่ีผ่านมา และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.0 เม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2553 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้างนี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติได้รับความร่วมมือในการ
บันทึกแบบสอบถามจากสํานักงานเขต และหน่วยราชการส่วนท้องถ่ินในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศเป็นอย่างดี 
จึงขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหารบทสรุปสําหรับผู้บริหาร  
 
 

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

ข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3/2554 
เป็นข้อมูลในระดับภาคและทั่วประเทศ ที่อยู่ในเขต
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล(บางส่วน) ใน
พื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522) และในเขตการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 
1. จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และพ้ืนที่ของ    
    สิ่งก่อสร้าง 

ในไตรมาส 3 ปี 2554 มีเอกชนที่ได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างใหม่  ต่อเติมหรือดัดแปลงจํานวนทั้งสิ้น 
41,967 ราย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่
เป็นอาคารอาคารโรงเรือน 36,663 ราย และที่มิใช่
อาคารโรงเรือน 5,304 ราย ดังนี้ 
 1.1  สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน  

สําหรับสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนนั้นมีผู้
ได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้าง 36,663 รายมีพื้นที่ ของ
สิ่งก่อสร้างรวม 19.5 ล้าน ตร.ม. ส่วนใหญ่(ร้อยละ 98.2) 
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 1.8 ได้รับ
อนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า 
จํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนลดลง
ร้อยละ 4.2 แต่มีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.0 และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี 2553 จํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.5  และมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
อนุญาตเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.7 (แผนภูมิ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 
  สําหรับสิ่ ง ก่อสร้างที่ มิใช่อาคารโรงเรือนมี
เอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 5,304 ราย ส่วนใหญ่
ร้อยละ 99.3 ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 
0.7 ได้ รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง โดยเป็น
สิ่งก่อสร้างประเภทท่อ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง 
สะพาน เข่ือน/คันดิน ฯลฯ มีความยาวก่อสร้างรวม
ทั้งสิ้น 734,402 เมตร และเป็นการก่อสร้างประเภท  
ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ํามัน ป้ายโฆษณา สระว่ายน้ํา   
ฯลฯ มีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 580,520 ตร.ม.  
 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า 
จํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.5 
และมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างในส่วนที่คิดเป็นความยาว
เพิ่มข้ึนร้อยละ 19.5 และส่วนที่ คิดเป็นพื้นที่ เพิ่มข้ึน   
ร้อยละ 15.1  เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ   
ปี 2553 พบว่าจํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลง
ร้อยละ 0.1 สิ่งก่อสร้างที่คิดเป็นพื้นที่ลดลงร้อยละ 7.7 
แต่พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างในส่วนที่คิดเป็นความยาวเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 38.0  (แผนภูมิ 2) 

แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม-               
             ดัดแปลง  และพ้ืนที่ของส่ิงก่อสร้างที่เป็นอาคาร 

โรงเรือน 

 

 ท่ีมา : การประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้างไตรมาส 3/2554 สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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2. ชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
 2.1  สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน  

อาคารโรงเรือนที่ได้รับอ นุญาตให้ก่อสร้างใน
ไตรมาส 3/2554 ส่วนใหญ่เป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัยโดยมี
พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างรวม 12.3 ล้าน ตร.ม. หรือร้อยละ 
62.8   ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น ส่วน
อาคารโรงเรือนที่ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และสํานักงาน
มีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง 4.1 ล้าน ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 
21.0  เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่ของ
สิ่งก่อสร้าง 1.5 ล้าน ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 7.4  เป็นการ
ก่อสร้างโรงแรมคิดเป็นพื้นที่ 367,199 ตร.ม. และเป็น
การก่อสร้างอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขจํานวน 
272,497 ตร.ม.  

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า 
อาคารโรงเรือนมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างโดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.0 (จากพื้นที่ 16,267,015 
ตร.ม.  เป็น 19,520,748 ตร.ม.)  โดยเฉพาะการก่อสร้าง
เพื่อการพาณิชย์และสํานักงานมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง    
ที่ ไ ด้ รับอนุญาตเพิ่ ม ข้ึน ร้อยละ  81 .6  ( จากพื้ นที่ 
2,258,550 ตร.ม. เป็น 4,102,307 ตร.ม.) พื้นที่ของ
สิ่งก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยได้รับอนุญาตเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 11.1  ส่วนอาคารโรงแรมลดลงร้อยละ 20.6  

(จากพื้นที่ 462,278 ตร.ม. เป็น 367,199 ตร.ม.) อาคาร 
เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานลดลงร้อยละ 9.5 ส่วนการ
ก่อสร้างเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขลดลงร้อยละ 5.3  
(แผนภูมิ 3) 

หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 
2553 พบว่า อาคารโรงเรือนมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.7 
(จากพื้นที่ 15,529,699 ตร.ม.  เป็น 19,520,748 ตร.ม.)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 
 สําหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนนั้น ส่วน
ใหญ่เป็นการก่อสร้างท่อ/ทางระบายน้ํา ที่ มีความยาว 
460,496 เมตร หรือร้อยละ 62.7 ของสิ่งก่อสร้างที่คิดเป็น
ความยาวทั้งสิ้น เป็นการก่อสร้างถนนมีความยาว  151,027 
เมตรหรือร้อยละ  20.6  เป็นการก่อสร้างร้ัว/กําแพงมี  
ความยาว 109,832  เมตรหรือร้อยละ 15.0 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า 
สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งก่อสร้าง 
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.5       
(จากความยาว 614,517 เมตร เป็น 734,402 เมตร)  และ
เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2553 เพิ่มข้ึน     
ร้อยละ 38.0 (จากความยาว 532,253 เมตร เป็น 734,402 
เมตร)   (แผนภูมิ 4) 

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบพ้ืนที่ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม-ดัดแปลง              
              ของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 
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ความยาวของ 
สิ่งก่อสร้าง (เมตร) 

พื้นที่ของ 
สิ่งก่อสร้าง (ตร.ม.) 

แผนภูมิ 3   เปรียบเทียบพ้ืนที่ของอาคารโรงเรือนที่ได้รับ 
               อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติม-ดัดแปลง  
               จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
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เพ่ือ 
อยู่อาศัย 

เพ่ือการ 
พาณิชย์และ
สํานักงาน 

เพ่ือการ 
อุตสาหกรรม 
และโรงงาน 

เพ่ือการ 
ศึกษาและ 
สาธารณสุข 

โรงแรม อ่ืน ๆ 
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จํานวนผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ก่อสร้าง (ราย) 

พื้นที่ (พัน ตร.ม.) 
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  สําหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนที่  
คิดเป็นพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างลานจอดรถได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้าง คิดเป็นพื้นที่ 211,923 ตร.ม. หรือ
ร้อยละ 36.5 เป็นการก่อสร้างปั๊มน้ํามัน 88,076 ตร.ม. 
หรือร้อยละ 15.2 และป้ายโฆษณาได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างคิดเป็นพื้นที่ 23,447 ตร.ม. หรือร้อยละ 4.0 

 
 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า
พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 15.1 (จากพื้นที่ 504,211 ตร.ม. เป็น 580,520  
ตร.ม.) และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ     
ปี 2553 กลับลดลงร้อยละ 7.7 (จากพื้นที่  628,959   
ตร.ม. เป็น 580,520 ตร.ม.) (แผนภูมิ 5) 

สรุป จากการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง
ในไตรมาส 3/2554 พบว่ามีจํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารโรงเรือนจํานวน 36,663 รายลดลงร้อยละ 
4.2 จากไตรมาสที่ผ่านมา ในขณะที่พื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง
มีจํ านวน 19 .5 ล้ าน  ตร.ม.  เพิ่ ม ข้ึน ร้อยละ 20.0   
สําหรับสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน มีความยาวของ
สิ่งก่อสร้างเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.5 และพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 15.1 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา 

หากจําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่
ร้อยละ 62.8 จะเป็นการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยคิดเป็น
พื้นที่ก่อสร้าง 12.3 ล้าน ตร.ม. เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.1  
เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.0 
จากไตรมาสเดียวกันของปี 2553   สําหรับการก่อสร้าง
ท่อ/ทางระบายน้ําเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.8 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสที่ผ่านมาและเพิ่มข้ึนร้อยละ 60.8 จากไตรมาส
เดียวกันของปี 2553  การก่อสร้างลานจอดรถลดลง  
ร้อยละ 2.9  เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และลดลง
ร้อยละ 30.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2553   

อย่างไรก็ตาม จากการประมวลข้อมูลที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างในไตรมาส 3/2554 ในภาพรวม
ประเภทอาคารโรงเรือน พบว่า จํานวนผู้ได้รับอนุญาต
ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา แต่พื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง
เพิ่ม ข้ึนเ ม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาส
เดียวกันของปี 2553   ส่วนการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มิใช่
อาคารโรงเรือนมีจํานวนผู้ได้รับอนุญาตเพิ่มข้ึน  และมี
พื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง และที่เป็นความยาวเพิ่มข้ึน เม่ือ
เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา  

 

แผนภูมิ 4   เปรียบเทียบพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้าง(ความยาว) ที่มิใช่
อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และ 

               ต่อเติม-ดัดแปลง จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
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ความยาว (พันเมตร) 

แผนภูมิ  5  เปรียบเทียบพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้าง ที่มิใช่อาคาร 
               โรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติม-             
               ดัดแปลง จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างทุกประเภทท่ีเอกชนได้รับอนุญาต
ให้ทําการก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลงตามเทศ
บัญญัติควบคุมการก่อสร้างเป็นประจําทุกปีมา
ต้ังแต่ปี 2509 ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะเขตเทศบาล 
ต่อมาเพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสมบูรณ์
มากข้ึนตามความต้องการใช้ข้อมูล สํานักงานสถิติ
แห่งชาติจึงได้ขยายขอบข่ายโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่ง
ท่ัวประเทศ ท้ังท่ีมีและไม่มีพระราชกฤษฎีกา      
ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ซ่ึงข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมนี้ หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนนําไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ เช่น 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นําไปใช้ในการจัดทําบัญชีประชาชาติ  
ด้านการสะสมทุนและมูลค่าการก่อสร้างรวม    
ของท้ังประเทศ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ภาคเอกชนนําไปใช้จัดทําตัวชี้วัดท่ีอยู่อาศัย เพ่ือใช้
ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นต้น 

 สําหรับการเสนอผลข้อมูลพ้ืนท่ีการ
ก่อสร้างนี้ได้นําเสนอผลเป็นรายปีและรายไตรมาส 
โดยข้อมูลรายปีเป็นการนําเสนอผลข้อมูลในระดับ
จังหวัด  ภาค และท่ัวประเทศส่วนข้อมูลราย
ไตรมาสนั้นเป็นการนําเสนอผลข้อมูลในระดับภาค 
และท่ัวประเทศ เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีพระราชกฤษฎีกา 

 

 

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เท่านั้น  

1.2 คุ้มรวม 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการนี้    
คุ้มรวมสิ่งก่อสร้างทุกประเภทท่ีเอกชนได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง 
ใ น ทุ ก พ้ื น ท่ี ท่ี มี พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ใ ห้ ใ ช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทุก
จังหวัดท่ัวประเทศ 

1.3 รายการข้อมูล 

 การจัดทําโครงการประมวลข้อมูล
พ้ืนท่ีการก่อสร้างนี้ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
 1)   จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง  
 2)    จํานวนสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้าง  
 3) พ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้าง 

1.4   การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการก่อสร้างเป็นประจําทุกเดือน โดย
ขอความร่วมมือจากสํานักงานเขต สํานักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร และหน่วยราชการส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดต่าง ๆ ให้บันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามท่ี
ได้จัดส่งไปให้ และเม่ือหน่วยงานดังกล่าวบันทึก 

 



 

 

2  

 

 

ข้อมูลเรียบร้อยแล้วสํานักงานฯ ได้ขอให้ส่ง
แบบสอบถามคืนมายังสํานักงานสถิติแห่งชาติ หรือ
สํานักงานสถิติจังหวัด อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงาน
ใดยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามคืนในคาบเวลาท่ีกําหนด 
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานสถิติแห่งชาติจะออกไป
ติดตามรวบรวมแบบสอบถามดังกล่าว 

1.5 การประมวลผลข้อมูล 
 แบบสอบถามท่ีบันทึกคําตอบเรียบร้อย
แล้ว สํานักงานสถิติจังหวัดจะทําการตรวจสอบ
ความถูกต้อง พร้อม ท้ังลงรหัสรายการต่างๆ 
จ ากนั้ น จ ะ ทํ า กา ร บัน ทึ ก ข้อ มู ล เ พ่ื อ ทํ ากา ร
ประมวลผลเบ้ืองต้น อย่างไรก็ดีเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องมากท่ีสุด จึงได้ทําการตรวจสอบความ  
แนบนัยของข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งใน
ส่วนกลาง แล้วจึงทําการประมวลผลและนําเสนอ
ผลในรูปตารางสถิติต่อไป 

1.6 การนําเสนอผลข้อมูล 
 การเสนอผลข้อมูลรายไตรมาส เป็นการ
นําเสนอผลข้อมูลในระดับภาคและท่ัวประเทศ 
เฉพาะพ้ืนท่ี ท่ี มี พระราชกฤษฎี กาให้ ใช้ พระราช      
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.7  ข้อจํากัดของข้อมูล 
 การประมวลข้อมูลสถิติการก่อสร้าง เป็น
การรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้าง ซ่ึงอาจจะยังไม่มีการดําเนินการก่อสร้าง
จริงก็ได้ นอกจากนี้ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน
อยู่บ้างด้วยหลายสาเหตุ เช่น ไม่ได้รับข้อมูลจาก
หน่วยงานครบทุกแห่ง ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจาก
การบันทึกข้อมูล หรือการลงรหัส เป็นต้น อย่างไรก็
ดีสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้พยายามขจัดความ
คลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยท่ีสุด 
 

 
 



บทที่  2  
สรุปผลการสํารวจ 

                                                      

2.1 จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และพ้ืนท่ีของ    
      ส่ิงก่อสร้าง    
 ในไตรมาสสาม ปี 2554 มีเอกชนท่ีได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารและ
สิ่งก่อสร้างจํานวน 41,967 ราย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารโรงเรือน 36,663 ราย คิดเป็นพ้ืนท่ี 19.5
ล้านตารางเมตร และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
ท่ีมิใช่อาคารโรงเรือน 5,304 ราย โดยเป็นสิ่งก่อสร้าง
ประเภทท่อ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน 
เข่ือน/คันดิน ฯลฯ  คิดเป็นความยาวท้ังสิ้น 734,402 
เมตร และประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ป๊ัมน้ํามัน  
ป้ายโฆษณา  สระว่ายน้ํ า ฯลฯ คิดเป็นพ้ืนท่ี ท้ังสิ้น 
580,520  ตารางเมตร  
 สําหรับผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ทําการก่อสร้าง
อาคารโรงเรือนนั้น พบว่า ส่วนใหญ่(ร้อยละ 98.2) 
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 1.8 ได้รับ
อนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสท่ีผ่านมา พบว่า จํานวนผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารโรงเรือนลดลงร้อยละ 4.2 แต่มีพ้ืนท่ี 
ของสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพ่ิมข้ึน        
 

 
 
ร้อยละ 20.0 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปี 2553 พบว่าจํานวนผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 และมีพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.7 
 สําหรับสิ่งก่อสร้างท่ีมิใช่อาคารโรงเรือนนั้น 
พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.3 ) เป็นการได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 0.7 เป็นการได้รับอนุญาตให้   
ต่อเติมหรือดัดแปลง เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา 
พบว่า จํานวนผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10.5 แต่พ้ืนท่ีก่อสร้างในส่วนท่ีคิดเป็นความยาว (เช่น 
ท่อ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน และเข่ือน/
คันดิน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.5  ส่วนพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีคิดเป็น
พ้ืนท่ี (เช่น ลานจอดรถ สนามกีฬา ป๊ัมน้ํามัน ป้าย
โฆษณา และสระว่ายน้ํา) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.1  และเม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2553  พบว่า 
จํานวนผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลงเล็กน้อยเพียง
ร้อยละ 0.1 โดยมีความยาวของสิ่งก่อสร้างเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
38.0 แต่มีพ้ืนท่ีลดลงร้อยละ 7.7 ตามลําดับ (ตาราง 1) 
 

 ตาราง  1  จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและพ้ืนท่ีของสิ่งก่อสร้าง จําแนกตามประเภทของสิ่งก่อสร้าง    

ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง 
   ประเภทของสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 3/2554 

ไตรมาส 2/2554 ไตรมาส 3/2553 
จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างท้ังส้ิน (ราย)            41,967                  -2.6   1.3 
อาคารโรงเรือน    
- จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง (ราย)             36,663   -4.2  1.5  

       ก่อสร้างใหม่ (ร้อยละ)                98.2   -0.1  0.2  

       ต่อเติม ดัดแปลง (ร้อยละ)                  1.8  0.1  -0.2  

- พ้ืนท่ีของส่ิงก่อสร้าง (ตารางเมตร)       19,520,748   20.0  25.7  

มิใช่อาคารโรงเรือน       

- จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง (ราย)               5,304  10.5  -0.1  

       ก่อสร้างใหม่ (ร้อยละ)                99.3  0.2  0.1  

       ต่อเติม ดัดแปลง (ร้อยละ)                  0.7  -0.2  -0.1  

- พ้ืนท่ีของส่ิงก่อสร้าง       

       ความยาว (เมตร) 1/              734,402                19.5  38.0  

       พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 2/               580,520   15.1   -7.7  

 
 

  หมายเหตุ  ข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้างน้ี เป็นการรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ซ่ึงบางแห่งอาจยังไม่ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้าง 
     1/   สิ่งก่อสร้างประเภท ท่อ/ทางระบายนํ้า ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ 

                    2/   สิ่งก่อสร้างประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มนํ้ามัน ป้ายโฆษณา สระว่ายนํ้า ฯลฯ 



 

 

 
 
2.2  ประเภทและพ้ืนท่ีของส่ิงก่อสร้าง    

 สิ่งก่อสร้างท่ีเป็นอาคารโรงเรือนท่ีได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างในไตรมาสท่ีสามนั้น ส่วนใหญ่
เป็นอาคารโรงเรือนเพ่ืออยู่อาศัยโดยมีจํานวนรวม 
12.3 ล้านตารางเมตร หรือร้อยละ 62.8 ของ
สิ่งก่อสร้างท่ีเป็นอาคารโรงเรือนท้ังสิ้น ส่วนอาคาร
โรงเรือนท่ีก่อสร้างเพ่ือการพาณิชย์และสํานักงานมี
จํานวน 4.1 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
21.0 การก่อสร้างเพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน
มีจํานวน 1.5 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
7.4 การก่อสร้างโรงแรมมีจํานวน 367,199 ตาราง
เมตร และเป็นการก่อสร้างอาคารเพ่ือการศึกษาและ
สาธารณสุข จํานวน 272,497 ตารางเมตรเท่านั้น 
  เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา 
พบว่า อาคารโรงเรือนมีพ้ืนท่ีของสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.0 
โดยเฉพาะการก่อสร้ าง เ พ่ือการพาณิชย์และ
สํานักงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 81.6  อาคารเพ่ืออยู่อาศัย
มีพ้ืนท่ีของสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.1 ส่วนโรงแรมลดลงมากท่ีสุด
ร้อยละ 20.6  การก่อสร้างเพ่ือการอุตสาหกรรม
และโรงงานลดลงร้อยละ 9.5 การก่อสร้างอาคาร
เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุขลดลงร้อยละ 5.3 
เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2553 
 
           
 
 
 
 
 
  

 
 

พบว่าอาคารโรงเรือนมีพ้ืนท่ีของสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.7 
 สําหรับสิ่งก่อสร้างท่ีมิใช่อาคารโรงเรือนนั้น
ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างท่อ/ทางระบายน้ํา มี   
ความยาว 460,496 เมตร คิดเป็นร้อยละ 62.7 ของ
สิ่งก่อสร้างท่ีมีหน่วยวัดเป็นความยาวท้ังสิ้น การ
ก่อสร้างถนนมีความยาว 151,027 เมตร  รั้ว/กําแพง 
มีความยาว 109,832 เมตร  สําหรับการก่อสร้าง 
ลานจอดรถมีพ้ืนท่ี 211,923 ตารางเมตรหรือร้อยละ 
36.5 ป๊ัมน้ํามันได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างคิดเป็นพ้ืนท่ี 
88,076 ตารางเมตรหรือร้อยละ 15.2 ป้ายโฆษณา
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างคิดเป็นพ้ืนท่ี 23,447 ตาราง
เมตรหรือร้อยละ 4.0  
 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมาพบว่า 
สิ่งก่อสร้างท่ีมิใช่อาคารโรงเรือนมีความยาว(เมตร)  
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.5 
และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.0 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี 2553  ส่วนสิ่งก่อสร้างท่ีมิใช่อาคาร
โรงเรือนท่ีมีพ้ืนท่ีเป็นตารางเมตร ได้รับอนุญาต      
ให้ ก่อสร้ าง โดยรวมเ พ่ิม ข้ึนร้ อยละ 15.1 เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา และลดลงร้อยละ 
7.7 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2553 
(ตาราง 2) 
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ตาราง  2  พ้ืนท่ีและความยาวของส่ิงก่อสร้าง  จําแนกตามชนิดของส่ิงก่อสร้าง      

ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง 
ชนิดของสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 3/2554 

ไตรมาส 2/2554 ไตรมาส 3/2553 

อาคารโรงเรือน     

      รวม  (ตร.ม.) 19,520,748 20.0 25.7 

เพ่ืออยู่อาศัย 12,251,498 11.1 11.0 

เพ่ือการพาณิชย์และสํานักงาน 4,102,307 81.6 125.3 

เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน 1,450,438 -9.5 5.3 

เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข 272,497 -5.3 34.78 

โรงแรม   367,199 -20.6 -23.5 

อ่ืน ๆ 1/ 1,076,809 70.7 76.2 

มิใช่อาคารโรงเรือน    

      ความยาวรวม (เมตร) 734,402 19.5 38.0 

ท่อ/ทางระบายนํ้า 460,496 22.8 60.8 

ถนน 151,027 20.1 41.9 

รั้ว/กําแพง 109,832 28.7 -14.0 

อ่ืน ๆ 2/ 13,047 -54.2 11.2 

      พ้ืนท่ีรวม (ตร.ม.) 580,520 15.1 -7.7 

ลานจอดรถ 211,923 -2.9 -30.4 

สนามกีฬา 30,681 -45.5 -21.4 

ป๊ัมนํ้ามัน 88,076 10.3 52.5 

ป้ายโฆษณา 23,447 -1.0 47.3 

อ่ืน ๆ 3/ 226,393 79.6 6.8 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้างน้ี เป็นการรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ซ่ึงบางแห่งอาจยังไม่ได้เริ่ม  
                 ดําเนินการก่อสร้าง 
                    1/   เช่น โรงกรองนํ้า เพ่ือการบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือการเกษตร เพ่ือการบันเทิง เป็นต้น 
                    2/   เช่น สะพาน เข่ือน/คันดิน เป็นต้น  
                    3/    เช่น  ทางเดินเท้า ซุ้มประตูและสระว่ายนํ้า เป็นต้น 
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2.3 ข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้าง จําแนกตามภาค 

 เ ม่ือพิจารณาข้อมูลการก่อสร้างใหม่ 
ประเภทอาคารโรงเรือนจําแนกตามภาค พบว่า     
มีจํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างท้ังสิ้น 35,993 
ราย เป็นผู้ท่ีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก
ท่ีสุดถึง 9,106 รายคิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมา 
คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผู้ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างจํานวน 8,408 รายคิดเป็นร้อยละ 23.4 แต่
มีพ้ืนท่ีของสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างมาก
ท่ีสุดคือ 7.3 ล้านตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ 44.1 
ของพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ท้ังสิ้น (16.6 
ล้านตารางเมตร)  
  สําหรับการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างใหม่ท่ีมิใช่อาคารโรงเรือนในไตรมาสท่ี
สามของปี 2554 มีจํ านวนผู้ ไ ด้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างท้ังสิ้น 5,266 ราย โดยเป็นผู้ได้รับอนุญาต
การก่อสร้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากท่ีสุด
จํานวน 2,522 ราย (ร้อยละ 47.9) ในขณะท่ีภาคใต้
มีจํานวนผู้ได้รับอนุญาตการก่อสร้างประเภทนี้  
น้อยท่ีสุดเพียง 143 ราย (ร้อยละ 2.7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

  

 

  

 สําหรับพ้ืนท่ีของสิ่งก่อสร้างท่ีมิใช่อาคาร
โรงเรือนท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่นั้น พบว่า
สิ่งก่อสร้างประเภทท่อ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/
กําแพง สะพาน เข่ือน/คันดิน ฯลฯ ได้รับอนุญาต
ท้ังสิ้น 732,320 เมตร เป็นการก่อสร้างในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมากท่ีสุดคือ 474,563 เมตรหรือ   
ร้อยละ 64.8 ส่วนพ้ืนท่ีของสิ่งก่อสร้างท่ีคิดเป็นพ้ืนท่ี
ประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ป๊ัมน้ํามัน ป้ายโฆษณา   
และสระว่ายน้ํา มีประมาณ 578,922 ตารางเมตร 
เป็นพ้ืนท่ีของสิ่งก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มากท่ีสุดจํานวน 196,164 ตารางเมตรหรือร้อยละ 
33.9  
 หากกล่าวโดยรวมแล้ว การได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่
ท้ังในส่วนท่ีเป็นอาคารโรงเรือนและมิใช่อาคาร
โรงเรือน  สําหรับการอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง
นั้น จะมีสัดส่วนการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันในทุก
ภาค (ตาราง 3) 
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ตาราง  3  จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จํานวนส่ิงก่อสร้าง พ้ืนท่ีและความยาวของส่ิงก่อสร้าง 
              ไตรมาสท่ี 3/2554 เป็นรายภาค   
 

 
รายการ 

ทั่วประเทศ กรุงเทพ ฯ 
และ

ปริมณฑล 

กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

ส่ิงก่อสร้างประเภทอาคารโรงเรือน      

ก่อสร้างใหม่       

   - จํานวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย) 35,993 8,408 7,544 4,775 9,106 6,160 

   - จํานวนอาคาร (หลัง) 65,925 27,865 12,480 5,414 10,200 9,966 

   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 16,573,790 7,305,156 3,690,777 1,418,434 2,255,860 1,903,563 

ต่อเติมหรือดัดแปลง       

   - จํานวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย) 670 256 110 112 153 39 

   - จํานวนอาคาร (หลัง) 866 434 117 112 163 40 

   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 2,946,958 2,842,230 20,662 16,497 46,036 21,533 

ส่ิงก่อสร้างท่ีมิใช่อาคารโรงเรือน       

ก่อสร้างใหม่       

   - จํานวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย) 5,266 2,522 1,262 540 799 143 

   - จํานวนสิ่งก่อสร้าง (แห่ง) 6,151 2,684 1,805 542 972 148 

   - ความยาว (เมตร) 732,320 474,563 100,541 101,083 42,412 13,721 

   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 578,922 150,835 163,677 37,896 196,164 30,350 

ต่อเติมหรือดัดแปลง       

   - จํานวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย) 38 25 1 1 9 2 

   - จํานวนสิ่งก่อสร้าง (แห่ง) 38 25 1 1 9 2 

   - ความยาว (เมตร) 2,082 1,376 - - 541 165 

   - พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 1,598 1,051 48 106 290 103 
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ตารางสถิติ 

 

 



ตารางสถิต ิ

หน้า 

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบจาํนวนผูไ้ด้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จํานวนสิง่ก่อสร้าง พื้นที่และความยาว  
 ของสิ่งก่อสร้าง 13 
ตาราง 2 จํานวนผูไ้ด้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จํานวนสิง่ก่อสร้าง พื้นที่และความยาวของสิง่ก่อสร้าง  
 เดือนกรกฏาคม 2554 19 
ตาราง 3 จํานวนผูไ้ด้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จํานวนสิง่ก่อสร้าง พื้นที่และความยาวของสิง่ก่อสร้าง    
 เดือนสิงหาคม 2554 20 
ตาราง 4 จํานวนผูไ้ด้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จํานวนสิง่ก่อสร้าง พื้นที่และความยาวของสิง่ก่อสร้าง  
 เดือนกันยายน 2554 21 
ตาราง 5 จํานวนผูไ้ด้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที ่3/2554 22 
ตาราง 6 จํานวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง  
 ไตรมาสที ่3/2554 23 
ตาราง 7 พื้นที่และความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง   
 ไตรมาสที ่3/2554 24 
ตาราง 8 เปรียบเทียบพืน้ที่และความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต  25 
ตาราง 9 จํานวนผูไ้ด้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง เดือนกรกฏาคม 2554 31 
ตาราง 10 จํานวนผูไ้ด้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2554 32 
ตาราง 11 จํานวนผูไ้ด้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง เดือนกันยายน 2554 33 
ตาราง 12 จํานวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง  
 เดือนกรกฏาคม 2554 34 
ตาราง 13 จํานวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง  
 เดือนสิงหาคม 2554 35 
ตาราง 14 จํานวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง  
 เดือนกันยายน 2554 36 
ตาราง 15 พื้นที่และความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง  
 เดือนกรกฏาคม 2554 37 
ตาราง 16 พื้นที่และความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง  
 เดือนสิงหาคม  2554 38 
ตาราง 17 พื้นที่และความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต จําแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง  
 เดือนกันยายน 2554 39 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  ก 

ระเบียบวิธีสถิต ิ
 

1. วิธีการประมาณผล 

   โครงการประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้าง พ.ศ. 2554 ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นประจําทุกเดือน จากหน่วยราชการท้ังกรุงเทพมหานคร และส่วนท้องถ่ิน คือ เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนตําบล แต่เนื่องจากสํานักงานสถิติแห่งชาติได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบทุกหน่วย
ราชการ จึงจําเป็นต้องมีการประมาณค่าตามวิธีสถิติ เพ่ือให้ข้อมูลท่ีนําเสนอเป็นค่าประมาณของ
ประชากรทุกแห่งท่ีอยู่ในคุ้มรวม 

   ในการประมาณค่า  กําหนดให้ 

 L = 1 , 2 , 3 , ... , 
hijk
n   (ลําดับท่ีหน่วยราชการ) 

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

   1. 1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะท่ีต้องการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   จังหวัด i       

          ภาค  h  คือ  ∑
=

=
3

1k

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

 
โดยท่ี  X

hijkˆ  คือ  ค่าประมาณยอดรวมของลักษณะท่ีต้องการศึกษา X  สําหรับเดือน k  เขต
การปกครอง j   จังหวัด i    ภาค h    ซ่ึง 

 

   ∑
=

=
hijkn

1 l

hijkl

hijk

hijk

hijk x

n

N
      X̂  

 

hijklx  คือ ค่าของลักษณะท่ีต้องการศึกษา X ของลําดับท่ีหน่วยราชการ l  เดือน 
k  เขตการปกครอง j  จังหวัด i   ภาค h  

hijk
N   คือ จํานวนหนว่ยราชการท้ังสิ้นของเดือน  k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   

ภาค     h  
 
hijk
n  คือ จํานวนหน่วยราชการท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลได้ท้ังสิ้นของเดือน k เขตการ

ปกครอง j  จังหวัด i   ภาค  h  
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1.2 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะท่ีต้องการศึกษา 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 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะท่ีต้องการศึกษา X  สําหรับเดือน k   ภาค  h  คือ 

     ∑
=

=
2

1j

hjkhk X    X ˆˆ           ............................. (3)  

 

1.4 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะท่ีต้องการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   ภาค  

h  คือ    ∑
=

=
3

1k

hjkhj X    X ˆˆ                       ............................ (4)  

 

1.5 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะท่ีต้องการศึกษา X  สําหรับเดือน  k   คือ 

    ∑
=

=
7

1h

hkk X    X ˆˆ                    ............................ (5)  

 

1.6 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะท่ีต้องการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   คือ 

  ∑
=

=
7

1h

hjj X    X ˆˆ                     ............................ (6)  

 

1.7 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะท่ีต้องการศึกษา X  สําหรับภาค  h  คือ 

    ∑ ∑
= =

==
3

1k

2

1j

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

 

1.8 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะท่ีต้องการศึกษา X  สําหรับท่ัวราชอาณาจักร  คือ 

   ∑∑∑
===

===
7

1h

h

2

1j

j

3

1k

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

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างเป็นประจําทุกเดือน 
โดยขอความร่วมมือจากสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และหน่วยราชการส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ต่าง ๆ ให้บันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามท่ีได้จัดส่งไปให้ และเม่ือหน่วยงานดังกล่าว บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว สํานักงานฯ ได้ขอให้ส่งแบบสอบถาม คืนมายังสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงาน
สถิติจังหวัด อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามคืนในคาบเวลาท่ีกําหนด 
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ จะออกไปติดตามรวบรวมแบบสอบถามดังกล่าว 
 ในไตรมาส 3/2554 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารจํานวน 3,304 แห่ง เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทําเป็นราย
เดือน ดังนั้นหน่วยงานแต่ละแห่งจะต้องบันทึกแบบสอบถามและส่งคืนให้สํานักงานฯ รวม 3 ครั้ง รวม
เป็นจํานวนแบบสอบถามท้ังสิ้น 9,912 แบบ แต่เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว สํานัก
งานฯ ได้รับแบบสอบถามท่ีบันทึกข้อมูลและส่งกลับคืนมาจํานวน 7,144 แบบ หรือคิดเป็นร้อยละ 
72.1 ของจํานวนแบบสอบถามท้ังสิ้น ซ่ึงสามารถจําแนกจํานวนแบบสอบถามท่ีได้รับ ดังนี้ 
 
จาํนวนและร้อยละของแบบสอบถามที�ได้รับ จาํแนกตามเขตการปกครองและภาค 

  

รวม เขตเทศบาล  1/       นอกเขตเทศบาล  
 

ภาค 
แบบ 

สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีได้รับ 

 

แบบ 
สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีได้รับ 

แบบ 
สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีได้รับ 

   ท่ัวราชอาณาจักร 9,912 7,144 4,740 3,616 5,172 3,528 

 (100.0) (72.1) (100.0) (76.3) (100.0) (68.2) 
กรุงเทพมหานคร 150 150 150 150 - - 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - - 
ปริมณฑล 930 684 231 179 699 505 

 (100.0) (73.5) (100.0) (77.5) (100.0) (72.2) 
กลาง 2,406 2,157 1,167 1,045 1,239 1,112 

 (100.0) (89.7) (100.0) (89.5) (100.0) (89.7) 
เหนือ 1,806 1,349 1,119 860 687 489 
 (100.0) (74.7) (100.0) (76.9) (100.0) (71.2) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,826 1,460 1,398 884 1,428 576 

 (100.0) (51.7) (100.0) (63.2) (100.0) (40.3) 
ใต้ 1,794 1,344 675 498 1,119 846 

 (100.0) (74.9) (100.0) (73.8) (100.0) (75.6) 
  

 1/    รวมสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร      
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3.  การประมวลผลข้อมูล 

 แบบสอบถามท่ีบันทึกคําตอบเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งมายังสํานักงานสถิติแห่งชาติในส่วนกลาง
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัยของข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือทําการประมวลผลต่อไป อย่างไรก็ดี
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง จึงได้ทําการบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง แล้วจึงทําการประมวลผลและนําเสนอผลในรูปตารางสถิติ 

 
4.  ข้อจํากัดของข้อมูล 

 การประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้างเป็นการรายงานผลข้อมูลจากการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 
ซ่ึงอาจจะยังไม่มีการดําเนินการก่อสร้างจริงก็ได้ นอกจากนี้ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน อยู่บ้างด้วย
หลายสาเหตุ เช่น ไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานครบทุกแห่ง ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการบันทึกข้อมูล
หรือการลงรหัส เป็นต้น อย่างไรก็ดี สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้พยายามขจัดความคลาดเคลื่อนให้เหลือ
น้อยท่ีสุด 

 



ภาคผนวก ข
คํานิยาม 

 
 1. ราชการส่วนท้องถ่ิน หมายถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และองค์การปกครองท้องถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2. การก่อสร้างใหม่ หมายถึง การสร้างอาคารข้ึนใหม่ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้ึนแทน
ของเดิมหรือไม่ก็ตาม 
 3. การต่อเติมหรือดัดแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงต่อเติม เพ่ิม ลด หรือขยาย ซ่ึงลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ําหนัก เนื้อท่ีของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซ่ึงได้ก่อสร้างไว้
แล้วให้ผิดไปจากเดิม 
 4. ประเภทของส่ิงก่อสร้าง จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
  4.1 สิ่งก่อสร้างท่ีเป็นอาคารโรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึก ตึกแถว ห้องแถว คลังสินค้า สํานักงาน 
โรงแรม โรงพยาบาล ท่ีพักผู้โดยสารรถประจําทาง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  4.2 สิ่งก่อสร้างท่ีมิใช่อาคารโรงเรือน หมายถึง ถนน สะพาน รั้วหรือกําแพง อุโมงค์ ป้าย
โฆษณา ท่อหรือทางระบายน้ํา เพ่ือประโยชน์สาธารณะ อู่เรือ คานเรือ เข่ือน ท่าน้ําหรือท่าจอดเรือ เป็นต้น 
 5. ลักษณะของการก่อสร้าง จําแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 5.1 การก่อสร้างใหม่ หมายถึง สิ่งก่อสร้างท่ีหน่วยราชการส่วนท้องถ่ินได้อนุญาตให้
ก่อสร้างข้ึนใหม่ท้ังหมดในระหว่างเดือนท่ีรายงาน 
  5.2 การก่อสร้างท่ีต่อเติมหรือดัดแปลง หมายถึง สิ่งก่อสร้างท่ีหน่วยราชการส่วนท้องถ่ินได้
อนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง แก้ไขสิ่งก่อสร้างเดิมในระหว่างเดือนท่ีรายงาน 
 6. ชนิดของส่ิงก่อสร้าง จําแนกออกเป็น 
  6.1 เพ่ืออยู่อาศัย หมายถึง อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ท้ังกลางวันและกลางคืน 
ไม่ว่าจะอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้อยู่อาศัยอย่างเดียว หรือให้เช่า เช่น 
บ้านเด่ียว/บ้านโดด บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านแถวหรือห้องแถว ตึกแถวเพ่ืออยู่อาศัย แฟลต/อพาร์ท
เม้นท์ อาคารพักอาศัยรวม อาคารชุด (Condominium) เป็นต้น     

���� บ้านเดี่ยว  หมายถึง ท่ีอยู่อาศัยท่ีมีท่ีดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้างและความ
ยาวไม่ต่ํากว่า 10 เมตร และมีเนื้อท่ีไม่ต่ํากว่า 50 ตารางวา หากความกว้างหรือความยาวไม่ได้ขนาดดังกล่าว
ต้องมีเนื้อท่ีไม่ต่ํากว่า 60 ตารางวา ตัวอาคารต้องห่างจากท่ีดินทุกด้านไม่ต่ํากว่า 2 เมตร 
         ���� บ้านแฝด หมายถึง อาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนัง
ร่วมอาคารเป็นบ้าน มีท่ีว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของแต่
ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน 
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     ���� บ้านแถว  หมายถึง ห้องแถวหรือตึกแถวท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย  ซ่ึงมีท่ีว่างด้านหน้า
และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น 
        ���� อาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่
อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน้ํา ห้องส้วม 
ทางเดิน ทางเข้าออก และทางข้ึนลง หรือลิฟท์ แยกจากกันหรือรวมกัน  ต้องมีพ้ืนท่ีภายในแต่ละหน่วยท่ีใช้
เพ่ือการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร    (จากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522) 
   � ตึกแถว หมายถึง อาคารท่ีก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวต้ังแต่สองคูหาข้ึนไป มี
ผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
   � อาคารชุด (Condominium) หมายถึง อาคารท่ีบุคคลสามารถแบ่งถือกรรมสิทธิ์     
ออกเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ส่วนกลาง ลักษณะส่วนใหญ่ ตัวอาคารจะเป็นตึกใช้วัสดุทนไฟ การอยู่อาศัยและการครอบครองสิทธิ์จะ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 

6.2 เพ่ือการพาณิชย์ หมายถึง อาคารท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีใช้เครื่องจักรท่ีมีกําลังการผลิต เทียบได้ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้าและให้ความหมาย
รวมถึงอาคารอ่ืนใดท่ีก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร  ซ่ึงอาจใช้เป็นอาคารเพ่ือ
ประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้   
  หรือเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ เช่น ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า
รวมท้ังการซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพย์ การรับจํานํา การประกันภัย กิจการเก่ียวกับการเงินและการธนาคาร 
รวมท้ังอาคารท่ีใช้สําหรับการค้าเป็นหลักท้ังการค้าส่งและค้าปลีก เช่น ตึกแถว ร้านค้า คลังสินค้า สํานักงาน 
ธนาคาร บริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถท่ีก่อสร้างรวมอยู่กับอาคารพาณิชย์ (เช่น ห้างสรรพสินค้า) 
อาคารเพ่ือการพาณิชย์จะใช้อยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ได้   
 6.3  ภัตตาคาร หมายถึง  อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีขายอาหารหรือ
เครื่องด่ืม โดยมีพ้ืนท่ีสําหรับต้ังโต๊ะอาหารไว้บริการ  ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 
 6.4  อาคารสํานักงาน หมายถึง อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นสํานักงาน
หรือท่ีทําการ 
  6.5  โรงแรม  หมายถึง  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม  รวมถึงเกสต์เฮาส์ด้วย  
  6.6  โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมต้ังแต่ห้า
แรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าต้ังแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป  หรือใช้คนงานต้ังแต่เจ็ดคนข้ึนไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็
ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษาหรือ
ทําลายสิ่งใดๆ ท้ังนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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  6.7 คลังสินค้า หมายถึง อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีสําหรับเก็บ
สินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
  6.8 เพ่ือการอุตสาหกรรม หมายถึง หมายถึง สิ่งก่อสร้างท่ีใช้ในการดําเนินกิจการเก่ียวกับ
การผลิตหรือประกอบสินค้า เช่น โรงงานผลิตรองเท้า ร้านตัดเสื้อผ้าโหล ร้านทําขนม ร้านทําประตูหน้าต่าง 
โรงกลึง โรงงานประกอบรถยนต์ อู่ต่อเรือ โกดังสินค้า ห้องทํางานในโรงงาน เป็นต้น โดยจะใช้อยู่อาศัยด้วย
หรือไม่ก็ได้ 
  6.9 เพ่ือการศึกษา หมายถึง สิ่งก่อสร้างท่ีใช้ในการดําเนินกิจการโดยตรงเก่ียวกับกิจการ
การเรียนการสอนหรือการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ เป็นต้น 
  6.10 เพ่ือการสาธารณสุข หมายถึง สิ่งก่อสร้างท่ีใช้ในการรักษาพยาบาลและการดูแล
เฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาล สถานพักฟ้ืน สถานท่ีดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ อาคารเพ่ือการบริการทาง
การแพทย์อ่ืน ๆ เป็นต้น 
  6.11 เพ่ือการขนส่ง หมายถึง สิ่งก่อสร้างท่ีใช้ในการขนส่ง เช่น สถานีขนส่งทางบก ทาง
รถไฟ และทางอากาศ ท่ีพักผู้โดยสารรถประจําทาง เป็นต้น 
  6.12 เพ่ือการเกษตร หมายถึง สิ่งก่อสร้างท่ีใช้สําหรับดําเนินกิจการเก่ียวกับการผลิตทาง
การเกษตร เช่น โรงเรือนเพาะชํา หรือเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับและพืชพันธุ์ อ่ืน ๆ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (ท่ี
ไม่ใช่เพ่ือการขาย) โรงเก็บธัญญพืชขนาดเล็ก คอกปศุสัตว์ เป็นต้น 
  6.13 เพ่ือการบันเทิง หมายถึง สิ่งก่อสร้างท่ีสร้างข้ึนเพ่ือการบันเทิงต่าง ๆ เช่น โรง
ภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร ไนต์คลับ สถานลีลาศ เป็นต้น  
  6.14 เพ่ือประโยชน์อ่ืน ๆ หมายถึง สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น เช่น 
อาคารเอนกประสงค์ อาคารจอดรถ ห้องน้ํา ห้องส้วม หอประชุม เป็นต้น 
 7. พ้ืนท่ีก่อสร้าง หมายถึง พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีจะก่อสร้างใหม่ หรือพ้ืนท่ีต่อเติมหรือดัดแปลง
เฉพาะส่วนท่ีเป็นพ้ืนของแต่ละชั้นรวมกัน 
 


