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คํานํา 
 
 รายงานการประมวลขอมูลพ้ืนท่ีการกอสรางฉบับน้ีเปนการนาํเสนอขอมูลสถิติส่ิงกอสรางที่
เอกชนไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม  ตอเติมหรือดัดแปลง ซ่ึงถือเปนตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสาํคัญตัวหน่ึง  
เพราะเปนขอมลูช้ีนําภาวะธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกอสรางหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
ใชเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา และประเมินภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สํานักงานสถิติ
แหงชาติ ไดจัดทําการประมวลขอมูลพ้ืนท่ีกอสรางไตรมาส 4/2554 โดยนาํเสนอขอมูลเก่ียวกับการกอสรางที่
ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และตอเติมหรือดัดแปลง เฉพาะพ้ืนท่ีที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดแก จํานวนผูไดรับอนญุาต จํานวนสิ่งกอสราง และพ้ืนที่กอสราง  
 สาํหรับขอมูลไตรมาส 4/2554 พบวา จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม ตอเติมหรือ
ดัดแปลงท้ังท่ีเปนอาคารโรงเรือนและมใิชอาคารโรงเรือน มีจํานวนทั้งสิ้น 37,225 ราย ลดลงรอยละ 11.3 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา และลดลงรอยละ 6.4 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป  2553  ใน
ไตรมาส 4/2554 มีพ้ืนท่ีของส่ิงกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนรวม 14.0 ลานตารางเมตรลดลงรอยละ 28.2 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา  และลดลงรอยละ 17.6 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553   
สวนส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมนํ้ามัน ปายโฆษณา และสระวายน้ํา มี
พ้ืนท่ีของส่ิงกอสรางทั้งส้ิน 439,421 ตารางเมตรลดลงถึงรอยละ 24.3 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา 
แตเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.6 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553 นอกจากนั้นส่ิงกอสรางประเภทท่ีคิดเปน
ความยาว (เชน ทอ/ทางระบายนํ้า ถนน ร้ัว/กําแพง สะพาน และเข่ือน/คันดิน) มีความยาวท้ังส้ิน 514,398 
เมตร ซ่ึงลดลงรอยละ 30.0 เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสท่ีผานมา และเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.3 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของป 2553 
 การเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนที่การกอสรางน้ี  สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดรับความรวมมือในการ
บันทึกแบบสอบถามจากสํานักงานเขต และหนวยราชการสวนทองถ่ินในจังหวัดตาง  ๆท่ัวประเทศเปนอยาง
ด ีจึงขอแสดงความขอบคุณไว ณ ที่น้ีดวย 
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การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสรางเปนการ
เกบ็รวบรวมขอมูลของส่ิงกอสรางทุกประเภทที่เอกชน
ไดรับอนุญาตใหกอสราง  ตอเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับ
จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนส่ิงกอสรางและ
พ้ืนท่ีกอสราง ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชน
สําหรับหนวยงานภาครัฐในการกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกจิของประเทศ   สําหรับเอกชนใชในการจัดทํา
ตัวช้ีวัดดานท่ีอยูอาศัย  ใชในการติดตามภาวะเศรษฐกจิ
ดานอสังหาริมทรัพย การสงเสริมการขายและการลงทุน 

ขอมูลพ้ืนท่ีการกอสราง  ไตรมาสท่ี 4/2554 
เปนขอมูลในระดับ ภาคและทั่วประเทศ  ที่อยูในเขต
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล (บางสวน) ใน
พ้ืนที่ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  และในเขตการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สรุปไดดังน้ี 

1. จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง และพ้ืนทีข่อง    
    ส่ิงกอสราง 

ในไตรมาส4 ป 2554 มีเอกชนท่ีไดรับอนุญาต
ใหกอสรางใหม   ตอเติมหรือดัดแปลงจํานวน ท้ังส้ิน  
37,225 ราย เปนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางส่ิงกอสรางที่
เปนอาคารโรงเรือน  32,999 ราย และท่ีมิใชอาคาร
โรงเรือน 4,226 ราย ดังน้ี 
 1.1  สิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน  

ส่ิงกอสรางประเภทอาคารโรงเรือนมีผูไดรับ
อนุญาตใหกอสราง  32,999 รายมีพ้ืนที่ของส่ิงกอสราง
รวม 14.0 ลาน ตร.ม. สวนใหญ(รอยละ 98.4) ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ 1.6 ไดรับอนุญาต
ใหตอเติมหรือดัดแปลง 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา  พบวา 
จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือนลดลง
รอยละ 11.3 โดยมีพ้ืนที่ของส่ิงกอสรางท่ีไดรับอนุญาต
ลดลงรอยละ 28.2 และเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส
เดียวกันของป 2553 จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง

ลดลงรอยละ 6.4 และมีพ้ืนท่ีของส่ิงกอสราง ท่ีไดรับ
อนุญาตลดลงรอยละ 17.6 (แผนภมิู 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 
  สําหรับส่ิงกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือนมี
เอกชนที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง  4,226 ราย สวนใหญ
รอยละ 99.2 ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม  และรอยละ 
0.8 ไดรับอนุญาตใหตอเติ มหรือดัดแปลง  โดยเปน
ส่ิงกอสรางประเภททอ/ทางระบายนํ้า ถนน ร้ัว/กําแพง 
สะพาน เข่ือน/คันดิน  ฯลฯ มีความยาวกอสรางรวม
ท้ังส้ิน  514,398 เมตร และเปนการกอสรางประเภท  
ลานจอดรถ สนามกฬีา ปมนํ้ามัน ปายโฆษณา สระวายนํ้า   
ฯลฯ มีพ้ืนท่ีกอสรางรวมท้ังส้ิน 439,421 ตร.ม.  
 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา  พบวา 
จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง ลดลงรอยละ 20.3 
และมีพ้ืนที่ ของส่ิงกอสราง ในสวนที่คิดเปนความยาว
ลดลงรอยละ 30.0 และสวนที่คิดเปนพ้ืนท่ีลดลงรอยละ 
24.3  เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของป  2553 
พบวาจํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง ลดลงรอยละ 
21.1  แตส่ิงกอสรางท่ีคิดเปนพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.6 
และพ้ืนท่ีของส่ิงกอสรางในสวนท่ีคิดเปนความยาว
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.3  (แผนภูมิ 2) 

แผนภูม ิ1 เปรยีบเทียบผูไดรบัอนญุาตใหกอสรางใหม ตอเติม-               
             ดัดแปลง  และพ้ืนทีข่องสิ่งกอสรางที่เปนอาคาร 

โรงเรอืน 
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2. ชนิดของส่ิงกอสราง 
 
 2.1  สิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน  

อาคารโรงเรือนท่ีไดรับอ นุญาตใหกอสรางใน   
ไตรมาส 4/2554 สวนใหญเปนอาคารเพ่ืออยูอาศัยโดยมี
พ้ืนที่ของส่ิงกอสราง รวม 9.2 ลาน ตร.ม. หรือรอยละ 
65.4   ของส่ิงกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนท้ังส้ิน สวน
อาคารโรงเรือนท่ีกอสรางเพ่ือการพาณิชยและสํานักงาน
มีพ้ืนท่ีกอสราง 1.8 ลาน ตร.ม. คิดเปนรอยละ  13.0 
เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพ้ืนที่กอสราง  0.8 
ลาน ตร.ม. คิดเปนรอยละ 5.6 เปนการกอสรางโรงแรม
คิดเปนพ้ืนท่ี  1.2 ลาน ตร.ม. และเปนการกอสราง
อาคารเพ่ือการศึกษาและสาธารณสุขจํานวน 195,677 
ตร.ม.  

เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ีผานมา พบวา มี
พ้ืนที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาตให กอสราง
โดยรวมลดลงรอยละ 28.2 (จากพ้ืนที ่19,520,748 ตร.ม.  
เปน  14,023,586 ตร .ม . )  โดย เฉพาะ พ้ืนท่ีของ
ส่ิงกอสรางเพ่ือการพาณิชยและสํานักงานที่ไดรับอนุญาต
ลดลงรอยละ 55.7 (จากพ้ืนที่ 4,102,307 ตร.ม. เปน 
1,818,083 ตร.ม.) พ้ืนที่กอสรางเพ่ือการอุตสาหกรรม
และโรงงานลดลงรอยละ 45.8 พ้ืนที่กอสรางอาคารเพ่ือ 
อยูอาศัยไดรับอนุญาต ลดลงรอยละ 25.1  สวนพ้ืนที่
กอสรางอาคารโรงแรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 224.5 (จากพ้ืนที ่

 
367,199 ตร.ม. เปน 1,191,417 ตร.ม.) สวนการกอสราง 
เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข ลดลงรอยละ  28.2  
(แผนภูมิ 3) 

หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของป  
2553 พบวา พ้ืนท่ีของอาคารโรงเรือนท่ีไดรับอนุญาต   
ใหกอสรางโดย รวมลดลงรอยละ  17.6 (จากพ้ืนที่ 
17,009,729 ตร.ม. เปน 14,023,586 ตร.ม.)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 
 สําหรับส่ิงกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือนน้ัน สวน
ใหญเปนการกอสราง ทอ/ทางระบายนํ้า ท่ีมีความยาว 
296,213 เมตรหรือรอยละ 57.6 ของส่ิงกอสรางที่ คิดเปน
ความยาวทั้งส้ิน  ส่ิง กอสราง ที่เปน ถนนมีความยาว  
100,085 เมตรหรือรอยละ 19.5  ร้ัว/กาํแพงมีความยาว 
80,591  เมตรหรือรอยละ 15.7 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา  พบวา  
ความยาวของส่ิงกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือน  ท่ีไดรับ
อนุญาตโดยรวมลดลงรอยละ 30.0  (จากความยาว 
734,402 เมตร เปน  514,398 เมตร)  และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของป 2553 เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 2.3 (จากความยาว 503,078 เมตร เปน 514,398 
เมตร)  (แผนภูมิ 4) 

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบพ้ืนท่ีกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง              
              ของสิ่งกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือน 
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แผนภูมิ 3   เปรียบเทียบพ้ืนท่ีของอาคารโรงเรือนท่ีไดรับ 
               อนุญาตใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง  
               จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง 
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  สําหรับส่ิงกอสรางท่ีมิใ ชอาคารโรงเรือนที่  

คิดเปนพ้ืนท่ี เชน ลานจอดรถซ่ึงไดรับอนุญาตใหกอสราง 
คิดเปนพ้ืนท่ี  282,265 ตร .ม . หรือ รอยละ  64.2 
ปมนํ้ามัน  33,648 ตร.ม.หรือรอยละ  7.7 และปาย
โฆษณาไดรับอนุญาตใหกอสรางคิดเปนพ้ืนท่ี  15,820 
ตร.ม. หรือรอยละ 3.6 

 

 
เม่ือเปรียบเทียบ กบัไตรมาสท่ีผานมา  พบวา

พ้ืนท่ีของส่ิงกอสรางไดรับอนุญาต ลดลงรอยละ  24.3 
(จากพ้ืนท่ี 580,520 ตร.ม. เปน 439,421  ตร.ม.) และ
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของป  2553 กลับ
เพ่ิมข้ึนรอยละ  1.6 (จากพ้ืนที่  432,608 ตร.ม. เปน 
439,421 ตร.ม.) (แผนภูมิ 5) 

สรุป จากการประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง
ในไตรมาส 4/2554 พบวามีจํานวนผูไดรับอนุญาตให
กอสรางอาคารโรงเรือนจํานวน 37,225 รายลดลงรอย
ละ 11.3 จากไตรมาสท่ีผานมา  ในขณะที่พ้ืนท่ี ของ
ส่ิงกอสรางมีจํานวน 14.0 ลาน ตร.ม. ลดลงรอยละ 28.2   
สําหรับส่ิงกอสรางท่ีไมใชอาคารโรงเรือน มีความยาวของ
ส่ิงกอสรางลดลงรอยละ 30.0 และพ้ืนที่กอสรางลดลง
รอยละ 24.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ผานมา 

หากจําแนกตามชนิดของส่ิงกอสรางสวนใหญ
รอยละ 65.4 จะเปนการกอสรางเพ่ือที่อยูอาศัยคิดเปน
พ้ืนท่ีกอสราง  9.2 ลาน ตร.ม. ลดลงรอยละ 25.1 เม่ือ
เทียบกับไตรมาสท่ีผานมา และลดลงรอยละ 17.6 จาก
ไตรมาสเดียวกนัของป 2553   สําหรับการกอสรางทอ/
ทางระบายนํ้ามีความยาวลดลงรอยละ 35.7 เม่ือเทียบ
กบัไตรมาสที่ผานมาและลดลงรอยละ 4.7 จากไตรมาส
เดียวกันของป  2553  สวนพ้ืนท่ีกอสรางลานจอดรถ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 33.2  เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา และ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 32.3 จากไตรมาสเดียวกนัของป 2553   

อยางไรกต็าม  จากการประมวลขอมูลท่ีไดรับ
อนุญาตใหกอสรางในไตรมาส 4/2554 ในภาพรวมลดลง
ท้ังประเภทอาคารโรงเรือนและมิใชอาคารโรงเรือน คือ 
จํานวนผูไดรับอนุญาต ใหกอสรางลดลงจากไตรมาสที่
ผานมาและไตรมาสเดียวกนัของป 2553   สวนพ้ืนที่ของ
ส่ิงกอสราง และความยาวของส่ิงกอสราง ลดลงเม่ือ   
เทียบกับไตรมาสที่ผานมา   สําหรับ การกอสราง
ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคาร  มีพ้ืนท่ีของส่ิงกอสราง  และ 
ความยาวของส่ิงกอสรางเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกนัของป 2553   

 

แผนภูมิ 4   เปรียบเทียบพ้ืนท่ีของส่ิงกอสราง(ความยาว) ท่ีมิใช
อาคารโรงเรือนท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และ 
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ความยาว (พันเมตร) 
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               โรงเรือนท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และตอ
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 สํานักงานสถิติแหงชาติไดเก็บรวบรวม
ขอมูลส่ิงกอสรางทุกประเภทท่ีเอกชนไดรับอนุญาต
ใหทําการกอสรางใหม  ตอเติมหรือดัดแปลงตาม
เทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมา
ต้ังแตป 2509 ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะเขตเทศบาล 
ตอมาเพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมลูมีความสมบูรณ
มากข้ึนตามความตองการใชขอมูล สาํนกังานสถิติ
แหงชาติจึงไดขยายขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลทุก
แหงท่ัวประเทศ ท้ังท่ีมแีละไมมีพระราชกฤษฎีกา      
ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
ซ่ึงขอมลูท่ีเก็บรวบรวมนี้ หนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนนําไปใชประ โยชนในดานตาง  ๆ เชน 
สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหงชาติ  นําไปใชในการจัดทําบัญชีประชาชาติ  
ดานการสะสมทุนและมูลคาการกอสรางรวม     
ของท้ังประเทศ  ศูนยขอมูลอสงัหาริมทรัพย  
กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และ
ภาคเอกชนนําไปใชจัดทําตัวช้ีวัดท่ีอยูอาศัย  เพ่ือใช
ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจดานอสงัหาริมทรัพย  
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินเปนตน 

1.2 คุมรวม 
 การเ ก็บรวบรวมขอมลูโครงการ น้ี     

คุมรวมส่ิงกอสรางทุกประเภทที่เอกชนไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหมและตอเติมหรือดัดแปลงใน
พ้ืนที่ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

1.3 รายการขอมูล 
 การจัดทําโครงการประมวลขอมูลพ้ืนท่ี
การกอสรางน้ี เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลการกอสราง  
  

 
ดังตอไปนี ้
 1) จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง  
 2)  จํานวนส่ิงกอสรางท่ีไดรับอนุญาตให
กอสราง  
 3) พ้ืนที่กอสรางท่ีไดรับอนญุาตให
กอสราง 

1.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 สาํนักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมลูการกอสรางเปนประจําทุกเดือน โดย
ขอความรวมมอืจากสํานักงานเขต สํานักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร และหนวยราชการสวนทองถ่ินใน
จังหวัดตาง ๆ  ใหบันทึกขอมูลลงในแบบสอบถาม
ท่ีไดจัดสงไปให และเมื่อหนวยงานดังกลาวบันทึก
ขอมูลเรียบรอยแลวสํานกังานฯ  ไดขอใหสง
แบบสอบถามคืนมายังสาํนักงานสถิติแหงชาติ  
หรือสํานกังานสถิติจังหวัด  อยางไรก็ตาม หาก
หนวยงานใดยังไมไดสงแบบสอบถามคืนใน
คาบเวลาที่กําหนด เจาหนาท่ีของสํานักงานสถิติ
แหงชาติจะออกไปติดตามรวบรวมแบบสอบถาม
ดังกลาว 

1.5 การประมวลผลขอมูล 
 แบบสอบถามท่ีบันทึกคําตอบเรียบรอย
แลว สํานักงานสถิติจังหวัดจะทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง  พรอมท้ังลงรหั สรายการตางๆ 
จากน้ันจะทําการ บันทึกขอ มูลเ พ่ือ ทําการ
ประมวลผลเบ้ืองตน อยางไรก็ดีเพ่ือใหไดขอมูลท่ี
ถูกตองมากที่สุด  จึงไดทําการตรวจสอบความ  
แนบนัยของขอมูลใหถูกตองครบถวนอีกครั้งใน
สวนกลาง แลวจึงทําการประมวลผลและนาํเสนอ
ผลในรูปตารางสถิติตอไป 
 



 

 

2  
 

 

1.6 การนาํเสนอผลขอมลู 
 การเสนอผลขอมูลพ้ืนท่ีการกอสรางนี้ได
นําเสนอผลเปนรายปและรายไตรมาส โดยขอมูล
รายปเปนการ นําเสนอผลขอมูลในระดับจังหวัด  
ภาค และทั่วประเทศ  
 สําหรับขอมูลรายไตรมาสในฉบับน้ีเปน
การนําเสนอผลขอมลูในระดับภาค และท่ัวประเทศ 
เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ ชพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 และในเขตการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

1.7 ขอจํากัดของขอมูล 
 การประมวลขอมูลสถิติการกอสราง  เปน
การรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง 
ซ่ึงอาจจะยังไมมีการดําเนินการกอสรางจริงก็ได  
นอกจากนี้ขอมูลอาจมคีวามคลาดเคลื่อนอยูบางดวย
หลายสาเหตุ เชน ไมไดรับขอมลูจากหนวยงานครบทุก
แหง ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการบันทึกขอมูล  
หรือการลงรหัส เปนตน อยางไรก็ดีสาํนักงานสถิติ
แหงชาติ ไดพยายามขจัดความคลาดเคลื่อนใหเหลือ
นอยท่ีสุด 
 
 
 



บทที ่ 2  
สรปุผลการสาํรวจ 

                                                      

2.1 จํานวนผูไดรับอนญุาตใหกอสราง และพื้นทีข่อง    
      สิ่งกอสราง    
 ในไตรมาส 4 ของป 2554 มีเอกชนท่ีไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและ
สิ่งกอสรางจํานวน 37,225 ราย เปนผูไดรับอนุญาตให
กอสรางอาคารโรงเรือน 32,999 ราย คิดเปนพ้ืนที่ 14.0
ลานตารางเมตร และไดรับอนุญาตใหกอสรางสิ่งกอสราง
ที่มิใชอาคารโรงเรือน  4,226 ราย โดยเปนส่ิงกอสราง
ประเภททอ/ทางระบายนํ้า ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน 
เข่ือน/คันดิน ฯลฯ  คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 514,398
เมตร และประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปมนํ้ามัน   
ปายโฆษณา  สระวายนํ้า  ฯลฯ คิดเปนพ้ืนท่ีท้ังส้ิน  
439,421 ตารางเมตร  
 สําหรับผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการกอสราง
อาคารโรงเรือนนั้น  พบวา สวนใหญ(รอยละ  98.4) 
ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม  และรอยละ 1.6 ไดรับ
อนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสท่ีผานมา พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตให
กอสรางอาคารโรงเรือน ลดลงรอยละ  11.3 และมี
พ้ืนท่ี ของสิ่งกอสรางท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางลดลง
รอยละ        
 

 

 
 
28.2 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553 
พบวาจํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางลดลงรอยละ 
6.4 และมีพ้ืนที่ท่ีไดรับอนุ ญาตใหกอสรางลดลงรอย
ละ 17.6 
 สาํหรับส่ิงกอสรางท่ีมใิชอาคารโรงเรือนน้ัน  
พบวา สวนใหญ (รอยละ 99.2 ) เปนการไดรับอนุญาตให
กอสรางใหม และรอยละ 0.8 เปนการไดรับอนุญาตให   
ตอเติมหรือดัดแปลง เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผาน
มา พบวา จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางลดลงรอย
ละ 20.3 และมีพ้ืนท่ีกอสรางในสวนท่ีคิดเปนความยาว  
(เชน ทอ/ทางระบายนํ้า ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน และ
เข่ือน/คันดิน) ลดลงรอยละ 30.0  และพ้ืนท่ีกอสรางท่ีคิด
เปนพ้ืนที ่(เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามนั ปาย
โฆษณา และสระวายนํ้า) ลดลงรอยละ 24.3  และเม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป  2553  พบวา 
จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางลดลงรอยละ 21.1 แต
มีความยาวของสิ่งกอสราง เพ่ิมข้ึนรอยละ  2.3 และมี
พ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน รอยละ  1.6 ตามลําดับ  (ตาราง 1)

 ตาราง 1 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางและพื้นที่ของส่ิงกอสรางในไตรมาส 4/2554 จําแนกตามประเภทของสิ่งกอสราง    

   ประเภทของสิ่งกอสราง ไตรมาส 4/2554 
รอยละของการเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับ 
ไตรมาส 3/2554 ไตรมาส 4/2553 

จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางทั้งส้ิน (ราย)            37,225       -11.3    -6.4  
อาคารโรงเรือน    
- จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง (ราย)         

32,999   -10.0  -4.2 
 

       กอสรางใหม (รอยละ)                98.4   0.2  0.1  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)             

1.6  
-0.2 

 
-0.1  

- พ้ืนที่ของส่ิงกอสราง (ตารางเมตร)       14,023,586   -28.2  -17.6  
มิใชอาคารโรงเรือน       
- จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง (ราย)               

4,226  -20.3  -21.1 
 

       กอสรางใหม (รอยละ)                99.2  -0.1  -0.1  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)                

0.8  
0.1 

 
0.1  

- พ้ืนที่ของส่ิงกอสราง       
       ความยาว (เมตร) 1/              514,398                -30.0  2.3  
       พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 2/               439,421   -24.3   1.6  

  หมายเหตุ  ขอมูลพ้ืนที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง ซ่ึงบางแหงอาจยงัไมไดเริ่มดําเนินการกอสราง 
     1/   สิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายนํ้า ถนน ร้ัว/กําแพง สะพาน เข่ือน/คันดิน ฯลฯ 

                   2/   สิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมนํ้ามัน ปายโฆษณา สระวายน้ํา ฯลฯ 



 

 

 
 
 

 
 
 
2.2  ประเภทและพื้นท่ีของสิ่งกอสราง    
 ส่ิงกอสรางท่ีเปนอาคารโรงเรือนท่ีไดรับ
อนุญาตใหกอสรางในไตรมาสท่ี  4 น้ัน สวนใหญ
เปนอาคารโรงเรือนเพ่ืออยูอาศัยโดยมี จํานวนรวม 
9.2 ลานตารางเมตร  หรือ รอยละ  65.4 ของ
ส่ิงกอสรางท่ีเปนอาคารโรงเรือนท้ังส้ิน สวนอาคาร
โรงเรือนท่ีกอสรางเพ่ือการพาณิชยและสํานักงานมี
จํานวน 1.8 ลานตารางเมตร  หรือคิดเปนรอยละ  
13.0 การกอสรางเพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน
มีจํานวน 0.8 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ  
5.6 การกอสรางโรงแรมมีจํานวน 1.2 ลานตาราง
เมตร และเปนการกอสรางอาคารเพ่ือการศึกษา
และสาธารณสขุ จํานวน 195,677 ตารางเมตร
เทานั้น 
  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา  
พบวา อาคารโรงเรือนมีพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุ ญาตให
กอสรางโดยรวมลดลงรอยละ 28.2 โดยเฉพาะการ
กอสรางเพ่ือการพาณิชยและสํานักงาน ลดลงมาก
ท่ีสุด รอยละ  55.7 เ พ่ือการอุตสาหกรรมและ
โรงงานลดลงรอยละ  45.8 เพ่ือการศึกษาและ
สาธารณสขุลดลงรอยละ 28.2 เพ่ืออยูอาศัยมพ้ืีนท่ี
ท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางลดลงรอยละ 25.1 สวน
โรงแรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 224.5  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของป 2553 พบวาอาคารโรงเรือน
มีพ้ืนที่ที่ ไดรับ อนญุาตใหกอสรางโดยรวม ลดลง
เชนเดียวกัน  คิดเปนรอยละ 17.6 
 
 
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 สาํหรับส่ิงกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือนน้ัน
สวนใหญเปนการกอสราง ทอ /ทางระบายนํ้า  ม ี  
ความยาว 296,213 เมตร คิดเปนรอยละ 57.6 ของ
สิ่งกอสรางท่ี มีหนวยวัดเปนความยาว ท้ังส้ิน  การ
กอสรางถนนมีความยาว 100,085 เมตร  รั้ว/กําแพง 
มีความยาว 80,591 เมตร  สาํหรับการกอสราง    
ลานจอดรถมพ้ืีนท่ี 282,265 ตารางเมตรหรือรอยละ 
64.2 ปมนํ้ามันไดรับอนุญาตใหกอสรางคิดเปนพ้ืนที่  
33,648 ตารางเมตรหรือรอยละ  7.7 ปายโฆษณา
ไดรับอนุญาตใหกอสรางคิดเปนพ้ืนที ่15,820 ตาราง
เมตรหรือรอยละ 3.6  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาพบวา  
สิ่งกอสรางท่ีมใิชอาคารโรงเรือน ท่ีไดรับอนุญาตให
กอสรางมีความยาวโดยรวมลดลงรอยละ 30.0 แต
เพ่ิมข้ึน รอยละ  2.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของป 2553  สวนส่ิงกอสรางท่ีมใิชอาคาร
โรงเรือนท่ี มีพ้ืนที่ เปนตารางเมตร  ไดรับอนุ ญาต      
ให กอสรางโดยรวม ลดลงรอย ละ  24.3  เ มื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา  แตเพ่ิมข้ึนรอยละ 
1.6 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553 
(ตาราง 2) 
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ตาราง  2  พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางในไตรมาส 4/2554 จําแนกตามชนดิของสิ่งกอสราง      

ชนิดของสิ่งกอสราง ไตรมาส 4/2554 
รอยละของการเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับ 
ไตรมาส 3/2554 ไตรมาส 4/2553 

อาคารโรงเรือน     
      รวม  (ตร.ม.)    14,023,586  -28.2 -17.6 
เพ่ืออยูอาศัย      9,174,767  -25.1 -13.3 
เพ่ือการพาณิชยและสํานักงาน      1,818,083  -55.7 -34.4 
เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน         785,483  -45.8 -63.5 
เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข         195,677  -28.2 69.3 
โรงแรม        1,191,417  224.5 46.1 
อ่ืน ๆ 1/         858,159  -20.3 51.0 
มิใชอาคารโรงเรือน    
      ความยาวรวม (เมตร)        514,398  -30.0 2.3 
ทอ/ทางระบายนํ้า         296,213  -35.7 -4.7 
ถนน         100,085  -33.7 -7.3 
รั้ว/กําแพง          80,591  -26.6 12.9 
อ่ืน ๆ 2/          37,509  187.5 189.8 
      พื้นที่รวม (ตร.ม.)         439,421  -24.3 1.6 
ลานจอดรถ         282,265  33.2 32.3 
สนามกีฬา          27,372  -10.8 -60.1 
ปมนํ้ามัน          33,648  -61.8 14.0 
ปายโฆษณา          15,820  -32.5 -66.8 
อ่ืน ๆ 3/          80,316  -64.5 9.3 

 
หมายเหตุ  ขอมูลพ้ืนที่การกอสรางน้ี เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง ซ่ึงบางแหงอาจยงัไมไดเร่ิม  
                 ดําเนินการกอสราง 
                    1/   เชน โรงกรองนํ้า เพ่ือการบําบดันํ้าเสีย เพื่อการเกษตร เพื่อการบนัเทิง เปนตน 
                    2/   เชน สะพาน เข่ือน/คันดิน เปนตน  
                    3/    เชน  ทางเดนิเทา ซุมประตูและสระวายนํ้า เปนตน 
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2.3 ขอมูลพื้นทีก่ารกอสราง จําแนกตามภาค 
 เม่ือพิจารณาขอมลูการกอสรางใหม  
ประเภทอาคารโรงเรือนจําแนกตามภาค  พบวา     
มีจํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางท้ังส้ิน 32,461 
ราย เปนผูที่อยูใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มาก
ท่ีสดุถึง 9,299 รายคิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมา 
คือ ภาคกลางมีผูไดรับอนุญาตใหกอสรางจํานวน 
6,912 รายคิดเปนรอยละ  21.3 สวนพ้ืนท่ีของ
ส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล มมีากท่ีสดุคือ 3.9 ลานตารางเมตร
คิดเปนรอยละ  30.8 ของพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุ ญาตให
กอสรางใหมทั้งสิ้น (12.5 ลานตารางเมตร)  
  สําหรับการไดรับอนุ ญาตใหกอสราง
ส่ิงกอสรางใหมที่มิใชอาคารโรงเรือนในไตรมาสที่ 4
ของป 2554 มีจํานวนผูไดรับอนุญาตท้ังสิ้น 4,193 
ราย โดยเปนผูไดรับอนุ ญาตในกรุงเทพฯ  และ
ปริมณฑลมากท่ีสดุ จํานวน 1,653 ราย (รอยละ 
39.4) ในขณะท่ีภาคใตมีจํานวนผูไดรับอนญุาต   
นอยที่สุดเพียง 138 ราย (รอยละ 3.3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
  
 
  

  

 

 สําหรับพ้ืนท่ีของส่ิงกอสรางท่ีมใิชอาคาร
โรงเรือนที่ไดรับอนุญาต ใหกอสราง ใหมน้ัน พบวา
สิ่งกอสราง ประเภททอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/
กําแพง สะพาน เข่ือน/คันดิน  ฯลฯ ไดรับอนุญาต
ท้ังสิ้น 512,993 เมตร เปนการกอสรางในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมากที่สุดคือ  299,351 เมตรหรือ   
รอยละ 58.4 สวนสิ่งกอสรางที่คิดเปนพ้ืนท่ี ประเภท
ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามนั ปายโฆษณา   และสระ
วายนํ้า มีประมาณ 438,114 ตารางเมตร เปนพ้ืนที่
ของส่ิง กอสรางใน ภาคเหนอื มากท่ีสุดจํานวน  
126,791 ตารางเมตรหรือรอยละ 28.9  
 หากกลาวโดยรวมแลว การไดรับอนุญาต
ใหกอสรางสวนใหญเปนการอนุญาตใหกอสรางใหม
ท้ังในสวนท่ีเปนอาคารโรงเรือนและ มิใชอาคาร
โรงเรือน  สําหรับการอนญุาตใหตอเติมหรือดัดแปลง
น้ัน จะมสัีดสวนการไดรับอนุ ญาตใหกอสรางเพียง
เลก็นอยเทาน้ัน ซ่ึงจะเปนลกัษณะเชนเดียวกันในทุก
ภาค (ตาราง 3) 
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ตาราง  3  จํานวนผูไดรับอนญุาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นท่ีและความยาวของสิ่งกอสราง 
              ในไตรมาส 4/2554 เปนรายภาค   
 

 
รายการ 

ทั่วประเทศ กรุงเทพ ฯ 
และ

ปริมณฑล 

กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

สิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือน      
กอสรางใหม       
   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 32,461 4,330 6,912 5,310 9,299 6,610 
   - จํานวนอาคาร (หลัง) 46,990 9,194 10,871 5,828 10,358 10,739 
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 12,519,078 3,852,179 2,472,652 1,503,780 2,270,785 2,419,682 
ตอเติมหรือดดัแปลง       
   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 538 122 181 73 130 32 
   - จํานวนอาคาร (หลัง) 636 134 204 123 130 45 
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 1,504,508 1,404,215 47,081 8,683 36,340 8,189 
สิ่งกอสรางที่มใิชอาคารโรงเรือน       
กอสรางใหม       
   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 4,193 1,653 1,075 723 604 138 
   - จํานวนส่ิงกอสราง (แหง) 4,534 1,742 1,188 774 647 183 
   - ความยาว (เมตร) 512,993  299,351  89,419  57,477  47,482 19,264 
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 438,114 114,835 115,543 126,791 34,801 46,144 
ตอเติมหรือดดัแปลง       
   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 33 19 2 10 - 2 
   - จํานวนส่ิงกอสราง (แหง) 33 19 2 10 - 2 
   - ความยาว (เมตร) 1,405  1,098  69  238  - - 
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 1,307 552 54 - - 701 
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ตารางสถิติ 
 
 



ตารางสถิติ 
 หนา 

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบจํานวนผูไดรับอนญุาตใหกอสราง จํานวนส่ิงกอสราง พ้ืนที่และความยาว  
 ของส่ิงกอสราง 13 
ตาราง 2 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนส่ิงกอสราง พ้ืนที่และความยาวของส่ิงกอสราง  
 เดือนตุลาคม 2554 19 
ตาราง 3 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนส่ิงกอสราง พ้ืนที่และความยาวของส่ิงกอสราง    
 เดือนพฤศจิกายน 2554 20 
ตาราง 4 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนส่ิงกอสราง พ้ืนที่และความยาวของส่ิงกอสราง  
 เดือนธันวาคม 2554 21 
ตาราง 5 จํานวนผูไดรับอนญุาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง ไตรมาสที ่4/2554 22 
ตาราง 6 จํานวนส่ิงกอสรางท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง  
 ไตรมาสท่ี 4/2554 23 
ตาราง 7 พ้ืนท่ีและความยาวของส่ิงกอสรางท่ีไดรับอนญุาต จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง   
 ไตรมาสท่ี 4/2554 24 
ตาราง 8 เปรียบเทียบพ้ืนท่ีและความยาวของส่ิงกอสรางท่ีไดรับอนญุาต  25 
ตาราง 9 จํานวนผูไดรับอนญุาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง เดือนตุลาคม 2554 31 
ตาราง 10 จํานวนผูไดรับอนญุาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง เดือนพฤศจิกายน 2554 32 
ตาราง 11 จํานวนผูไดรับอนญุาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง เดือนธันวาคม 2554 33 
ตาราง 12 จํานวนส่ิงกอสรางท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง  
 เดือนตุลาคม 2554 34 
ตาราง 13 จํานวนส่ิงกอสรางท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง  
 เดือนพฤศจิกายน 2554 35 
ตาราง 14 จํานวนส่ิงกอสรางท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง  
 เดือนธันวาคม 2554 36 
ตาราง 15 พ้ืนท่ีและความยาวของส่ิงกอสรางท่ีไดรับอนญุาต จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง  
 เดือนตุลาคม 2554 37 
ตาราง 16 พ้ืนท่ีและความยาวของส่ิงกอสรางท่ีไดรับอนญุาต จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง  
 เดือนพฤศจิกายน  2554 38 
ตาราง 17 พ้ืนท่ีและความยาวของส่ิงกอสรางท่ีไดรับอนญุาต จําแนกตามชนิดของส่ิงกอสราง  
 เดือนธันวาคม 2554 39 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
ระเบยีบวิธีสถิติ 

 
1. วิธีการประมาณผล 
   โครงการประมวลขอมลูพ้ืนท่ีการกอสราง พ.ศ. 2554 ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนประจําทุกเดือน จากหนวยราชการท้ังกรุงเทพมหานคร และสวนทองถิ่น คือ เทศบาล  องคการ
บริหารสวนตําบล แตเน่ืองจากสํานักงานสถิติแหงชาติไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาไมครบทุกหนวย
ราชการ จึงจําเปนตองมีการประมาณคาตามวิธีสถิติ  เพ่ือใหขอมูลท่ีนําเสนอเปนคาประมาณของ
ประชากรทุกแหงท่ีอยูในคุมรวม 
   ในการประมาณคา  กําหนดให 

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

   1. 1 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   จังหวัด i       

          ภาค  h  คือ  ∑
=

=
3

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

 
โดยที ่  X hijkˆ  คือ  คาประมาณยอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา X  สาํหรับเดือน k  เขต

การปกครอง j   จังหวัด i    ภาค h    ซ่ึง 
 

   ∑
=

=
hijkn

1 l
hijkl

hijk

hijk
hijk x

n

N
      X̂  

 
hijklx  คือ คาของลกัษณะที่ตองการศึกษา X ของลําดับท่ีหนวยราชการ l  เดือน 

k  เขตการปกครอง j  จังหวัด i   ภาค h  
hijkN   คือ จํานวนหนวยราชการท้ังสิ้นของเดือน  k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   

ภาค     h  
 hijkn  คือ จํานวนหนวยราชการที่เก็บรวบรวมขอมลูไดท้ังส้ินของเดือน k เขตการ

ปกครอง j  จังหวัด i   ภาค  h  
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1.2 สูตรการประมาณคายอดรวมของลกัษณะท่ีตองการศึกษา X สําหรับเดือน k เขตการปกครอง  j  

ภาค  h  คือ  

                ∑
=

=
hA

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

  โดย hA   คือ  จํานวนจังหวัดท้ังส้ิน  ในภาค h   และ  76A 
7

1h
h =∑

=
 

 
1.3 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  สําหรับเดือน k  ภาค  h  คือ 

     ∑
=

=
2

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

 
1.4 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X สําหรับเขตการปกครอง j ภาค h  

คือ    ∑
=

=
3

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

 
1.5 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  สําหรับเดือน  k  คือ 

    ∑
=

=
7

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

 
1.6 สตูรการประมาณคายอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j  คือ 

  ∑
=

=
7

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

 
1.7 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  สําหรับภาค  h  คือ 

    ∑ ∑
= =

==
3

1k

2

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

 
1.8 สตูรการประมาณคายอดรวมของลักษณะท่ีตองการศึกษา X  สําหรับท่ัวราชอาณาจักร คือ 

                          ∑∑∑
===

===
7

1h
h

2

1j
j

3

1k
k X    XX  X ˆˆˆˆ                          ...............................(8)  
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2.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการกอสรางเปนประจําทุกเดือน  
โดยขอความรวมมอืจากสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และหนวยราชการสวนทองถ่ินในจังหวัด
ตาง ๆ ใหบันทึกขอมูลลงในแบบสอบถามที่ไดจัดสงไปให  และเม่ือหนวยงานดังกลาว บันทึกขอมูล
เรียบรอยแลว สาํนักงานฯ ไดขอใหสงแบบสอบถาม คืนมายังสาํนกังานสถิติแหงชาติ  และสํานักงาน
สถิติจังหวัด  อยางไรก็ตาม  หากหนวยงานใดยังไม ไดสงแบบสอบถามคืนในคาบเวลาท่ีกําหนด  
เจาหนาที่ของสาํนกังานสถิติแหงชาติ จะออกไปติดตามรวบรวมแบบสอบถามดังกลาว 
 ในไตรมาส 4/2554 สาํนกังานสถิติแหงชาติ ไดสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการควบคุมการกอสรางอาคารจํานวน 3,304 แหง เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลจัดทําเปนราย
เดือน ดังน้ันหนวยงานแตละแหงจะตองบันทึกแบบสอบถามและสงคืนใหสาํนกังานฯ รวม 3 คร้ัง รวม
เปนจํานวนแบบสอบถามทั้งส้ิน 9,912 แบบ แตเม่ือสิ้นสดุระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลแลว สาํนกั
งานฯ ไดรับแบบสอบถามท่ีบันทึกขอมูลและสงกลบัคืนมาจํานวน  7,414 แบบ หรือคิดเปนรอยละ 
74.8 ของจํานวนแบบสอบถามท้ังส้ิน ซ่ึงสามารถจําแนกจํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับ ดังน้ี 
 
จํานวนและร้อยละของแบบสอบถามที�ได้รับ  จําแนกตามเขตการปกครองและภาค 

  

 
 

ภาค 

รวม เขตเทศบาล  1/       นอกเขตเทศบาล 
แบบ 

สอบถาม 
ทั้งส้ิน 

 

แบบ 
สอบถาม 
ที่ไดรับ 

 

แบบ 
สอบถาม 
ทั้งส้ิน 

แบบ 
สอบถาม 
ที่ไดรับ 

แบบ 
สอบถาม 
ทั้งสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ที่ไดรับ 

   ทั่วราชอาณาจักร 9,912 7,414 4,740 3,674 5,172 3,740 
 (100.0) (74.8) (100.0) (77.5) (100.0) (72.3) 

กรุงเทพมหานคร 150 150 150 150 - - 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - - 
ปรมิณฑล 930 674 231 169 699 505 

  (100.0) (72.5) (100.0) (73.2) (100.0) (72.2) 
กลาง 2,406 2,105 

 
1,167 1,015 

 
1,239 1,090 

 (100.0) (87.5) (100.0) (87.0) (100.0) (88.0) 
เหนือ 1,806 1,403 1,119 891 687 512 
 (100.0) (77.7) (100.0) (79.6) (100.0) (74.5) 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,826 1,684 1,398 937 1,428 747 

 (100.0) (59.6) (100.0) (67.0) (100.0) (52.3) 
ใต 1,794 1,398 675 512 1,119 886 

 (100.0) (77.9) (100.0) (75.9) (100.0) (79.2) 
  

 1/    รวมสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร      
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3.  การประมวลผลขอมลู 
 แบบสอบถามที่บันทึกคําตอบเรียบรอยแลวจะถูกสงมายังสํานักงานสถิติแหงชาติใน สวนกลาง
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ความแนบนยัของขอมูลอยางละเอียด เพ่ือทําการประมวลผลตอไป อยางไรก็ดี
เพ่ือใหไดขอมลูท่ีถูกตอง จึงไดทําการบรรณาธิกรดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เพ่ือตรวจสอบและแกไขขอมูลให
ถูกตองครบถวนอีกคร้ัง แลวจึงทําการประมวลผลและนําเสนอผลในรูปตารางสถิติ 
 
4.  ขอจํากัดของขอมูล 
 การประมวลขอมูลพ้ืนท่ีการกอสรางเปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง 
ซ่ึงอาจจะยังไมมีการดําเนินการกอสรางจริงก็ได  นอกจากน้ีขอมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน อยูบางดวย
หลายสาเหตุ เชน ไมไดรับขอมลูจากหนวยงานครบทุกแหง ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการบันทึกขอมูล
หรือการลงรหัส เปนตน อยางไรก็ดี สาํนักงานสถิติแหงชาติ ไดพยายามขจัดความคลาดเคล่ือนใหเหลอื
นอยท่ีสุด 

 



ภาคผนวก ข
คํานิยาม 

 
 1. ราชการสวนทองถ่ิน หมายถึงเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2. การกอสรางใหม หมายถึงการสรางอาคารข้ึนใหมท้ังหมด ไมวาจะเปนการสรางข้ึนแทน
ของเดิมหรือไมก็ตาม 
 3. การตอเติมหรือดัดแปลง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยาย ซ่ึงลกัษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เน้ือที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง  ๆ ของอาคารซ่ึงได
กอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม 
 4. ประเภทของสิ่งกอสราง จําแนกเปน 2 ประเภท คือ 
  4.1 ส่ิงกอสรางท่ีเปนอาคารโรงเรือน  หมายถึงบาน  ตึก ตึกแถว หองแถว คลังสินคา  
สาํนกังาน โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักผูโดยสารรถประจําทาง  หรือสิ่งปลกูสรางอยางอื่นท่ีมีลกัษณะ
คลายคลึงกัน 
  4.2 ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน หมายถึงถนน สะพาน รั้วหรือกําแพง อุโมงค ปายโฆษณา 
ทอหรือทางระบายนํ้า เพ่ือประโยชนสาธารณะ อูเรือ คานเรือ เข่ือน ทานํ้าหรือทาจอดเรือ เปนตน 
 5. ลกัษณะของการกอสราง จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 5.1 การกอสรางใหม  หมายถึงส่ิงกอสร างท่ีหนวยราชการสวนทองถ่ินไดอนุญาตให
กอสรางข้ึนใหมทั้งหมดในระหวางเดือนท่ีรายงาน 
  5.2 การกอสรางที่ตอเติมหรือดัดแปลง หมายถึง ส่ิงกอสรางท่ีหนวยราชการสวนทองถ่ิน
ไดอนญุาตใหตอเติมหรือดัดแปลง แกไขส่ิงกอสรางเดิมในระหวางเดือนท่ีรายงาน 
 6. ชนิดของสิ่งกอสราง จําแนกออกเปน 
  6.1 เพื่ออยูอาศัย หมายถึงอาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดท้ังกลางวันและกลางคืน 
ไมวาจะอยูอาศัยอยางถาวรหรือช่ัวคราว เปนส่ิงกอสรางท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชอยูอาศัยอยางเดียว  หรือใหเชา 
เชน บานเด่ียว/บานโดด บานแฝด/ทาวนเฮาส / บานแถวหรือหองแถว ตึกแถวเพ่ืออยูอาศัย แฟลต/อพารท
เมนท อาคารพักอาศัยรวม อาคารชุด (Condominium) เปนตน     

, บานเดี่ยว หมายถึงที่อยูอาศัยท่ีมีขนาดและลกัษณะของท่ีดินกําหนดใหตองมี   
เน้ือที่ไมตํ่ากวา 50 ตารางวา เม่ือทําการปลกูสรางบานแลวจะตองมพ้ืีนท่ีเปดโลงเพียงพอท่ีจะทําเปดชอง
เปดได (ในกรณีที่ผูซ้ือตองการจะเจาะหนาตางเพ่ิมหรือเปดผนงัดานใดดานหนึ่งในภายหลัง) ซ่ึงเทศบัญญัติ
การกอสรางอาคารกําหนดใหตัวบานจะตองหางจาก แนวเขตอยางนอยที่สุด 2 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีปดโลง
รอบตัวบานไมตํ่ากวา 2 เมตร) และความกวาง-ยาวของท่ีดินไมควรจะแตกตางกันมาจนเกินไป  
         , บานแฝด หมายถึงอาคารท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน  มีผนงั
รวมอาคารเปนบาน มท่ีีวางระหวางรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารดานหนา  ดานหลงั และดานขางของ
แตละบาน และมทีางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน 
     , บานแถว หมายถึงหองแถวหรือตึกแถวท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย  ซ่ึงมท่ีีวางดานหนา
และดานหลังระหวางร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกินสามช้ัน 
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        , อาคารอยูอาศัยรวม หมายถึงอาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปนที่อยู
อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว มีหองน้ํา หองสวม
ทางเดิน ทางเขาออก และทางข้ึนลง หรือลิฟท แยกจากกันหรือรวมกัน  ตองมีพ้ืนท่ีภายในแตละหนวยท่ีใช
เพ่ือการอยูอาศัยไมนอยกวา 20 ตารางเมตร (จากขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522) 
   , ตึกแถว หมายถึงอาคารท่ีกอสรางตอเน่ืองกันเปนแถวยาวต้ังแตสองคูหาข้ึนไป มี
ผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 
   , อาคารชดุ  (Condominium) หมายถึงอาคาร ท่ีบุคคลสามารถแบงถือกรรมสทิธ์ิ      
ออกเปนสวน ๆ โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสทิธ์ิในทรัพยสวนบุคคล  และกรรมสทิธ์ิในทรัพยสิน
สวนกลาง ลักษณะสวนใหญ ตัวอาคารจะเปนตึกใชวัสดุทนไฟ  การอยูอาศัยและการครอบครองสทิธ์ิจะ
เปนไปตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 

6.2 เพื่อการพาณิชย หมายถึง อาคารท่ีใชเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรมหรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลงัการผลติ  เทียบไดไมนอยกวา  5 แรงมาและใหความหมาย
รวมถึงอาคารอ่ืนใดท่ีกอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน  20 เมตร  ซ่ึงอาจใชเปนอาคารเพ่ือ
ประโยชนในการพาณิชยกรรมได   
   หรือเปนสิ่งกอสรางที่สรางข้ึนเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ  เชน ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน
สนิคารวมท้ังการซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพย การรับจํานํา การประกันภัย กิจการเก่ียวกับการเงินและการ
ธนาคาร รวมท้ังอาคารท่ีใชสําหรับการคาเปนหลกัท้ังการคาสงและคาปลกี เชน ตึกแถว รานคา คลังสินคา 
สาํนกังาน  ธนาคาร บริษัทประกันภัย  รวมถึงอาคารจอดรถที่กอสรางรวมอยูกับอาคารพาณิชย  (เชน 
หางสรรพสนิคา) อาคารเพ่ือการพาณิชยจะใชอยูอาศัยดวยหรือไมก็ได   
 6.3 ภัตตาคาร หมายถึงอาคารหรือสวนใดสวนหนึง่ของอาคารท่ีใชเปนท่ีขายอาหารหรือ
เครื่องด่ืม โดยมีพ้ืนท่ีสําหรับต้ังโตะอาหารไวบริการ  ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 
 6.4 อาคารสํานกังาน หมายถึงอาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารท่ีใชเปนสาํนักงาน
หรือท่ีทําการ 
  6.5 โรงแรม  หมายถึงอาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาค ารที่ใชเปนโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม  รวมถึงเกสตเฮาสดวย  
  6.6 โรงงาน หมายถึงอาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมกํีาลังรวมต้ังแตหา
แรงมาหรือกําลงัเทียบเทาต้ังแต 5 แรงมาข้ึนไป  หรือใชคนงานต้ังแตเจ็ดคนข้ึนไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็
ตาม สาํหรับทํา ผลติ ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลยีง เก็บรักษาหรือ
ทําลายสิ่งใด  ๆทั้งนี ้ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  6.7 คลงัสนิคา  หมายถึงอาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีสําหรับเก็บ
สนิคาหรือส่ิงของเพ่ือประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
  6.8 เพื่อการอุตสาหกรรม หมายถึงส่ิงกอสรางท่ีใชในการดําเนนิกิจการเก่ียวกับการผลิต
หรือประกอบสนิคา เชน โรงงานผลติรองเทา รานตัดเสื้อผาโหล รานทําขนม รานทําประตูหนาตาง โรงกลงึ 
โรงงานประกอบรถยนต อูตอเรือ โกดังสินคา หองทํางานในโรงงาน เปนตน โดยจะใชอยูอาศัยดวยหรือไมก็
ได 
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  6.9 เพื่อการศึกษา หมายถึงสิ่งกอสรางท่ีใชในการดําเนนิกิจการโดยตรงเก่ียวกับกิจการ
การเรียนการสอนหรือการศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลยั หองสมดุ พิพิธภัณฑ หอศิลป เปนตน 
  6.10 เพื่อการสาธารณสขุ หมายถึงสิ่งกอสรางที่ใชในการรักษาพยาบาลและการดูแล
เฉพาะดาน เชน โรงพยาบาล สถานพักฟน สถานท่ีดูแลผูปวยและผูสงูอายุ  อาคารเพ่ือการบริการทาง
การแพทยอ่ืน  ๆเปนตน 
  6.11 เพื่อการขนสง หมายถึงสิ่งกอสรางท่ีใชในการขนสง เชน สถานขีนสงทางบก ทาง
รถไฟ และทางอากาศ ที่พักผูโดยสารรถประจําทาง เปนตน 
  6.12 เพื่อการเกษตร หมายถึงสิ่งกอสรางท่ีใชสําหรับดําเนินกิจการเก่ียวกับการผลติทาง
การเกษตร เชน โรงเรือนเพาะชํา หรือเพาะเล้ียงไมดอกไมประดับและพืชพันธุ อื่น ๆ โรงเก็บเมลด็พันธุ (ท่ี
ไมใชเพ่ือการขาย) โรงเก็บธัญญพืชขนาดเล็ก คอกปศุสัตว เปนตน 
  6.13 เพื่อการบันเทิง  หมายถึงสิ่งกอสรางที่สรางข้ึนเพ่ือการบันเทิงตาง  ๆ เชน โรง
ภาพยนตร โรงมหรสพ โรงละคร ไนตคลบั สถานลลีาศ เปนตน  
  6.14 เพื่อประโยชนอ่ืน ๆ หมายถึงส่ิงกอสรางอื่น  ๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน  เชน 
อาคารเอนกประสงค อาคารจอดรถ หองน้ํา หองสวม หอประชุม เปนตน 
 7. พื้นท่ีกอสราง หมายถึงพ้ืนที่ภายในอาคารท่ีจะกอสรางใหม หรือพ้ืนท่ีตอเติมหรือดัดแปลง
เฉพาะสวนท่ีเปนพ้ืนของแตละช้ันรวมกัน 
 
 
 
 


