สรุปผลเบื้องต้น

การประมวลข้อมูล
พื้นที่การก่อสร้าง
ไตรมาส 2/2562

การ ปร ะมวลข้ อมู ลพื้ น ที่ ก ารก่ อส ร้ า ง
เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากภาคเอกชนที่ ไ ด้ รั บ
อนุ ญ าตให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ แ ละต่ อ เติ ม หรื อ ดั ด แปลง
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น อาคารโรงเรื อ นและมิ ใ ช่ อ าคาร
โรงเรือนทุกประเภท ส าหรับ ผลการประมวลข้อมูล
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สรุปได้ ดังนี้
แผนภูมิ 1 จานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ในไตรมาส 2/2562
ตามประเภทของสิ่งก่อสร้าง และรูปแบบการขออนุญาต

98.2%

37,580 ราย

99.1%
 อาคารโรงเรือน
 มิใช่อาคารโรงเรือน

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบจานวนผู้ได้รับอนุญาต จานวนและพื้นที่
อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาต รายไตรมาส
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1.8%

4,208 ราย

1. สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า
จานวนผู้ไดรับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนลดลง
ร้อยละ 14.3 และ 3.9 จากไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาส
เดียวกันของปีที่แล้ว และพื้นที่อาคารโรงเรือนที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ 16.3 และ 4.7
จากไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
(แผนภูมิ 2)
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Q4/61

Q1/62

Q2/62

แผนภูมิ 3 พื้นที่อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาต จาแนกตาม
ประเภทอาคารโรงเรือน
หน่วย: ล้านตารางเมตร

0.9%
 ก่อสร้างใหม่
 ต่อเติม/ดัดแปลง

ในไตรมาส 2 ปี 2562 มีผู้ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้าง และต่อเติมหรือดัดแปลงทั้งสิ้น 41,778 ราย
โดยเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ก่ อ สร้ า ง และต่ อ เติ ม
หรือดัดแปลงอาคารโรงเรือน 37,580 ราย ในจานวนนี้
ร้อยละ 98.2 เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่
และอีกร้อยละ 1.8 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือ
ดัดแปลง ส่วนที่เหลืออีก 4,208 ราย เป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
ในจานวนนี้ ร้อยละ 99.1
เป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างใหม่ และอีกร้อยละ 0.9 ได้รับอนุญาตให้
ต่อเติมหรือดัดแปลง (แผนภูมิ 1)

เพื่ออยู่อาศัย
(8.9)

เพื่อการพาณิชย์
และอาคารสานักงาน
(1.9)

อื่น ๆ
เพื่อการ
(0.6)
อุตสาหกรรม
และโรงงาน
(1.3) โรงแรม
(0.5)
เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข (0.2)

โดยมีก ารได้ร ับ อนุญ าตให้ก ่อ สร้า งและ
ต่ อ เ ติ ม ห รื อ ดั ด แ ป ล ง อ า ค า ร โ ร ง เ รื อ น ทั้ ง สิ้ น
13.3 ล้าน ตร.ม. ในจานวนนี้เป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัย
8.9 ล้าน ตร.ม. อาคารเพื่อการพาณิชย์และอาคาร
สานักงาน 1.9 ล้าน ตร.ม. อาคารเพื่อการอุตสาหกรรม
และโรงงาน 1.3 ล้าน ตร.ม. ส่วนอาคารประเภทอื่น
มี ก ารได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ก่ อ สร้ า งเป็ น พื้ น ที่ น้ อ ยกว่ า
1.0 ล้าน ตร.ม. (แผนภาพ 3)

3. สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน และมีหน่วยวัด
เป็นความยาว

2. สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน และมีหน่วยวัด
เป็นพื้นที่

แผนภูมิ 4 เปรียบเทียบจานวนผู้ได้รับอนุญาต จานวนและความยาว
สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาต รายไตรมาส

แผนภูมิ 6 เปรียบเทียบจานวนผู้ได้รับอนุญาต จานวนและพื้นที่
สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาต รายไตรมาส
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ส าหรั บ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ มิ ใ ช่ อ าคารโรงเรื อ น
และมี ห น่ ว ยวั ด เป็ น ความยาว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ไตรมาสที่ ผ่ า นมา พบว่ า มี จ านวนผู้ ไ ดรั บ อนุ ญ าต
ให้กอสรางลดลงร้อยละ 12.2 และ 17.4 จากไตรมาส
ที่ ผ่ านมา และไตรมาสเดี ยวกั นของปี ที่ แล้ ว ส าหรั บ
ความยาวของสิ่งก่อสร้าง ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลง
ร้อยละ 8.8 จากไตรมาสที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (แผนภูมิ 4)

ส าหรั บ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ มิ ใ ช่ อ าคารโรงเรื อ น
และมีหน่วยวัดเป็นพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
ที่ผ่านมา พบว่า มีจานวนผู้ ไดรับอนุญาตให้ ก อสราง
ลดลงร้อยละ 23.6 และ 54.8 จากไตรมาสที่ผ่านมา
และไตรมาสเดี ยวกั นของปี ที่ แล้ ว เช่ นเดี ยวกั บ พื้ นที่
ของสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุญาตที่ ลดลงร้อยละ 23.3
และ 26.5 จากไตรมาสที่ผ่า นมา และไตรมาส
เดียวกันของปีที่แล้ว (แผนภูมิ 6)

แผนภูมิ 5 ความยาวสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
ที่ได้รับอนุญาต จาแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง

แผนภูมิ 7 พื้นทีส่ ิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน ที่ได้รับอนุญาต
จาแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง

หน่วย: พันตารางเมตร

หน่วย: เมตร
อื่น ๆ
รั้ว/กาแพง
ถนน
ท่อ/
ทางระบายน้า

33,513

ลานจอดรถ
(185.7)

อื่น ๆ
(62.8)

ปั๊มน้ามัน
(90.5)

88,540
ป้ายโฆษณา
(21.2)

154,989
317,765

โดยมีการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
เป็นความยาวทั้งสิ้น 594,807
เมตร ในจานวนนี้
เป็ นการได้ รั บอนุ ญาตให้ ก่ อสร้ างท่ อ/ทางระบายน้ า
317,765 เมตร ถนน 154,989 เมตร รั้ว/กาแพง
88,540 เมตร และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆ รวม 33,513 เมตร (แผนภูมิ 5)

สนามกีฬา
(10.9)

เสาส่งสัญญาณ
(10.6)

โดยมีการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
เป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 381,697 ตารางเมตร ในจานวนนี้
เป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ลานจอดรถ 185,701
ตารางเมตร ปั๊มน้ามัน 90,470 ตารางเมตร ป้ายโฆษณา
21,207 ตารางเมตร สนามกีฬา 10,941 ตารางเมตร
เสาส่งสัญญาณ 10,567 ตารางเมตร และได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวม 62,811 ตารางเมตร
(แผนภูมิ 7)

