
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเขตเทศบาล 

53.1% 

ในเขตเทศบาล 

53.1% 

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น 

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ด ำเนินกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรได้รับอนุญำต

ให้ก่อสร้ำงใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลง

สิ่งก่อสร้ำงทั้งที่เป็นอำคำรโรงเรือน และไม่ใช่

อำคำรโรงเรือนในภำคเอกชน จำกหน่วยงำน

ผู้ให้อนุญำตก่อสร้ำง ได้แก่ ส ำนักงำนเขต         

ในกรุงเทพมหำนคร เทศบำลนคร เทศบำลเมือง 

เทศบำลต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ทั้ งนี้ยั งได้รวบรวมข้อมูลกำรอนุญำตให้

ก่ อสร้ ำงสิ่ งก่ อสร้ ำงขนำดใหญ่ ในพื้ นที่

กรุงเทพมหำนคร ที่อยู่ในอ ำนำจกำรให้อนุญำต

ของส ำนักกำรโยธำ และกำรอนุญำตให้ก่อสร้ำง

ในเขตพื้ นที่ ของกำรนิคมอุ ตสำหกรรม          

จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

น ำมำประมวลผลในภำพรวมของประเทศ            

ข้อมูลที่ด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ได้แก่ 

จ ำนวนผู้ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง จ ำนวน

อุตสำหกรรม  

สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน 

 จ านวนผู้ได้รับอนุญาต 

ตลอดทั้งปี 2562 มีผู้ได้รับอนุญำต

ให้ก่อสร้ำงใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง

อำคำรโรงเรือน รวมทั้งสิ้น 169,431 รำย               

ซึ่งในจ ำนวนนี้เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ 

อำคำรโรงเรือนในเขตเทศบำล 89,987 รำย 

(ร้อยละ 53.1) และอีก 79,444 รำย (ร้อยละ 

46.9) เป็นผู้ ได้ รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ            

อำคำรโรงเรือนนอกเขตเทศบำล (แผนภำพ 1) 

แผนภาพ 1 ร้อยละผู้ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงใหม่

และตอ่เตมิหรือดัดแปลงอำคำรโรงเรือน จ ำแนกตำม

เขตกำรปกครอง 

นอกเขตเทศบาล 

46.9% 

สิ่งก่อสร้ำงที่ได้รับอนุญำต และพื้นที่หรือ    

ควำมยำวของสิ่งก่อสร้ำงที่ได้รับอนุญำต เพื่อให้

หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนสำมำรถน ำไปใช้

ในกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผนพัฒนำ       

กำรลงทุน และกำรปรับปรุงกิจกำร ของธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์  และยังสำมำรถใช้ เป็น

สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่ำงกว้ำงขวำง        

เช่น เป็นข้อมูลส ำคัญส ำหรับใช้ในกำรจัดท ำ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและประเทศ 

กำรจัดท ำบัญชีประชำชำติด้ำนกำรสะสมทุน 

กำรจัดท ำตำรำงปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต

ของประเทศ และประกอบกำรศึกษำเพื่อ

จัดท ำท ำเนียบกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำย

มลพิษจำกกำรก่อสร้ำงเป็นรำยพื้นที่ เป็นต้น 

ส ำหรับผลกำรประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง 

พ.ศ. 2562 สำมำรถสรุปผลเบือ้งต้นได้ ดังนี้ 
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 จ านวนอาคารโรงเรอืนที่ได้รับอนุญาต 

เมื่อพิจำรณำจ ำนวนอำคำรโรงเรือน              

ที่ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ ในรอบปี 2562                       

ตำมวัตถุประสงค์ของกำรขออนุญำต พบว่ำ            

จำกอำคำรโรงเรือนทั้งสิ้น 260,702 หลัง     

เป็ นกำรขออนุญำต เพื่ อก่ อสร้ ำง ใหม่     

256,895 หลัง (ร้อยละ 98.5) และมีเพียง 

3,807 หลัง (ร้อยละ 1.5) ที่ เป็นกำรขอ

อนุญำตเพื่อต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร

โรงเรอืนที่มอียู่แล้ว (แผนภำพ 2) 
 
แผนภาพ 2 ร้อยละของอำคำรโรงเรือน ท่ีได้รับ

อนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ จ ำแนกตำมวัตถุประสงค์      

ของกำรขออนุญำต 

ก่อสร้างใหม่                           98.5% 

ต่อเตมิ/ดัดแปลง                                          1.5% 

 พื้นที่ของอาคารโรงเรอืนที่ได้รับอนุญาต 

อำคำรโรงเรือนที่ได้รับอนุญำตให้

ก่อสร้ำงฯ ตลอดทั้งปี 2562 เป็นพื้นที่รวม

ทั้งสิ้น 57.9 ล้ำนตำรำงเมตร ในจ ำนวนนี้ เป็น

อำคำรเพื่อกำรอยู่อำศัย 37.0 ล้ำนตำรำงเมตร 

และอำคำรที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยู่อำศัย 20.9     

ล้ำนตำรำงเมตร 
 

 เมื่ อพิ จำรณำพื้ นที่ ของอำคำร       

เพื่ออยู่อำศัย พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรได้รับ

อนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ บ้ำนเดี่ยว เป็นพื้นที่ 

25.0 ล้ำนตำรำงเมตร รองลงมำเป็นบ้ำนแถว 

หรื อทำวน์ เฮำส์  5 .1  ล้ ำนตำรำงเมตร            

อำคำรอยู่อำศัยรวม 2.2 ล้ำนตำรำงเมตร 

อำคำรชุด 2.1 ล้ำนตำรำงเมตร ตึกแถว          

พักอำศัย 1.4 ล้ำนตำรำงเมตร และบ้ำนแฝด 

1.2 ล้ำนตำรำงเมตร 

 ส ำหรั บอำคำรที่ ไ ม่ ใ ช่ เพื่ อกำร       

อยู่อำศัย พบว่ำ เป็นกำรได้รับอนุญำตให้

ก่อสร้ำงฯ อำคำรเพื่ อกำรอุตสำหกรรม    

และโรงงำน 7.3 ล้ำนตำรำงเมตร อำคำรเพื่อ

กำรพำณิชย์ 6.0 ล้ำนตำรำงเมตร โรงแรม   

2.2 ล้ำนตำรำงเมตร อำคำรเพื่อกำรเกษตร 

1.5 ล้ำนตำรำงเมตร อำคำรอเนกประสงค์ 

และอำคำรจอดรถ 1.1 ล้ำนตำรำงเมตร 

อำคำรส ำนักงำน 1.0 ล้ ำนตำรำงเมตร 

โร ง ไฟฟ้ ำ  และอำคำรระบบพลั ง งำน

แสงอำทิตย์ 0.8 ล้ำนตำรำงเมตร ส่วนอำคำร

โรงเรือนประเภทอื่น ๆ เช่น อำคำรเพื่ อ

กำรศึกษำ อำคำรเพื่อกำรสำธำรณสุข อำคำร

เพื่อกำรบันเทิง และอำคำรเพื่อกำรบ ำบัด      

น้ ำเสีย หรือของเสีย ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ 

เป็นพืน้ที่รวม 1.0 ล้ำนตำรำงเมตร (แผนภำพ 3) 

  
 

แผนภาพ 3 พื้นท่ีอำคำรโรงเรือนท่ีได้รับอนุญำตให้กอ่สร้ำงฯ จ ำแนกตำมชนดิของอำคำร 

บ้านเดี่ยว 
(25.0) 

บ้านแถว 
(5.1) 

อาคาร 

อยู่อาศัยรวม 

(2.2) 

อาคารชุด 
(2.1) 

ตึกแถวพักอาศัย 

(1.4) 

บ้านแฝด 

(1.2) 

อาคาร 

เพื่อการอุตสาหกรรม 

และโรงงาน 

(7.3) 

อาคาร 

เพื่อการพาณิชย์ 

(6.0) 

โรงแรม 
(2.2) 

อาคารเพ่ือการเกษตร (1.5) 
อาคารอเนกประสงค์ และอาคารจอดรถ (1.1) อาคารส านักงาน (1.0) 

โรงไฟฟ้า และอาคาร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์(0.8) 

อาคารประเภทอ่ืน ๆ  (1.0) 

 อำคำรเพือ่กำรอยู่อาศยั 

 อำคำรที่ไม่ใช่ 

    เพื่อกำรอยู่อาศยั 

 

หน่วย: ลำ้นตำรำงเมตร 
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ก่อสร้างใหม่                             99.3% 

สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็นความยาว 

 จ านวนผู้ได้รับอนุญาต 

ตลอดทั้งปี 2562 มีผู้ได้รับอนุญำต

ให้ก่อสร้ำงใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง

สิ่ งก่อสร้ำงที่ ไม่ ใช่อำคำรโรงเรือนและมี        

หน่วยวัดเป็นควำมยำว เช่น ร้ัว/ก ำแพง ถนน 

ท่อ/ทำงระบำยน้ ำ และเขื่อน/คันดิน รวมทั้งสิ้น 

20,196 รำย ในจ ำนวนนี้เป็นผู้ได้รับอนุญำต      

ให้ ก่ อสร้ ำงฯ ในเขตเทศบำล 14,866 รำย          

(ร้อยละ 73.6) และอีก 5,330 รำย (ร้อยละ 26.4) 

เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ นอกเขต

เทศบำล (แผนภำพ 4) 

 จ านวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต 

เมื่อพิจำรณำจ ำนวนสิ่งก่อสร้ำงฯ              

ตำมวัตถุประสงค์ของกำรขออนุญำต พบว่ำ            

จำกสิ่ งก่อสร้ำงที่ ไม่ ใช่อำคำรโรงเรือนและมี        

หน่วยวัดเป็นควำมยำว ที่ ได้รับอนุญำตทั้งสิ้น                 

20,514 แห่ง เป็นกำรขออนุญำตเพื่อก่อสร้ำงใหม่ 

20,380 แห่ง (ร้อยละ 99.3) และมีเพียง         

134 แห่ง (ร้อยละ 0.7) ที่เป็นกำรขออนุญำต

เพื่อต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่ งก่อสร้ำงที่มี        

อยู่แล้ว (แผนภำพ 5) 

 ความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต 

 เมื่อพิจำรณำควำมยำวสิ่งก่อสร้ำง      

ที่ไม่ใช่อำคำรโรงเรือน ที่ได้รับอนุญำตให้

ก่ อสร้ ำงฯ ทั้ งสิ้ น 2.4 ล้ ำนเมตร พบว่ ำ           

ส่วนใหญ่เป็นกำรได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ             

ท่อ/ทำงระบำยน้ ำ 1.3 ล้ำนเมตร รองลงมำเป็น 

ถนน 0.5 ล้ำนเมตร รั้ว/ก ำแพง 0.4 ล้ำนเมตร 

เขื่อน/คันดิน 0.1 ล้ำนเมตร และสิ่งก่อสร้ำง

ประเภทอื่น ๆ ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง ฯ       

เป็นควำมยำวรวม 0.1 ลำ้นเมตร (แผนภำพ 6) 
 

แผนภาพ 4 ร้อยละผู้ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงใหม่

และต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้ำงท่ีไม่ใช่อำคำร

โรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็นควำมยำว จ ำแนกตำม

เขตกำรปกครอง 
ในเขตเทศบาล 

73.6% 
นอกเขตเทศบาล 

26.4% 

แผนภาพ 5 ร้อยละของสิ่งก่อสร้ำงท่ีไม่ใช่อำคำร

โรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็นควำมยำว ท่ีได้ รับ

อนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ จ ำแนกตำมวัตถุประสงค์     

ของกำรขออนุญำต 

แผนภาพ 6 ควำมยำวสิ่งก่อสร้ำงท่ีไม่ใช่อำคำร

โรงเรือนท่ีได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ จ ำแนกตำม

ชนดิของสิ่งก่อสร้ำง 

1.3 

0.5 

0.4 

0.1 

0.1 

ท่อ/ 

ทางระบายน้ า 

ถนน 

รั้ว/ก าแพง 

เข่ือน/คันดิน 

สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทอื่น ๆ 
หน่วย: ลำ้นเมตร 

ต่อเตมิ/ดัดแปลง                                             0.7% 

  3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็นพื้นที่ 

 จ านวนผู้ได้รับอนุญาต 

ตลอดทั้งปี 2562 มีผู้ได้รับอนุญำต

ให้ก่อสร้ำงใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง

สิ่ งก่อสร้ำงที่ ไม่ ใช่อำคำรโรงเรือนและมี        

หน่วยวัดเป็นพื้นที่ เช่น ลำนจอดรถ ปั๊มน้ ำมัน 

สระว่ำยน้ ำ สนำมกีฬำ ป้ำยโฆษณำ และเสำส่ง

สัญญำณโทรศัพท์ รวมทั้งสิ้น 3,854 รำย      

ในจ ำนวนนี้เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ      

ในเขตเทศบำล 2,406 รำย (ร้อยละ 62.4)          

และอีก 1,448 รำย (ร้อยละ 37.6) เป็นผู้ได้รับ

อนุญำตใหก้่อสร้ำงฯ นอกเขตเทศบำล (แผนภำพ 7) 

 จ านวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต 

เมื่อพิจำรณำจ ำนวนสิ่งก่อสร้ำงฯ              

ตำมวัตถุประสงค์ของกำรขออนุญำต พบว่ำ            

จำกสิ่ งก่อสร้ำงที่ ไม่ ใช่อำคำรโรงเรือนและมี      

หน่ วยวัดเป็ นพื้ นที่  ที่ ได้ รั บอนุญำตทั้ งสิ้ น                 

4,988 แห่ง เป็นกำรขออนุญำตเพื่อก่อสร้ำงใหม่ 

4,720 แห่ง (ร้อยละ 94.6) และมี เพียง         

268 แห่ง (ร้อยละ 5.4) ที่เป็นกำรขออนุญำต

เพื่อต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่ งก่อสร้ำงที่มี      

อยู่แล้ว (แผนภำพ 8) 

 พื้นทีข่องสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต 

 เมื่อพิจำรณำพื้นที่สิ่งก่อสร้ำงที่ไม่ใช่

อำคำรโรงเรือน ที่ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ 

ทั้งสิ้น 2.1 ล้ำนตำรำงเมตร พบว่ำ ส่วนใหญ่

เป็นกำรได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ ลำนจอดรถ          

1.1 ล้ำนตำรำงเมตร รองลงมำเป็น ปั๊มน้ ำมัน 

0.4 ล้ ำนตำรำงเมตร สระว่ ำยน้ ำ  0 . 1           

ล้ำนตำรำงเมตร สนำมกีฬำ 0.1 ล้ำนตำรำงเมตร 

และสิ่งก่อสร้ำงประเภทอื่น ๆ ได้รับอนุญำต    

ใหก้่อสร้ำง ฯ เป็นพืน้ทีร่วม 0.4 ล้ำนตำรำงเมตร 

(แผนภำพ 9) 
 

แผนภาพ 7 ร้อยละผู้ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงใหม่

และต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้ำงท่ีไม่ใช่อำคำร

โรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็นพื้นท่ี จ ำแนกตำม       

เขตกำรปกครอง 

ในเขตเทศบาล 

62.4% 
นอกเขตเทศบาล 

37.6% 

แผนภาพ 8 ร้อยละของสิ่งก่อสร้ำงท่ีไม่ใช่อำคำร

โรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็นพื้นท่ี ท่ีได้รับอนุญำต      

ให้ก่อสร้ำงฯ จ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ของกำร             

ขออนุญำต 

ต่อเตมิ/ดัดแปลง                                       5.4% 

ก่อสร้างใหม่                         94.6% 

แผนภาพ 9 พื้นท่ีสิ่งก่อสร้ำงท่ีไม่ใช่อำคำรโรงเรือน

ท่ีได้ รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงฯ จ ำแนกตำมชนิด        

ของสิ่งก่อสร้ำง 
หน่วย: ลำ้นตำรำงเมตร 

ลานจอดรถ 
(1.1) 

ปั๊มน้ ามัน 
(0.4) 

สระว่ายน้ า 
(0.1) 

สนามกีฬา 
(0.1) 

ส่ิงก่อสร้างประเภทอื่น ๆ 
(0.4) 
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