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การประมวลข้อมูล พ้ืนที่การก่อสร้าง                  
เป็นโครงการที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียน           
ผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลง
สิ่งก่อสร้างทั้งที่ เป็นอาคารโรงเรือน และไม่ใช่
อาคารโรงเรือน จากหน่วยงานผู้ให้อนุญาตก่อสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ได้ แก่  ส านั ก งาน เขต  และส านั กการ โ ยธ า 
กรุง เทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร             
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 
และการนิ คมอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย           
ส าหรับผลการประมวลข้อมูล  ไตรมาสที่  2               
(เดือนเมษายน – มิถุนายน) ปี 2563 สรุปได้ ดังนี้ 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีผู้ได้รับอนุญาต               
ให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลงทั้งสิ้น 
55,612 ราย โดยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง     
และต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโรงเรือน 49,898 ราย 
ในจ านวนนี้ร้อยละ 98.2 เป็นผู้ ได้รับอนุญาต        
ให้ก่อสร้างใหม่ และอีกร้อยละ 1.8 ได้รับอนุญาต      
ให้ต่อเติมหรือดัดแปลง ส่วนที่เหลืออีก 5,714 ราย 
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่
อาคารโรงเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 98.8 เป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และอีกร้อยละ 1.2 เป็นผู้
ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง (แผนภูม ิ1) 

 
 
 
 
 
 

 

1. สิ่งก่อสร้างท่ีเป็นอาคารโรงเรือน 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา 

พบว่า จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
โรงเรือนลดลงร้อยละ 0.6 จากไตรมาสที่ผ่านมา              
แต่ เ พ่ิมขึ้นร้อยละ 32.8 จากไตรมาสเดียวกัน               
ของปีที่แล้ว จ านวนอาคารที่ได้รับอนุญาตลดลง
ร้อยละ 3.9 จากไตรมาสที่ผ่านมา แต่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
22.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และพ้ืนที่
อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลง
ร้อยละ 8.5 และ 0.2 จากไตรมาสที่ผ่านมาและ  
ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ตามล าดับ (แผนภูมิ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร

โรงเรือนทั้งสิ้น 13,289,020 ตารางเมตร ในจ านวนนี้ 
เป็นอาคารเพ่ืออยู่อาศัย 8,474,236 ตารางเมตร    
อาคารเพ่ือการพาณิชย์และส านักงาน 1,832,894       
ตารา ง เมตร  อาคาร เ พ่ือการ อุตสาหกรรม                 
และโรงงาน 1,376,089 ตารางเมตร โรงแรม 
376,116 ตารางเมตร อาคารเพ่ือการศึกษา               
และสาธารณสุข 119,711 ตารางเมตร และอาคาร
ประเภทอ่ืน ๆ ได้รั บการอนุญาตให้ก่อสร้าง               
เป็นพื้นทีร่วม 1,109,974 ตารางเมตร (แผนภูมิ 3)  
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55,612 ราย 

แผนภูมิ 2 จ านวนผู้ได้รับอนุญาต จ านวนอาคาร และพื้นท่ี  
แผนภูมิ 2 อาคารโรงเรือนท่ีได้รับอนุญาต รายไตรมาส 

 

 

 

 

สรุปผลเบื้องต้น 

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 

ไตรมาส 2 ปี 2563 

 พื้นที่อาคาร (1,000 ตร.ม.)  จ านวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย)  จ านวนอาคาร (หลัง) 

เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข 
(119,711) 

แผนภูมิ 1 จ านวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จ าแนกตามประเภท 
แผนภูมิ 1 สิ่งก่อสร้าง และวัตถุประสงค์การขออนุญาต 

ต่อเติม/ดัดแปลง 1.8 % 

แผนภูมิ 3 พื้นท่ีอาคารโรงเรือนท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 
แผนภูมิ 3 จ าแนกตามประเภทอาคารโรงเรือน 

     
เพื่ออยู่อาศัย 
(8,474,236) 

เพ่ือการพาณิชย ์
และส านักงาน 
(1,832,894) 

เพ่ือการ
อุตสาหกรรม                 
และโรงงาน
(1,376,089) 

(หน่วย: ตารางเมตร) 

      
อื่น ๆ (1,109,974) 

โรงแรม (376,116)  
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2. สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน และมีหน่วยวัด
2. เป็นความยาว 

ส าหรับสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน                 
และมีหน่วยวัดเป็นความยาว เมื่อเปรียบเทียบกับ      
ไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า มีจ านวนผู้ไดรับอนุญาต          
ให้กอสรางลดลงร้อยละ 6.4 จากไตรมาสที่ผ่านมา     
แต่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.2 จากไตรมาสเดียวกัน               
ของปีที่แล้ว จ านวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตลดลง
ร้อยละ 12.8 จากไตรมาสที่ผ่านมา แต่เพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 3.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว              
และความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตลดลง
ร้อยละ 5.3 และ 5.1 จากไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาส
เดียวกันของปีที่แล้ว ตามล าดับ (แผนภูมิ 4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

จากสิ่งก่อสร้างที่ ไม่ใช่อาคารโรงเรือน                
และมีหน่วยวัดเป็นความยาวที่ ได้รับอนุญาต               
ให้ก่อสร้าง 564,249 เมตร เป็นการได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างท่อ/ทางระบายน้ า 355 ,210 เมตร   
รั้ว/ก าแพง 95,108 เมตร ถนน/ทางรถไฟ 86,724 
เมตร และสิ่งก่อสร้างประเภทอ่ืน ๆ 27,207 เมตร 
(แผนภูมิ 5)   

 
 
 

 
 
 
 

3. สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน และมีหน่วยวัด
23เป็นพื้นที ่
 ส าหรับสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน                 
และมีหน่วยวัดเป็นพ้ืนที่  เมื่อเปรียบเทียบกับ             
ไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า มีจ านวนผู้ไดรับอนุญาต    
ให้กอสรางลดลงร้อยละ 14.3 จากไตรมาสที่ผ่านมา                 
แต่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.7 จากไตรมาสเดียวกัน              
ของปีที่แล้ว จ านวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตลดลง
ร้อยละ 19.3 จากไตรมาสที่ผ่านมา แต่ เพ่ิมขึ้น                        
ร้อยละ 35.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว            
และพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างที่ ได้รับอนุญาตที่ลดลง                  
ร้อยละ 22.5 จากไตรมาสที่ผ่ านมา แต่ เพ่ิมขึ้น           
ร้อยละ 35.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 
(แผนภูมิ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากสิ่งก่อสร้างที่ ไม่ใช่อาคารโรงเรือน                
แ ล ะ มี ห น่ ว ย วั ด เ ป็ น พ้ื น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ า ต               
ให้ก่อสร้าง 517,278 ตารางเมตร เป็นการได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างลานจอดรถ 265,263 ตารางเมตร 
ปั๊มน้ ามัน/ปั๊มแก๊ส/ปั๊มก๊าซ 81,440 ตารางเมตร             
สนามกีฬา 21,788 ตารางเมตร ป้ายโฆษณา 15,114 
ตารางเมตร และสิ่งก่อสร้างประเภทอ่ืน ๆ 133,673 
ตารางเมตร (แผนภูมิ 7)   

     27,207 

                86,724 

แผนภูมิ 6 จ านวนผู้ได้รับอนุญาต จ านวนสิ่งก่อสร้าง  
แผนภูมิ 6 และพื้นท่ีสิ่งก่อสร้างท่ีไม่ใช่อาคารโรงเรือน        
แผนภูมิ 6 รายไตรมาส 

แผนภูมิ 5 ความยาวส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ใช่อาคารโรงเรือนท่ีได้รับ 
แผนภูมิ 5 อนุญาตให้ก่อสร้าง จ าแนกตามชนิดส่ิงก่อสร้าง 
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แผนภูมิ 7 พื้นท่ีสิ่งก่อสร้างท่ีไม่ใช่อาคารโรงเรือนท่ีได้รับ 
แผนภูมิ 7 อนุญาตให้ก่อสร้างจ าแนกตามชนิดส่ิงก่อสร้าง 
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Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 ความยาว (100 เมตร)  จ านวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย)  จ านวนสิ่งก่อสร้าง (แห่ง) 

  

 พื้นที่ (1,000 ตร.ม.)  จ านวนผู้ได้รับอนุญาต (ราย)  จ านวนสิ่งก่อสร้าง (แห่ง) 

   

ลานจอดรถ 
(265,263) 

ป๊ัมน้ ามัน/ป๊ัมแก๊ส/ป๊ัมก๊าซ 
(81,440) 

(หน่วย: ตารางเมตร) 

อื่น ๆ (133,673) 

สนามกีฬา (21,788)   

 

  ป้ายโฆษณา (15,114)  

355,210 
ท่อ/ 

ทางระบายน้ า 

(หน่วย: เมตร)  
M 

แผนภูมิ 4 จ านวนผู้ได้รับอนุญาต จ านวนสิ่งก่อสร้าง  
แผนภูมิ 4 และความยาวส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ใช่อาคารโรงเรือน        
แผนภูมิ 4 รายไตรมาส 

 

 

ถนน/ 
ทางรถไฟ 

รั้ว/ก าแพง 

อื่น ๆ 


