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การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง                  
เปนโครงการที่เก็บรวบรวมขอมูลจากทะเบียน           
ผูขออนุญาตกอสรางและตอเติมหรือดัดแปลง
สิ่งกอสรางทั้งที่ เปนอาคารโรงเรือน และไมใช
อาคารโรงเรือน จากหนวยงานผูใหอนุญาตกอสราง 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ได แก  สํ า นัก ง าน เ ขต และสํ า นักกา ร โยธา 
กรุง เทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร             
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล 
และการนิ คมอุ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย           
สํ าหรั บผลการประมวลข อมู ล ไตรมาสท่ี  3               
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน) ป 2563 สรุปได ดังน้ี 

ในไตรมาส 3 ป 2563 มีผูไดรับอนุญาต               
ใหกอสรางใหม และตอเติมหรือดัดแปลงทั้งสิ้น 
53,735 ราย โดยเปนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง     
และตอเติมหรือดัดแปลงอาคารโรงเรือน 48,148 ราย 
ในจํานวนน้ีรอยละ 98.3 เปนผู ไดรับอนุญาต        
ใหกอสรางใหม และอีกรอยละ 1.7 ไดรับอนุญาต      
ใหตอเติมหรือดัดแปลง สวนที่เหลืออีก 5,587 ราย 
เปนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางสิ่งกอสรางที่ไมใช
อาคารโรงเรอืน ในจํานวนน้ี รอยละ 98.8 เปนผูไดรบั
อนุญาตใหกอสรางใหม และอีกรอยละ 1.2 เปนผูไดรับ
อนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง (แผนภูม ิ1) 

 
 
 
 
 
 

 

1. สิ่งกอสรางท่ีเปนอาคารโรงเรือน 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

พบวา จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคาร
โรงเรือนลดลงรอยละ 3.5 จากไตรมาสที่ผานมา              
แต เพิ่มข้ึนรอยละ 26.9 จากไตรมาสเดียวกัน               
ของปที่แลว จํานวนอาคารที่ไดรับอนุญาตลดลง
รอยละ 5.3 จากไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มข้ึนรอยละ 
4.0 จากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว และพื้นที่
อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางลดลง
รอยละ 1.1 และ 8.6 จากไตรมาสที่ผานมาและ  
ไตรมาสเดียวกันของปที่แลว ตามลําดับ (แผนภูมิ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีการไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคาร

โรงเรือนทั้งสิ้น 13,148,488 ตารางเมตร ในจํานวนน้ี 
เปนอาคารเพื่ออยูอาศัย 8,108,011 ตารางเมตร    
อาคารเพื่อการพาณิชยและสํานักงาน 1,859,770       
ตาร าง เมตร  อาคาร เพื่ อการอุ ตสาหกรรม                 
และโรงงาน 1,782,600 ตารางเมตร โรงแรม 
366,518 ตารางเมตร อาคารเพื่อการศึกษา               
และสาธารณสุข 74,555 ตารางเมตร และอาคาร
ประเภทอื่น ๆ ได รับการอนุญาตใหกอสราง               
เปนพื้นที่รวม 957,034 ตารางเมตร (แผนภูมิ 3)  
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53,735 ราย 

แผนภูมิ 2 จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนอาคาร และพ้ืนท่ี  

แผนภูมิ 2 อาคารโรงเรือนท่ีไดรับอนุญาต รายไตรมาส 

 

 

 

 

สรุปผลเบ้ืองตน 

การประมวลขอมูลพื้นท่ีการกอสราง 

ไตรมาส 3 ป 2563 

 พ้ืนท่ีอาคาร (1,000 ตร.ม.)  จาํนวนผูไดรับอนุญาต (ราย)  จาํนวนอาคาร (หลัง) 

เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข 
(74,555) 

แผนภูมิ 1 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามประเภท 

แผนภูมิ 1 สิ่งกอสราง และวัตถุประสงคการขออนุญาต 

ตอเติม/ดดัแปลง 1.7 %

แผนภูมิ 3 พ้ืนท่ีอาคารโรงเรือนท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง 
แผนภูมิ 3 จําแนกตามประเภทอาคารโรงเรือน 

  

   

เพือ่อยูอาศัย 

(8,108,011) 

เพื่อการพาณิชยและสํานักงาน 
(1,859,770) 

เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน 
(1,782,600) 

(หนวย: ตารางเมตร) 

      อ่ืน ๆ (957,034) 

โรงแรม (366,518)  



ฉ 

 
2. สิ่งกอสรางท่ีไมใชอาคารโรงเรือน และมีหนวยวัด
2. เปนความยาว 

สําหรับสิ่งกอสรางที่ไมใชอาคารโรงเรือน                 
และมีหนวยวัดเปนความยาว เมื่อเปรียบเทียบกับ      
ไตรมาสที่ผานมา พบวา มีจํานวนผูไดรับอนุญาต          
ใหกอสรางลดลงรอยละ 3.6 จากไตรมาสที่ผานมา     
แต เพิ่มข้ึนรอยละ 11.4 จากไตรมาสเดียวกัน               
ของปที่แลว จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต    
ลดลงรอยละ 2.2 จากไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มข้ึน 
รอยละ 6.2 จากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว              
และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตลดลง
รอยละ 12.5 และ 16.1 จากไตรมาสที่ ผ านมา          
และไตรมาสเดียวกันของปที่แลว ตามลําดับ (แผนภูมิ 4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

จากสิ่งกอสรางที่ ไมใชอาคารโรงเรือน                
และมีหนวยวัดเปนความยาวที่ ไดรับอนุญาต               
ใหกอสราง 493,876 เมตร เปนการไดรับอนุญาต
ใหกอสรางทอ/ทางระบายนํ้า 281,678 เมตร   
รั้ว/กําแพง 83,265 เมตร ถนน/ทางรถไฟ 
109,599 เมตร และสิ่งกอสรางประเภทอื่น ๆ 
19,334 เมตร (แผนภูมิ 5)   

 
 
 

 
 
 
 

3. สิ่งกอสรางท่ีไมใชอาคารโรงเรือน และมีหนวยวัด
23เปนพ้ืนท่ี 
 สําหรับสิ่งกอสรางที่ไมใชอาคารโรงเรือน                 
และมีหนวยวัดเปนพื้นที่  เมื่อเปรียบเทียบกับ             
ไตรมาสที่ผานมา พบวา มีจํานวนผูไดรับอนุญาต    
ใหกอสรางเพิ่มข้ึนรอยละ 4.2 จากไตรมาสที่ผานมา                 
แต ลดลงร อยละ 7.9 จากไตรมาสเ ดียวกั น              
ของปที่แลว จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต
เพิ่มข้ึนรอยละ 42.8 จากไตรมาสที่ผานมา แตลดลง                     
รอยละ 2.4 จากไตรมาสเดียวกันของปที่แล ว            
และพื้นที่ของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตที่ลดลง                  
รอยละ 7.1 และ 12.0 จากไตรมาสที่ ผานมา         
และจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว (แผนภูมิ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากสิ่งกอสรางที่ ไมใชอาคารโรงเรือน                
แล ะมี ห น ว ย วั ด เ ป น พื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ อ นุญ า ต               
ใหกอสราง 480,334 ตารางเมตร เปนการไดรับ
อนุญาตใหกอสรางลานจอดรถ 250,625 ตารางเมตร 
ปมนํ้ามัน/ปมแกส/ปมกาซ 125,230 ตารางเมตร             
สนามกีฬา 21,973 ตารางเมตร ปายโฆษณา 13,160 
ตารางเมตร และสิ่งกอสรางประเภทอื่น ๆ 69,346 
ตารางเมตร (แผนภูมิ 7)   

  

     19,334 

                    83,265 

แผนภูมิ 7 พ้ืนท่ีสิ่งกอสรางท่ีไมใชอาคารโรงเรือนท่ีไดรับ 
แผนภูมิ 7 อนุญาตใหกอสรางจําแนกตามชนิดสิ่งกอสราง 

   

                          109,599 

แผนภูมิ 5 ความยาวสิ่งกอสรางท่ีไมใชอาคารโรงเรือนท่ีไดรับ 
แผนภูมิ 5 อนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดสิ่งกอสราง 
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 พ้ืนท่ี (1,000 ตร.ม.)  จํานวนผูไดรบัอนุญาต (ราย)  จาํนวนส่ิงกอสราง (แหง) 

 

 ความยาว (100 เมตร)  จาํนวนผูไดรบัอนุญาต (ราย)  จาํนวนส่ิงกอสราง (แหง) 
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ลานจอดรถ 

(250,625) 

281,678 

แผนภูมิ 4 จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนสิ่งกอสราง  

แผนภูมิ 4 และความยาวสิ่งกอสรางท่ีไมใชอาคารโรงเรือน       

แผนภูมิ 4 รายไตรมาส 

ทอ/ 
ทางระบายนํ้า 

ปมน้ํามัน/ปมแกส/ปมกาซ 
(125,230) 

(หนวย: เมตร)  M

 

 

ถนน/ 
ทางรถไฟ 

รั้ว/กําแพง 

(หนวย: ตารางเมตร) 
อื่น ๆ 

อ่ืน ๆ (69,346) 

แผนภูมิ 6 จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนสิ่งกอสราง  

แผนภูมิ 6 และพ้ืนท่ีสิ่งกอสรางท่ีไมใชอาคารโรงเรือน        

แผนภูมิ 6 รายไตรมาส 

สนามกีฬา (21,973)     ปายโฆษณา (13,160)  


