
พ้ืนท่ีกอสราง (พัน ตร.ม.)  ผูไดรับอนุมัติ (ราย)  

 

 
สรุปผลเบื้องตน 

การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 1/2548 
 
1. ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลส่ิงกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม ตอเติมหรือ     
ดัดแปลง ตามเทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไปใชในการคํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และคํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้ง
ประเทศ ตอมาไดขยายขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไม
มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอมูลที่เก็บรวบรวมน้ี นอกจากจะนําสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปนรายเดือนแลว ยังนํามาประมวลผล 
วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผลเพื่อเผยแพรโดยนําเสนอขอมูลรวมทั้งป  ในระดับจังหวัด ภาค ทั่วประเทศ อีกหนึ่งฉบับ 
 สําหรับขอมูลพื้นท่ีการกอสราง ไตรมาสที่ 1/2548 ท่ีนําเสนอในเอกสารนี้ เปนขอมูลเฉพาะทองท่ีในเขต      
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทาน้ัน  
 
 
2. สรุปผลการประมวลขอมูลพื้นท่ีการกอสราง 

2.1  จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง และพื้นท่ีกอสราง 
 ในไตรมาสที่หนึ่งของป 2548 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสราง
จํานวน 60,393 ราย เปนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 51,491 ราย คิดเปนพ้ืนที่ 15.70 ลานตารางเมตร และ
ไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 8,902 ราย โดยเปนส่ิงกอสรางประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน     
ปายโฆษณา ฯลฯ คิดเปนพ้ืนที่ทั้งส้ิน 408,347 ตารางเมตร  และประเภท ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง ฯลฯ คิดเปนความ
ยาวทั้งส้ิน  710,856 เมตร 
 
       แผนภูมิ   1   เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นท่ีกอสรางของอาคาร     
                            โรงเรือน    ไตรมาส 1/48 ไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2547 
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  สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 98.3) ไดรับอนุมัติให
กอสรางใหม  และรอยละ 1.7 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนรายที่
ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือนเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.5 และพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.3 และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของป 2547 พบวา จํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 1.3  แตพ้ืนที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง
เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.8 
 สําหรับส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น  พบวา สวนใหญ รอยละ 99.6 ไดรับอนุมัติใหใหกอสรางใหม   และ
รอยละ 0.4  ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนรายที่ไดรับอนุมัติให
กอสรางเพ่ิมขึ้น  รอยละ 26.2 และพ้ืนที่กอสรางทั้งในสวนที่คิดเปนพ้ืนที่ (เชน ลานจอดรถ  สนามกีฬา ปมน้ํามัน และปาย
โฆษณา) เพ่ิมขึ้นรอยละ 35.5 และพ้ืนที่กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาว (เชน ทางระบายน้ํา ถนน  รั้ว/กําแพง) เพ่ิมขึ้นรอย
ละ 13.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2547 พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 โดยพื้นที่
กอสรางเพ่ิมขึ้นรอยละ 77.8  แตความยาวของสิ่งกอสรางลดลง  รอยละ 4.7  (ตาราง 1) 
 
ตาราง  1 ขอมูลการกอสรางที่ไดรับอนุมตัิใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง 
 

   รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
รายการ ไตรมาสที ่1/2548 เทยีบกับ 

ไตรมาสที ่
ผานมา 

เทยีบกับ 
ไตรมาสเดียวกนัของป 

2547 
อาคารโรงเรือน   
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)             51,491  13.5  -1.3  
       กอสรางใหม (รอยละ)                98.3  -  -0.3  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)                 1.7  -  0.3  
 - พ้ืนที่ (ตารางเมตร)       15,703,501  6.3  15.8  
ไมใชอาคารโรงเรือน    
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)             8,902  26.2  13.7  
       กอสรางใหม (รอยละ)                  99.6  0.2  0.4  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)                    0.4  -0.2  -0.4  
 - พ้ืนที่กอสราง    
       พ้ืนที่ (ตารางเมตร)1/             408,347  35.5  77.8  
       ความยาว (เมตร)2/             710,856  13.3  -4.7  

             

 1/    ส่ิงกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมนํ้ามัน ปายโฆษณา ฯลฯ 
                      2/    ส่ิงกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน  ร้ัว/กําแพง   ฯลฯ 
 

2.2  ประเภทของสิ่งกอสราง  
 อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่หนึ่งนั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพ่ืออยูอาศัย โดยมีพ้ืนที่
รวม 10.75 ลานตารางเมตร หรือรอยละ 68.4 ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งส้ิน สวนอาคารโรงเรือนที่กอสรางเพื่อ
การพาณิชย มีพ้ืนที่รวม 2.13 ลานตารางเมตร หรือ  คิดเปนรอยละ 13.5 เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพ้ืนที่รวม 1.73 
ลานตารางเมตรหรือคิดเปน รอยละ  11.0 
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               แผนภูมิ  2  เปรียบเทียบพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง จําแนก      
                                    ตามชนิดของสิ่งกอสราง  ไตรมาส 1/48  ไตรมาสที่ผานมา  และไตรมาสเดียวกันของป 2547 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2547 พบวา อาคารโรงเรือนมีพ้ืนที่กอสราง
ที่ไดรับอนุมัติให  กอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการกอสรางอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณะสุข   มีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับ
อนุมัติเพ่ิมขึ้น รอยละ 113.8  และเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.9 เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของป 2547  สวนการกอสราง
โรงแรมและภัตตาคาร และเพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติเพ่ิมขึ้น รอยละ 55.4 และรอยละ 48.5 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสที่ผานมา และเพ่ิมขึ้น รอยละ  99.9 และ รอยละ49.0 เมื่อเทียบกับ  ไตรมาสเดียวกันของ
ป  2547 
 สําหรับส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ําซึ่งมีความยาวรวม 
423,028 เมตร หรือรอยละ 59.5  เปนถนนยาว  167,621 เมตร หรือรอยละ 23.6  และเปนประเภทรั้ว/กําแพงยาว 
111,995 เมตรหรือรอยละ 15.8 สําหรับลานจอดรถไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพ้ืนที่ 223,020 ตารางเมตร หรือรอยละ 
54.6 และ  ปายโฆษณาไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพ้ืนที่ 85,619 ตารางเมตร หรือรอยละ  20.9 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งกอสราง ที่ไดรับ
อนุมัติใหกอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้น (รอยละ 13.3) แตลดลงรอยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2547 สวน
ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่เปนพ้ืนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้น ทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และ
ไตรมาสเดียวกันของป  2547  รอยละ 35.5 และรอยละ 77.8  ตามลําดับ 
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ตาราง 2  พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
                (กอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง) 
 

   รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
รายการ ไตรมาสที ่1/2548 เทยีบกับ 

ไตรมาสที่ผานมา 
เทยีบกับ 

ไตรมาสเดียวกนัของป 
2547 

อาคารโรงเรือน    หนวย : ตารางเมตร
     รวม     15,703,501   6.3  15.8  

เพ่ืออยูอาศยั     10,748,775   1.0  11.4  
เพ่ือการพาณิชย      2,127,746   -6.7  7.8  
เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน     1,733,856   48.5  49.0  
เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข         113,267   113.8  15.9  
โรงแรมและภัตตาคาร         421,860   55.4  99.9  
อื่น ๆ1/        557,997   55.1  19.2  
สิ่งกอสรางที่มใิชอาคารโรงเรือน    
    ความยาวรวม (เมตร)          710,856  13.3  -4.7 
ทอ/ทางระบายน้าํ        423,028   23.3  38.2  
ถนน        167,621   5.1  -36.9  
รั้ว/กําแพง        111,995   5.4  -1.2  
อื่น ๆ2/            8,212   -55.2  -86.5  
     
     พื้นทีร่วม (ตร.ม.)          408,347  35.5  77.8  
ลานจอดรถ         223,020   12.0  135.6  
สนามกีฬา         25,663   119.7  42.2  
ปมน้ํามัน          45,643   245.7  47.4  
ปายโฆษณา          85,619   104.3  184.8  
อื่น ๆ3/          28,402   -19.9  -49.3  

 

       หมายเหตุ   ขอมูลพื้นที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุมัติใหกอสราง ซ่ึงรวมถึงรายที่ยังไมไดดําเนินการกอสรางดวย 
 1/   เชน คอนโดมิเนียม  โรงกรองนํ้า เพื่อการบําบัดนํ้าเสีย  การเกษตร  เพื่อการบันเทิง เปนตน 

         2/   เชน สะพาน เข่ือน/คันดิน เปนตน  
         3/   เชน ทางเดินเทา ซุมประตู เปนตน 


