
 
สรุปผลเบือ้งตน 

การประมวลขอมูลพ้ืนท่ีการกอสราง ไตรมาสที่ 2/2548 
 
1. ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง 
ตามเทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นําไปใชในการคํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และคํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมาไดขยาย
ขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอมูลที่เก็บรวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และศูนย    ขอมูลอสังหาริมทรัพย เปนรายเดือนแลว ยังนํามาประมวลผล วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผลเพื่อเผยแพร
โดยนําเสนอขอมูลรวมทั้งป  ในระดับจังหวัด ภาค ทั่วประเทศ อีกหนึ่งฉบับ 
 สําหรับขอมูลพ้ืนท่ีการกอสราง ไตรมาสที่ 2/2548 (เมษายน – มิถุนายน 2548) ท่ีนําเสนอในเอกสารนี้ เปน
ขอมูลเฉพาะทองท่ีในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เทานั้น  
 
2. สรุปผลการประมวลขอมลูพ้ืนท่ีการกอสราง 

2.1  จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง และพ้ืนท่ีกอสราง 
 ในไตรมาสที่สองของป 2548 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางจํานวน 
52,996 ราย เปนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 45,537 ราย คิดเปนพื้นที่ 13.81 ลานตารางเมตร และไดรับอนุมัติให
กอสรางสิ่งกอสรางที่ มิใชอาคารโรงเรือน 7,459 ราย โดยเปนสิ่งกอสรางประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา ฯลฯ คิด
เปนพื้นที่ทั้งสิ้น 276,689 ตารางเมตร  และประเภท ทางระบายน้ํา  ถนน  ร้ัว/กําแพง ฯลฯ คิดเปนความยาว   ทั้งสิ้น  631,774 
เมตร  
 
ตาราง  1   จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางและพื้นท่ีกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง  จําแนกตามประเภทของสิ่งกอสราง  

                         รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
                  ประเภทของสิ่งกอสราง 

 
ไตรมาสที ่2/2548 เทียบกับ 

ไตรมาสที ่
ผานมา 

เทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกันของป 

2547 
อาคารโรงเรือน   
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)               45,537  -11.6  -13.7  
       กอสรางใหม (รอยละ) 97.9 -0.4  -0.7  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ) 2.1 0.4  0.7  
 - พ้ืนที่ (ตารางเมตร)         13,810,922  -12.1  -7.1  
ไมใชอาคารโรงเรือน      
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)                7,459  -16.2  1.5  
       กอสรางใหม (รอยละ) 99.5 -0.1  0.4  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ) 0.5 0.1  -0.4  
 - พ้ืนที่กอสราง      
       พ้ืนที่ (ตารางเมตร)1/             276,689  -32.2  -0.6  
       ความยาว (เมตร)2/             631,774  -11.1  -26.7  

             1/    สิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมนํ้ามัน ปายโฆษณา ฯลฯ 
             2/    สิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน  รั้ว/กําแพง   ฯลฯ 
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จํานวนผูไดรับอนุมัต ิ(ราย) พ้ืนที่กอสราง (ตร.

จํานวนผูไดรับอนุมัต ิ(ราย) พ้ืนท่ีกอสราง (ตร.ม.) 
ความยาว (เมตร) 

 
       สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 97.9) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม  
และรอยละ 2.1 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคาร
โรงเรือนและพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 11.6  และรอยละ 12.1 ตามลําดับ  และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 
2547 พบวา ทั้งจํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางและพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 13.7  และรอยละ 7.1 ตามลําดับ   
 
  แผนภูมิ 1   เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นท่ีกอสรางของอาคารโรงเรือน ไตรมาส    
                               2/48   ไตรมาสที่ผานมา  และไตรมาสเดียวกันของป 2547 
 

 
 สําหรับส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 99.5) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และรอยละ 0.5     
ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรอืดัดแปลง เมือ่เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 16.2 
และ พ้ืนที่กอสรางทั้งในสวนที่คิดเปนพื้นที ่ (เชน ลานจอดรถ  สนามกีฬา ปมน้าํมัน และปายโฆษณา) ลดลงรอยละ 32.2 และพื้นที่
กอสรางในสวนทีคิ่ดเปนความยาว (เชน ทางระบายน้ํา ถนน รั้วกําแพง)   ลดลงรอยละ 11.1   เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของป 
2547 พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5  โดยพื้นทีก่อสรางลดลงรอยละ 0.6 และความยาวของสิ่งกอสราง
ลดลงรอยละ 26.7   
 
 แผนภูมิ   2   เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพ้ืนท่ีกอสรางของสิ่งกอสรางท่ีมิใช   
                                 อาคารโรงเรือน  ไตรมาส 2/48 ไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2547 
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2.2  ประเภทของสิ่งกอสราง  

 อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สองนั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพ่ืออยูอาศัย โดยมีพ้ืนที่รวม 
9.59 ลานตารางเมตร หรือรอยละ 69.4 ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวนอาคารโรงเรือนที่กอสรางเพ่ือการพาณิชยมีพ้ืนที่
รวม 2.18 ลานตารางเมตร หรือ คิดเปนรอยละ 15.8   เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพ้ืนที่รวม 1.38 ลานตารางเมตรหรือคิดเปน
รอยละ 10.0   เปนการกอสรางโรงแรมและภัตตาคารคิดเปนพ้ืนที่ 269,456 ตารางเมตร  และเปนการกอสรางเพ่ือการศึกษาและ
สาธารณสุข จํานวน  62,829  ตารางเมตรเทานั้น 
 
               แผนภูมิ  3  เปรียบเทียบพื้นท่ีของอาคารโรงเรือนท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง จําแนกตาม      
                                    ชนิดของสิ่งกอสราง  ไตรมาส 2/48  ไตรมาสท่ีผานมา  และไตรมาสเดียวกันของป 2547 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2547 พบวา อาคารโรงเรือนมีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติ
ใหกอสรางโดยรวมลดลง โดยเฉพาะการกอสรางอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณะสุขมีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติลดลงมากที่สุด  รอยละ 
44.5  และลดลงรอยละ 24.9 เม่ือเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของป 2547 สวนการกอสรางเพื่อการพาณิชย  เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5 
เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตลดลงรอยละ 10.8 เม่ือเปรียบเทียบกับ  ไตรมาสเดียวกันของป  2547 
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ําซึ่งมีความยาวรวม 384,805 
เมตร หรือรอยละ 60.9  เปนถนนยาว 84,357 เมตร หรือรอยละ 13.4  และเปนประเภทรั้ว/กําแพงยาว 143,450 เมตรหรือรอยละ 
22.7 สําหรับลานจอดรถไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพื้นที่ 142,116 ตารางเมตร หรือรอยละ 51.4  และ ปมนํ้ามันไดรับอนุมัติให
กอสราง คิดเปนพื้นที่ 47,808 ตารางเมตร หรือรอยละ  17.3  
 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งกอสราง ที่ไดรับอนุมัติให 
กอสรางโดยรวมลดลง ทั้งเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2547 รอยละ 11.1 และ 26.7 ตามลําดับ  
สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่เปนพื้นที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลง ทั้งเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาส
เดียวกันของป 2547 รอยละ 32.2 และ 0.6 ตามลําดับ 
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  ตาราง 2  พ้ืนท่ีและความยาวของสิ่งกอสรางกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง   จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 

   รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
ชนิดของสิ่งกอสราง  ไตรมาสที ่2/2548 เทียบกับ 

ไตรมาสที่ผานมา 
เทียบกับ 

ไตรมาสเดียวกนัของป 
2547 

อาคารโรงเรือน    หนวย : ตารางเมตร
     รวม       13,810,922   -12.1  -7.1  
เพ่ืออยูอาศัย        9,590,056   -10.8  -5.4  
เพ่ือการพาณิชย        2,180,870   2.5  -10.8  
เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน        1,379,433   -20.4  -1.8  
เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข            62,829   -44.5  -24.9  
โรงแรมและภัตตาคาร          269,456   -36.1  -17.9  
อื่น ๆ1/          328,278   -41.2  -30.1  
สิ่งกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือน    
    ความยาวรวม (เมตร)            631,774  -11.1  -26.7 
ทอ/ทางระบายน้ํา          384,805   -9.0  23.1  
ถนน            84,357   -49.7  -76.2  
รั้ว/กําแพง          143,450   28.1  -22.5  
อื่น ๆ2/            19,162   133.3  88.2  
       
     พ้ืนท่ีรวม (ตร.ม.)            276,689  -32.2  -0.6  
ลานจอดรถ          142,116   -36.3  -25.3  
สนามกีฬา             1,023   -96.0  -90.8  
ปมนํ้ามัน            47,808   4.7  476.4  
ปายโฆษณา            19,277   -77.5  -8.1  
อื่น ๆ3/            66,465   134.0  39.3  

       หมายเหตุ    ขอมูลพ้ืนที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุมัติใหกอสราง ซึ่งรวมถึงรายที่ยังไมไดดําเนินการ 
                             กอสรางดวย 

  1/   เชน คอนโดมิเนียม  โรงกรองน้ํา เพ่ือการบําบัดน้ําเสีย  การเกษตร  เพ่ือการบันเทิง อาคารเอนกประสงค เปนตน 
         2/   เชน สะพาน เข่ือน/คันดิน เปนตน  
         3/   เชน ทางเดินเทา ซุมประตู เปนตน 

     ที่มา :  การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง เดือนเมษายน – มิถุนายน  2548  สํานักงานสถิติแหงชาติ 


