
 
สรุปผล 

การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที ่3/2548 
 
1. ความเปนมาและวตัถุประสงค 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง
ตาม เทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นําไปใชในการคํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และคํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมาไดขยาย
ขอบขายโดยเก็บรวบรวม   ขอมูลจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอมูลที่เก็บรวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเปนรายเดือนแลว ยังนํามาประมวลผล วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผลเพื่อเผยแพรโดย
นําเสนอขอมูลรวมทั้งป ในระดับจังหวัด ภาค      ทั่วประเทศ อีกหนึ่งฉบับ 
 สําหรับขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 3/2548 (กรกฎาคม – กันยนยน 2548) ที่นําเสนอในเอกสารนี ้เปน
ขอมูลเฉพาะทองที่ในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เทาน้ัน  
 
2. สรุปผลการประมวลขอมูลพื้นทีก่ารกอสราง 

2.1  จํานวนผูไดรับอนุมตัิใหกอสราง และพื้นที่กอสราง 
 ในไตรมาสที่สามของป 2548 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางจํานวน 
54,733 ราย  เปนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 46,332 ราย  คิดเปนพ้ืนที่ 15.26 ลานตารางเมตร    และไดรับอนุมัติให
กอสรางสิ่งกอสรางที่   มิใชอาคารโรงเรือน 8,401 ราย โดยเปนสิ่งกอสรางประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา ฯลฯ 
คิดเปนพ้ืนที่ทั้งสิ้น 352,211   ตารางเมตร  และประเภท ทางระบายน้ํา  ถนน  รั้ว/กําแพง ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 552,297 
เมตร 
 
ตาราง  1   จํานวนผูไดรบัอนุมัติใหกอสรางและพื้นที่กอสรางใหม ตอเตมิหรือดัดแปลง  จําแนกตามประเภทของสิ่งกอสราง  

                         รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
                  ประเภทของสิ่งกอสราง 

 
ไตรมาสที ่3/2548 เทยีบกับ 

ไตรมาสที ่
ผานมา 

เทยีบกับ 
ไตรมาสเดียวกนัของป 

2547 
อาคารโรงเรือน   
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)         46,332 1.8  10.7  
       กอสรางใหม (รอยละ)            98.0 0.1  -0.6  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)              2.0 -0.1  0.6  
 - พ้ืนที่ (ตารางเมตร)    15,264,884 10.5  9.6  
ไมใชอาคารโรงเรือน      
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)           8,401 12.6  32.7  
       กอสรางใหม (รอยละ)            99.4 -0.1  0.3  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)              0.6 0.1  -0.3  
 - พ้ืนที่กอสราง      
       พ้ืนที่ (ตารางเมตร)1/        352,211 27.3  22.9  
       ความยาว (เมตร)2/        552,297 -12.6  -12.2  

             1/    สิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ ลานเอนกประสงค สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา ฯลฯ 
             2/    สิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง ฯลฯ 



 2

จํานวนผูไดรับอนุมัติ (ราย) พ้ืนท่ีกอสราง (พัน ตร.

จํานวนผูไดรับอนุมัติ (ราย) 
พ้ืนท่ีกอสราง (ตร.
ม.) 

       สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 98.0) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม 
และ   รอยละ 2.0 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา ทั้งจํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง
อาคาร      โรงเรือนและพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.8 และรอยละ 10.5  ตามลําดับ  และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของป 2547  พบวา ทั้งจํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางและพ้ืนที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.7  และรอยละ 9.6 
ตามลําดับ 
 
  แผนภูมิ 1   เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นที่กอสรางของอาคารโรงเรือน 
            ไตรมาส 3/48  ไตรมาสที่ผานมา  และไตรมาสเดียวกันของป 2547 
 

 

 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 99.4) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และ รอยละ 0.6    
ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรอืดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนรายทีไ่ดรับอนมุัติใหกอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.6 
และพ้ืนที ่   กอสรางทั้งในสวนทีค่ิดเปนพ้ืนที ่ (เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน และปายโฆษณา) เพ่ิมข้ึนรอยละ 27.3 และพ้ืนที่
กอสรางในสวนที ่     คิดเปนความยาว (เชน ทางระบายน้ํา ถนน รั้วกําแพง) ลดลงรอยละ 12.6   เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของป 
2547 พบวา จาํนวนผูทีไ่ดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มข้ึนรอยละ 32.7  โดยพ้ืนทีก่อสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 22.9 แตความยาวของสิ่งกอสราง
ลดลงรอยละ 12.2 
 

 แผนภูมิ   2   เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นที่กอสรางของสิ่งกอสรางที่มิใช   
                                 อาคารโรงเรือน  ไตรมาส 3/48 ไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2547 
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2.2  ประเภทของสิ่งกอสราง  

 อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สามนั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัย โดยมีพ้ืนที่รวม 
9.79 ลานตารางเมตร หรือรอยละ 64.1 ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวนอาคารโรงเรือนที่กอสรางเพ่ือการพาณิชยมีพ้ืนที่
รวม 2.63 ลานตารางเมตร หรือ คิดเปนรอยละ 17.2 เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพ้ืนที่รวม 1.75 ลานตารางเมตรหรือคิดเปน
รอยละ 11.5 เปนการ      กอสรางโรงแรมและภัตตาคารคิดเปนพ้ืนที่ 477,070 ตารางเมตร  และเปนการกอสรางเพ่ือการศึกษาและ
สาธารณสุข จํานวน  104,925  ตารางเมตรเทานั้น 
 
               แผนภูมิ  3  เปรียบเทียบพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง จําแนกตาม      
                                    ชนิดของสิ่งกอสราง  ไตรมาส 3/48  ไตรมาสที่ผานมา  และไตรมาสเดียวกันของป 2547 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2547 พบวา อาคารโรงเรือนมีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนมุติั
ให  กอสรางโดยรวมเพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะการกอสรางอาคารโรงแรมและภัตตาคาร มีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติมากที่สุด รอยละ 77.1 และ
เพ่ิมข้ึนรอยละ  17.4  เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของป 2547  การกอสรางเพ่ือการศึกษาและสาธารณะสุขเพ่ิมข้ึนรอยละ 67.0   
และรอยละ 27.3  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป  2547  สวนอาคารโรงเรือนเพ่ืออยูอาศัยเพ่ิมข้ึนนอย
ที่สุดรอยละ 2.1 และรอยละ 4.4  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป  2547  ตามลําดับ 
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ําซึ่งมีความยาวรวม 287,289 
เมตร หรือรอยละ 52.0 เปนถนนยาว 114,485 เมตร (รอยละ 20.7)  และเปนประเภทรั้ว/กําแพงยาว 136,908 เมตรหรือรอยละ 
24.8  สําหรับลานจอดรถไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพ้ืนที่ 197,732 ตารางเมตร (รอยละ 56.1)  และปายโฆษณาไดรับอนุมัติให
กอสราง คิดเปนพ้ืนที่ 49,697         ตารางเมตร (รอยละ  14.1 ) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งกอสราง ที่ไดรับอนุมัติให
กอสรางโดยรวมเพ่ิมข้ึน   ทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2547 รอยละ 12.6 และ 12.2 ตามลําดบั   
สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่เปนพ้ืนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมเพ่ิมข้ึน   ทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตร
มาสเดียวกันของป 2547 รอยละ 27.3 และ 22.9 ตามลําดับ 
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  ตาราง 2  พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง   จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 

   รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
ชนิดของสิ่งกอสราง  ไตรมาสที ่3/2548 เทยีบกับ 

ไตรมาสที่ผานมา 
เทยีบกับ 

ไตรมาสเดียวกนัของป 
2547 

อาคารโรงเรือน    หนวย : ตารางเมตร
รวม 15,264,884  10.5  9.6  
เพ่ืออยูอาศัย 9,789,052  2.1  4.4  
เพ่ือการพาณิชย 2,625,638  20.4  12.8  
เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน 1,747,934  26.7  64.2  
เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข 104,925  67.0  27.3  
โรงแรมและภัตตาคาร 477,070  77.1  17.4  
อื่น ๆ1/ 520,265  58.5  -21.9  
สิ่งกอสรางที่มใิชอาคารโรงเรือน     
    ความยาวรวม (เมตร) 552,297 -12.6  -12.2 
ทอ/ทางระบายน้าํ 287,289  -25.3  -23.2  
ถนน 114,485  35.7  -13.1  
รั้ว/กําแพง 136,908  -4.6  24.7  
อื่น ๆ2/ 13,615  -28.9  2.3  
       
     พื้นทีร่วม (ตร.ม.) 352,211 27.3  22.9  
ลานจอดรถ 197,732  39.1  29.4  
สนามกีฬา 11,416  1,015.9  229.6  
ปมน้ํามัน 14,440  -69.8  -16.6  
ปายโฆษณา 49,697  157.8  -26.2  
อื่น ๆ3/ 78,926  18.7  72.9  

       หมายเหตุ    ขอมูลพ้ืนที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุมัติใหกอสราง ซึ่งรวมถึงรายที่ยังไมไดดําเนินการ 
                             กอสรางดวย 

   1/   เชน คอนโดมิเนียม  โรงกรองน้ํา เพ่ือการบําบัดน้ําเสีย  การเกษตร  เพ่ือการบันเทิง หองน้ํา อาคารจอดรถ   
            อาคารเอนกประสงค  เปนตน 

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

      ที่มา : การประมวลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
 


