
 
สรุปผล 

การประมวลขอมูลพื้นท่ีการกอสราง ไตรมาสที่ 1/2549 
 
1. ความเปนมาและวตัถุประสงค 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงตาม 
เทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
นําไปใชในการคํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และคํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมาไดขยายขอบขายโดย  เกบ็
รวบรวมขอมูลจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ   ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ขอมูลที่เก็บรวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    ศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทย เปนรายเดือนแลว ยังนํามาประมวลผล วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผลเพื่อเผยแพรโดย
นําเสนอขอมูลรวมทั้งป ในระดับจังหวัด ภาค ทั่วประเทศ อีกหนึ่งฉบับ 
 สําหรับขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสที่ 1/2549 (มกราคม – มีนาคม 2549) ที่นําเสนอในเอกสารนี้ เปนขอมูลเฉพาะ   
ทองที่ในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น  
 
2. สรุปผลการประมวลขอมูลพื้นทีก่ารกอสราง 

2.1 จํานวนผูไดรับอนุมตัิใหกอสรางและพื้นทีก่อสราง 
 ในไตรมาสที่หนึ่งของป 2549 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางจํานวน 
41,434 ราย เปนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 36,469 ราย คิดเปนพ้ืนที่ 17.02 ลานตารางเมตร และไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่ง 
กอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 4,965 ราย โดยเปนสิ่งกอสรางประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา ฯลฯ คิดเปนพ้ืนที่ทั้งสิ้น 
307,467 ตารางเมตร และประเภททางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 546,996 เมตร 
 
ตาราง  1   จํานวนผูไดรบัอนุมัติใหกอสรางและพื้นทีก่อสรางใหม ตอเตมิหรือดัดแปลง  จําแนกตามประเภทของสิ่งกอสราง  

                         รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
                  ประเภทของสิ่งกอสราง 

 
ไตรมาสที ่1/2549 เทยีบกับไตรมาส 

ที่ผานมา 
เทยีบกับ 

ไตรมาสเดียวกนั 
ของป 2548 

อาคารโรงเรือน     
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)         36,469   -16.3  -28.4  
       กอสรางใหม (รอยละ)            98.4   0.3  0.1  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)              1.6   -0.3  -0.1  
 - พ้ืนที่ (ตารางเมตร)    17,015,331   16.3  8.4  
ไมใชอาคารโรงเรือน       
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)           4,965   -45.6  -44.2  
       กอสรางใหม (รอยละ)            99.2   -0.5  -0.4  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)              0.8   0.5  0.4  
 - พ้ืนที่กอสราง       
       พ้ืนที่ (ตารางเมตร)1/        307,467   -18.5  -24.7  
       ความยาว (เมตร)2/        546,996   -18.9  -23.1  

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



 2

15,703.5
14,625.1

17,015.3

50,913

36,469
43,556

0

20,000

40,000

60,000

ไตรมาส 1/49 ไตรมาส 4/48 ไตรมาส 1/48

พ้ืนที่กอสราง (พัน ตรม.) จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)

จํานวนผูไดรับอนุมัติ (ราย) พ้ืนท่ีกอสราง (พัน ตร.

จํานวนผูไดรับอนุมัติ (ราย) 
พ้ืนท่ีกอสราง (ตร.
ม.) 

       สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 98.4) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และ 
รอยละ 1.6 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวาจํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 
ลดลงรอยละ 16.3 แตมีพ้ืนที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 พบวา จํานวนผูที่ไดรับ
อนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 28.4 แตมีพ้ืนที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.4 
 
  แผนภูมิ 1   เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นที่กอสรางของอาคารโรงเรือน  
                               ไตรมาส 1/49 ไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2548 
 

 

 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 99.2) ไดรบัอนุมัติใหกอสรางใหม และรอยละ 0.8     
ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรอืดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูทีไ่ดรบัอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 45.6 และ 
พ้ืนที่กอสรางลดลงทั้งในสวนที่คิดเปนพ้ืนที ่(เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน และปายโฆษณา) ลดลงรอยละ 18.5 พ้ืนที่กอสรางในสวน
ที่คิดเปนความยาว (เชน ทางระบายน้ํา ถนน และรัว้กําแพง) ลดลงรอยละ 18.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 พบวา จํานวนผูที่
ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 44.2 โดยพ้ืนที่กอสรางลดลงรอยละ 24.7 และความยาวของสิ่งกอสรางลดลงรอยละ 23.1 
 
 แผนภูมิ   2   เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นที่กอสรางของสิ่งกอสรางที่มิใช   
                                 อาคารโรงเรือน  ไตรมาส 1/49 ไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2548 
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2.2  ประเภทของสิ่งกอสราง  

 อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่หนึ่งนั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพ่ืออยูอาศัยโดยมีพ้ืนที่รวม 13.40 
ลานตารางเมตร (รอยละ 78.8) ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวนอาคารโรงเรือนที่กอสรางเพ่ือการพาณิชยมีพ้ืนที่รวม 1.52 
ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 8.9 เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพ้ืนที่รวม 1.42 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 8.4 เปนการ
กอสรางโรงแรมและภัตตาคาร คิดเปนพ้ืนที่ 200,479 ตารางเมตร และเปนการกอสรางเพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข จํานวน 84,095 ตาราง
เมตรเทานั้น 
 
               แผนภูมิ  3  เปรียบเทียบพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง จําแนกตาม      
                                   ชนิดของสิ่งกอสราง  ไตรมาส 1/49  ไตรมาสที่ผานมา  และไตรมาสเดียวกันของป 2548 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2548 พบวา อาคารโรงเรือนมีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติให
กอสรางโดยรวมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการกอสรางเพ่ืออยูอาศัยมีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติ เพ่ิมข้ึนรอยละ 32.6 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 24.7 เมื่อ
เปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของป 2548 การกอสรางอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานเพิ่มข้ึนรอยละ 7.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผาน
มา แตลดลงรอยละ 18.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 สวนการกอสรางโรงแรม หอพัก และภัตตาคาร ลดลงมากที่สุดรอย
ละ 54.8 และรอยละ 52.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2548    
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ํา ซึ่งมีความยาวรวม 313,546 เมตร 
หรือรอยละ 57.3 เปนถนนยาว 138,772 เมตร (รอยละ 25.4) และเปนประเภทรั้ว/กําแพงยาว 86,576 เมตร (รอยละ 15.8) สําหรับ        ลาน
จอดรถไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพ้ืนที่ 223,071 ตารางเมตร (รอยละ 72.6) และปายโฆษณาไดรับอนุมัติใหกอสราง คดิเปนพ้ืนที ่16,504 
ตารางเมตร หรือรอยละ 5.4  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุมัติให  
กอสรางโดยรวมลดลง รอยละ 18.9 และรอยละ 23.1  ทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2548 ตามลําดับ  
สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่เปนพ้ืนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลง เชนเดียวกันคือ ลดลงรอยละ 18.5 และรอยละ 24.7  
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2548 ตามลําดับ (ตาราง 2) 
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  ตาราง 2  พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง   จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 

   รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
ชนิดของสิ่งกอสราง  ไตรมาสที ่1/2549 เทยีบกับไตรมาส 

ที่ผานมา 
เทยีบกับ 

ไตรมาสเดียวกนั 
ของป 2548 

อาคารโรงเรือน     
รวม (ตร.ม.) 17,015,331  16.3  8.4  
เพ่ืออยูอาศัย 13,401,073   32.6  24.7  
เพ่ือการพาณิชย 1,516,677   -26.0  -34.3  
เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน 1,420,780   7.0  -18.1  
เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข 84,095   -48.6  -25.8  
โรงแรม หอพัก และภัตตาคาร 200,479   -54.8  -52.5  
อื่น ๆ1/ 392,227   -27.1  4.4  
สิ่งกอสรางที่มใิชอาคารโรงเรือน       
    ความยาวรวม (เมตร) 546,996   -18.9  -23.1  
ทอ/ทางระบายน้าํ 313,546   -17.8  -25.9  
ถนน 138,772   0.9  -17.2  
รั้ว/กําแพง 86,576   -35.8  -22.7  
อื่น ๆ2/ 8,102   -61.0  -1.3  
       
     พื้นทีร่วม (ตร.ม.) 307,467   -18.5  -24.7  
ลานจอดรถ 223,071   17.8  .. 
สนามกีฬา 3,548   -70.0  -86.2  
ปมน้ํามัน 12,765   -62.9  -72.0  
ปายโฆษณา 16,504   -76.7  -80.7  
อื่น ๆ3/ 51,579   -27.3  81.6  

       หมายเหต ุ   ขอมูลพื้นที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุมัติใหกอสราง ซ่ึงรวมถึงรายที่ยังไมไดดําเนินการกอสรางดวย 
 .. จํานวนเล็กนอย  

                          1/  เชน โรงกรองนํ้า เพื่อการบําบัดนํ้าเสีย  การเกษตร  เพื่อการบันเทิง หองนํ้า อาคารจอดรถ  อาคารเอนกประสงค  เปนตน             
        2/  เชน สะพาน เปนตน  
        3/  เชน ทางเดินเทา ซุมประตู  ลานเอนกประสงค  เปนตน 

      ที่มา : การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง เดือนมกราคม – มีนาคม  2549 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 


