
 
สรุปผล 

การประมวลขอมูลพื้นท่ีการกอสราง ไตรมาสที่ 2/2549 
 
1. ความเปนมาและวตัถุประสงค 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงตาม 
เทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
นําไปใชในการคํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และคํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมาไดขยายขอบขายโดย  
เก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ   
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอมูลที่เก็บรวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทย เปนรายเดือนแลว ยังนํามาประมวลผล วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผล    
เพ่ือเผยแพรโดยนําเสนอขอมูลรวมทั้งป ในระดับจังหวัด ภาค ทั่วประเทศ อีกหนึ่งฉบับ 
 สําหรับขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสที่ 2/2549 (เมษายน – มิถุนายน 2549) ที่นําเสนอในเอกสารนี้ เปนขอมูล
เฉพาะ  ทองที่ในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น  
 
2. สรุปผลการประมวลขอมูลพื้นทีก่ารกอสราง 

2.1  จํานวนผูไดรับอนุมตัิใหกอสราง และพื้นที่กอสราง 
 ในไตรมาสที่สองของป 2549 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางจํานวน 
46,127 ราย เปนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 39,593 ราย คิดเปนพ้ืนที่ 13.42 ลานตารางเมตร และไดรับอนุมัติให
กอสรางสิ่งกอสรางที่ มิใชอาคารโรงเรือน 6,534 ราย โดยเปนสิ่งกอสรางประเภทลานจอดรถ ทาเรือ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา 
ฯลฯ คิดเปนพ้ืนที่ทั้งสิ้น 625,093 ตารางเมตร และประเภททางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 574,889 
เมตร 
 
ตาราง  1 จํานวนผูไดรบัอนุมัติใหกอสรางและพื้นทีก่อสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง จาํแนกตามประเภทของสิ่งกอสราง  

                         รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
                  ประเภทของสิ่งกอสราง 

 
ไตรมาสที ่2/2549 เทยีบกับไตรมาส 

ที่ผานมา 
เทยีบกับ 

ไตรมาสเดียวกนั 
ของป 2548 

อาคารโรงเรือน   
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)         39,593  8.6  -13.1  
       กอสรางใหม (รอยละ)            98.1  -0.3  0.2  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)              1.9  0.3  -0.2  
 - พ้ืนที่ (ตารางเมตร)    13,423,964  -21.1  -2.8  
ไมใชอาคารโรงเรือน      
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)           6,534  31.6  -12.4  
       กอสรางใหม (รอยละ)            99.5  0.3  -  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)              0.5  -0.3  -  
 - พ้ืนที่กอสราง      
       พ้ืนที่ (ตารางเมตร)1/        625,093  103.3  125.9  
       ความยาว (เมตร)2/        574,889  5.1  -9.0  

        1/   สิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ ลานเอนกประสงค ทาเรือ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา ฯลฯ 
        2/   สิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง ฯลฯ 
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 สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 98.1) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม รอย
ละ 1.9 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน    
เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.6 แตมีพ้ืนที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 21.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 พบวา จํานวนผูที่
ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 13.1 และมีพ้ืนที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง ลดลงรอยละ 2.8 (ตาราง 1) 
 
 แผนภูมิ  1 เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นที่กอสรางของอาคารโรงเรือน  
   ไตรมาส 2/49 ไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2548 
 

 
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 99.5) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และรอยละ 0.5 
ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรอืดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูทีไ่ดรบัอนุมัติใหกอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.6 
และพ้ืนที่กอสรางเพ่ิมข้ึนทั้งในสวนที่คิดเปนพ้ืนที ่(เชน ลานจอดรถ ทาเรือ สนามกีฬา ปมน้ํามัน และปายโฆษณา) เพ่ิมข้ึนรอยละ 103.3 
พ้ืนที่      กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาว (เชน ทางระบายน้ํา ถนน และรั้วกําแพง) เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.1 เมื่อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกัน
ของป 2548 พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 12.4 โดยพ้ืนที่กอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 125.9 แตความยาวของ
สิ่งกอสรางลดลงรอยละ 0.9 (ตาราง 1) 
 
  แผนภูมิ  2 เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นที่กอสรางของสิ่งกอสรางที่มิใช   
   อาคารโรงเรือน  ไตรมาส 2/49 ไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2548 
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2.2  ประเภทของสิ่งกอสราง  
 อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สองนั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพ่ืออยูอาศัยโดยมีพ้ืนที่รวม 9.60 
ลานตารางเมตร (รอยละ 71.5) ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวนอาคารโรงเรือนที่กอสรางเพ่ือการพาณิชยมีพ้ืนที่รวม 
1.95 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 14.5 เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพ้ืนที่รวม 1.22 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 
9.1 เปน การกอสรางโรงแรม หอพัก และภัตตาคาร คิดเปนพ้ืนที่ 251,906 ตารางเมตร และเปนการกอสรางเพ่ือการศึกษาและ
สาธารณสุข จํานวน 65,551 ตารางเมตร เทานั้น (ตาราง 2) 
 
 แผนภูมิ  3 เปรียบเทียบพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง จําแนกตาม 
  ชนิดของสิ่งกอสราง ไตรมาส 2/49 ไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2548 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2548 พบวา อาคารโรงเรือนมีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติ
ใหกอสรางโดยรวมลดลง รอยละ 21.1 และรอยละ 2.8 ตามลําดับ โดยเฉพาะการกอสรางเพ่ืออยูอาศัยมีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติลดลง    
รอยละ 28.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และลดลงรอยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของป 2548 การกอสรางเพ่ือการ
พาณิชย และโรงแรม หอพัก และภัตตาคาร เพ่ิมข้ึนรอยละ 28.3 และรอยละ 25.7 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตลดลง
รอยละ 10.9 และรอยละ 6.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548  
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ํา ซึ่งมีความยาวรวม 298,573 
เมตร หรือรอยละ 51.9 เปนถนนยาว 141,083 เมตร (รอยละ 24.5) และเปนประเภทรั้ว/กําแพงยาว 108,877 เมตร (รอยละ 
18.9) สําหรับ      ลานจอดรถไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพ้ืนที่ 307,754 ตารางเมตร (รอยละ 49.2) และปมน้ํามันไดรับอนุมัติ
ใหกอสราง คิดเปนพ้ืนที่ 53,440 ตารางเมตร หรือรอยละ 8.6  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุมัติให    
กอสรางโดยรวมเพ่ิมข้ึน รอยละ 5.1 และลดลงรอยละ 9.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 สวนสิ่งกอสรางทีม่ใิชอาคาร   
โรงเรือนที่เปนพ้ืนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมเพิ่มข้ึน เชนเดียวกันคือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 103.3 และรอยละ 125.9 ทั้งนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2548 ตามลําดับ (ตาราง 2) 
 
 
 

13,401.1

1,516.7
1,420.8 392.2200.584.1

9,708.5

2,184.0 1,379.4 206.7269.562.8
1,215.81,946.6

9,597.4

65.6 251.9 346.8

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

เพื่ออยูอาศัย เพื่อการพาณิชย เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อการศึกษา โรงแรม หอพัก อ่ืนๆ

ไตรมาส 1/49 ไตรมาส 2/48 ไตรมาส 2/49

พ้ืนท่ี (พัน ตร.

และโรงงาน  และสาธารณสุข และภัตตาคาร 



 4

 
  ตาราง 2  พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 

   รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
ชนิดของสิ่งกอสราง  ไตรมาสที ่2/2549 เทยีบกับไตรมาส 

ที่ผานมา 
เทยีบกับ 

ไตรมาสเดียวกนั 
ของป 2548 

อาคารโรงเรือน    

     รวม (ตร.ม.) 13,423,964  -21.1  -2.8  
เพ่ืออยูอาศัย 9,597,398   -28.4  -1.1  
เพ่ือการพาณิชย 1,946,551   28.3  -10.9  
เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน 1,215,754   -14.4  -11.9  
เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข 65,551   -22.1  4.3  
โรงแรม หอพัก และภัตตาคาร 251,906   25.7  -6.5  
อื่น ๆ1/ 346,804   -11.6  67.8  
สิ่งกอสรางที่มใิชอาคารโรงเรือน    
     ความยาวรวม (เมตร) 574,889  5.1  -9.0 
ทอ/ทางระบายน้าํ 298,573  -4.8  -22.4  
ถนน 141,083  1.7  67.2  
รั้ว/กําแพง 108,877  25.8  -24.1  
อื่น ๆ2/ 26,356  225.3  37.5  
       
     พื้นทีร่วม (ตร.ม.) 625,093  103.3  125.9  
ลานจอดรถ 307,754  38.0  116.6 
สนามกีฬา 11,025  210.7  977.7  
ปมน้ํามัน 53,440  318.6  11.8  
ปายโฆษณา 17,886  8.4  -7.2  
อื่น ๆ3/ 234,988  355.6  253.6  

       หมายเหต ุ   ขอมูลพื้นที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุมัติใหกอสราง ซ่ึงรวมถึงรายที่ยังไมไดดําเนินการกอสรางดวย 
                          1/  เชน โรงกรองนํ้า เพื่อการบําบัดนํ้าเสีย การเกษตร เพื่อการบันเทิง หองนํ้า อาคารจอดรถ อาคารเอนกประสงค เปนตน             

        2/  เชน สะพาน เปนตน  
        3/  เชน ทาเรือ ทางเดินเทา ลานเอนกประสงค เปนตน 

      ที่มา : การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง เดือนเมษายน – มิถุนายน  2549 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 


