
สรุปผล 
การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 2/2551 

 

1. ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม   
ตอเติมหรือดัดแปลง ตามเทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 ตอมาไดขยายขอบขายโดย
เก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงท่ัวประเทศ ซึ่งขอมูลท่ีเก็บรวบรวมนี้ หนวยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นําไปใชในการจัดทําบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุนและมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และภาคเอกชนนําไปใชจัดทําตัวช้ีวัดท่ีอยูอาศัย เพื่อใชใน
การติดตามภาวะเศรษฐกิจดานอสังหาริมทรัพย และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน เปนตน 
 สําหรับขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสที่ 2/2551 (เมษายน - มิถุนายน 2551) ท่ีนําเสนอในเอกสารนี้ เปน
ขอมูลในระดับภาคเฉพาะทองท่ีในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น 

2. สรุปผลการประมวลขอมูลท่ีสําคัญ 
2.1 จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง และพ้ืนที่กอสราง 

 ในไตรมาสที่สองของป 2551 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 36,287 ราย คิดเปนพื้นที่ 
12.1 ลานตารางเมตร สวนใหญ (รอยละ 98.1) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และรอยละ 1.9 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือ
ดัดแปลง 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือนลดลงรอยละ 
8.1 และมีพื้นที่ท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 11.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2550 พบวา จํานวนผูท่ี
ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 3.6 และมีพื้นที่ท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 10.0 (แผนภูมิ 1) 
 

แผนภูมิ  1 เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นที่กอสรางของอาคารโรงเรือน ไตรมาส 2/50 
ไตรมาส 1/51  และไตรมาส 2/51 
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 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง 4,605 ราย สวนใหญ 
(รอยละ 99.3) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และรอยละ 0.7 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง โดยเปนสิ่งกอสราง
ประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา สระวายน้ํา ฯลฯ คิดเปนพื้นที่ท้ังสิ้น 246,238 ตารางเมตร และ
ประเภททอ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 731,652 เมตร  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 7.3 และมี
พื้นที่กอสรางในสวนท่ีคิดเปนพื้นที่ลดลงรอยละ 12.6 แตมีพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาวเพิ่มข้ึนรอยละ 5.9 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2550 พบวา จํานวนผูท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 14.8 โดยมีพื้นที่
กอสรางลดลงรอยละ 40.4 และความยาวของสิ่งกอสรางลดลงรอยละ 11.5 

2.2 ชนิดของสิ่งกอสราง  
 อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สองนั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัย
โดยมีพื้นที่รวม 8.9 ลานตารางเมตร (รอยละ 73.3) ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวนอาคารโรงเรือนที่
กอสรางเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่รวม 1.24 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 10.2 เพื่อการพาณิชยมี
พื้นที่รวม 1.20 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 10.0 เปนการกอสรางโรงแรม หอพัก และภัตตาคารคิดเปนพื้นที่ 
257,325 ตารางเมตร และเปนการกอสรางอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข จํานวน 150,835 ตารางเมตรเทานั้น 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง 
โดยรวมลดลงรอยละ 11.7 โดยเฉพาะการกอสรางโรงแรม หอพัก และภัตตาคาร ลดลงมากที่สุดรอยละ 38.1 รองลงมา
เปนการกอสรางเพื่อการพาณิชยลดลงรอยละ 26.4 สวนการกอสรางอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขมีพื้นที่
กอสรางที่ไดรับอนุมัติในทิศทางที่เพิ่มข้ึนรอยละ 61.4  และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2550 พบวา 
อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลงรอยละ 10.0 (แผนภูมิ 2) 
 

แผนภูมิ  2 เปรียบเทียบพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง จําแนกตาม 
 ชนิดของสิ่งกอสรางไตรมาส 2/50  ไตรมาส 1/51  และไตรมาส 2/51 
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 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ํา ซึ่งมีความยาวรวม 
296,601 เมตร หรือรอยละ 41.0 เปนการกอสรางถนนซึ่งมีความยาวรวม 257,251 เมตร (รอยละ 35.5) และเปนการกอสราง
ประเภทรั้ว/กําแพงยาว 170,299 เมตร (รอยละ 23.3)  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งกอสรางที่
ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 5.9 และเพิ่มข้ึนรอยละ 11.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 
2550 สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่คิดเปนพื้นที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลงรอยละ 12.7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และลดลงรอยละ 40.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2550 ตามลําดับ  
 
 


