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สรุปผล 
การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 3/2549 

 

1. ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม   
ตอเติมหรือดัดแปลงตามเทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไปใชในการคํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และ
คํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมาไดขยายขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบลทุกแหงท่ัวประเทศ ท้ังท่ีมีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทย เปนรายเดือนแลว ยังนํามาประมวลผล วิเคราะห และจัดทํา
รายงานเสนอผลเพื่อเผยแพรโดยนําเสนอขอมูลรวมท้ังป ในระดับจังหวัด ภาค ท่ัวประเทศ อีกหนึ่งฉบับ 
 สําหรับขอมูลพื้นท่ีการกอสราง ไตรมาสที่ 3/2549 (กรกฎาคม – กันยายน 2549) ท่ีนําเสนอใน
เอกสารนี้ เปนขอมูลเฉพาะทองท่ีในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น 

2. สรุปผลการประมวลขอมูลท่ีสําคัญ 
2.1 จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง และพ้ืนที่กอสราง 

 ในไตรมาสที่สามของป 2549 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 37,623 ราย คิด
เปนพื้นที่ 14.79 ลานตารางเมตร สวนใหญ (รอยละ 98.0) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และรอยละ 2.0 ไดรับ
อนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือนลดลง   
รอยละ 5.0 แตมีพื้นท่ีท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มข้ึนรอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 
พบวา จํานวนผูท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 18.8 และพื้นที่ท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 5.3 
 

แผนภูมิ  1 เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นที่กอสรางของอาคารโรงเรือน ไตรมาส 3/48 
 ไตรมาส 2/49  และไตรมาส 3/49 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 
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 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 99.2) ไดรับอนุมัติใหกอสราง
ใหม และรอยละ 0.8 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง โดยเปนสิ่งกอสรางประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา 
ปมน้ํามัน    ปายโฆษณา ทาเรือ ฯลฯ คิดเปนพื้นที่ท้ังสิ้น 593,284 ตารางเมตร และประเภททางระบายน้ํา ถนน 
รั้ว/กําแพง ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 684,007 เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูท่ี
ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 17.0 โดยมีพื้นที่กอสรางลดลงรอยละ 5.1 แตมีพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปน
ความยาว เพิ่มข้ึนรอยละ 19.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 พบวา จํานวนผูท่ีไดรับอนุมัติใหกอสราง 
ลดลงรอยละ 35.5 โดยมีพื้นท่ีกอสรางเพิ่มข้ึนรอยละ 68.4 และความยาวของสิ่งกอสรางเพิ่มข้ึนรอยละ 23.8 
(แผนภูมิ 1) 

2.2 ชนิดของสิ่งกอสราง  
 อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สามนั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัย
โดยมีพื้นที่รวม 9.98 ลานตารางเมตร (รอยละ 67.5) ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวนอาคารโรงเรือนที่
กอสรางเพื่อการพาณิชยมีพื้นท่ีรวม 2.69 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 18.2 เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานมี
พื้นที่รวม 1.36 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 9.2 เปนการกอสรางโรงแรม หอพัก และภัตตาคาร คิดเปนพื้นที่ 
338,289 ตารางเมตร และเปนการกอสรางเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข จํานวน 103,244 ตารางเมตรเทานั้น 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง
โดยรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 10.2 โดยเฉพาะการกอสรางเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข มีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติ
เพิ่มข้ึน มากที่สุดรอยละ 57.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่
กอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลงรอยละ 3.1 การกอสรางโรงแรม หอพัก และภัตตาคาร ลดลงมาก
ท่ีสุดรอยละ 29.1 (แผนภูมิ 2) 
 

แผนภูมิ  2 เปรียบเทียบพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง จําแนกตามชนิด      
 ของสิ่งกอสรางไตรมาส 3/48  ไตรมาส  2/49  และไตรมาส 3/49 
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 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ํา ซึ่งมีความยาว
รวม 354,706 เมตร หรือรอยละ 51.9 เปนการกอสรางถนน 194,495 เมตร (รอยละ 28.4) และเปนประเภทรั้ว/กําแพง 
123,544 เมตร (รอยละ 18.1) สําหรับลานจอดรถไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพื้นที่ 370,736 ตารางเมตร (รอยละ 
62.5) และปมน้ํามันไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพื้นที่ 61,624 ตารางเมตร (รอยละ 10.4) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งกอสรางที่
ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 19.0 และเพิ่มข้ึนรอยละ 23.8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 
2548 สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่เปนพื้นที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลง 5.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มข้ึนรอยละ 68.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 ตามลําดับ  
 
 


