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สรุปผล 
การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 4/2549 

 

1. ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม 
ตอเติมหรือดัดแปลงตามเทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพื่อใหสํานักงาน        
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไปใชในการคํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน
และคํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมาไดขยายขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ขอมูลที่เก็บรวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม   
แหงชาติ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายเดือนแลว ยังนํามาประมวลผล 
วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผลเพื่อเผยแพรโดยนําเสนอขอมูลรวมทั้งป ในระดับจังหวัด ภาค ทั่วประเทศ อีก
หนึ่งฉบับ 
 สําหรับขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 4/2549 (ตุลาคม – ธันวาคม 2549) ที่นําเสนอใน
เอกสารนี้ เปนขอมูลเฉพาะทองที่ในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น 

2. สรุปผลการประมวลขอมูลท่ีสําคัญ 
2.1 จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง และพื้นท่ีกอสราง 

 ในไตรมาสที่สี่ของป 2549 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 38,690 ราย คิด
เปนพื้นที่ 14.34 ลานตารางเมตร สวนใหญ (รอยละ 97.4) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และรอยละ 2.6 
ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือนเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.8 แตมีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 3.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 
พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 11.2 และพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 
2.0 (แผนภูมิ 1) 
 

แผนภูมิ  1 เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นที่กอสรางของอาคารโรงเรือน ไตรมาส 4/48 
 ไตรมาส 3/49  และไตรมาส 4/49 
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 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง 5,810 ราย สวน
ใหญ (รอยละ 99.2) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และรอยละ 0.8 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง โดย
เปนสิ่งกอสรางประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา ทาเรือ ฯลฯ คิดเปนพื้นที่ทั้งสิ้น 
336,011 ตารางเมตร และประเภททางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 588,072 
เมตร  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2   
โดยมีพื้นที่กอสรางลดลงรอยละ 43.4 และมีพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาวลดลงรอยละ 14.0 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 36.4 โดยมีพื้นที่
กอสรางลดลงรอยละ 11.0 และความยาวของสิ่งกอสรางลดลงรอยละ 12.8  

2.2 ชนิดของสิ่งกอสราง  
 อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สี่นั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัย
โดยมีพื้นที่รวม 9.61 ลานตารางเมตร (รอยละ 67.0) ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวนอาคาร       
โรงเรือนที่กอสรางเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่รวม 1.87 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 13.0 เพื่อ
การพาณิชยมีพื้นที่รวม 1.79 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 12.5 เปนการกอสรางโรงแรม หอพัก และ
ภัตตาคาร คิดเปนพื้นที่ 514,301 ตารางเมตร และเปนการกอสรางเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข จํานวน 175,523   
ตารางเมตรเทานั้น 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง
โดยรวมลดลงรอยละ 3.1 โดยเฉพาะการกอสรางเพื่อการพาณิชย ลดลงรอยละ 33.6 สวนการกอสรางเพื่อ
การศึกษาและสาธารณสุข มีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติเพิ่มขึ้นมาก ที่สุดรอยละ 70.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของป 2548 พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลงรอยละ 
2.0 (แผนภูมิ 2) 
 

แผนภูมิ  2 เปรียบเทียบพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง จําแนกตามชนิด      
 ของสิ่งกอสรางไตรมาส 4/48  ไตรมาส  3/49  และไตรมาส 4/49 
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 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ํา ซึ่งมี     
ความยาวรวม 303,483 เมตร หรือรอยละ 51.6 เปนการกอสรางประเภทรั้ว/กําแพง 169,121 เมตร (รอยละ 28.8) 
และเปนกอสรางถนน 102,543 เมตร (รอยละ 17.4) สําหรับลานจอดรถไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพื้นที่ 
172,066 ตารางเมตร (รอยละ 51.2) และปมน้ํามันไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพื้นที่ 87,573 ตารางเมตร        
(รอยละ 26.1) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาวของ            
สิ่งกอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลงรอยละ 14.0 และลดลงรอยละ 12.8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของป 2548 สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่เปนพื้นที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลง 43.4 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และลดลงรอยละ 11.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548      
ตามลําดับ  
 
 


