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การประมวลขอมลูพืน้ทีก่ารกอสราง พ.ศ. 2547 เปนการนาํเสนอผลการเกบ็รวบรวมขอมลูพืน้ทีก่ารกอสราง
เกี่ยวกับขอมูลส่ิงกอสรางทุกประเภท ที่เอกชนไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมและตอเติมหรือดัดแปลง ในเขตพื้นที่ที่มี
และไมมพีระราชกฤษฎกีาใหใชพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ไดแกจาํนวนผูไดรับอนุมตั ิจาํนวนสิง่กอสราง 
และพื้นที่ กอสราง ที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง ขอมูลดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นําไปใชในการคํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ และ
ใชจัดทําดัชนีราคาที่อยูอาศัยของศนูยขอมูลอสังหาริมทรัพยอีกดวย

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการกอสรางเปนประจําทุกเดือน โดยไดรับ
ความรวมมือในการบันทึกแบบสอบถามจากสํานักงานเขต และสํานักงานโยธา กรุงเทพมหานคร และหนวยราชการ
สวนทองถิน่ในจงัหวดัตางๆ ทัว่ประเทศ ใหบนัทกึขอมลูลงในแบบสอบถามทีไ่ดจดัสงไปให และเมือ่หนวยงานดงักลาว
บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ใหสงใหสํานักงานสถิติแหงชาติดําเนินการประมวลผลในสวนกลาง

สรุปขอมูลที่สําคัญไดดังนี้
1.   จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง

 ในป 2547 มีผูไดรับอนุมัติใหกอสรางทั่วประเทศ จํานวน 226,551 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางมากที่สุด คือ 49,768 ราย หรือรอยละ 22.0 ของจํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง
ทั้งสิ้น  ภาคกลาง มีจํานวนผูไดรับอนุมัติฯ 44,588 ราย คิดเปนรอยละ 19.7 สวนภาคใตมีจํานวน นอยกวาภาคอื่น ๆ 
โดยมีผูที่ไดรับอนุมัติ 25,172 ราย รอยละ 11.1

หากจาํแนกผูไดรับอนุมตัใิหกอสรางตามเขตการปกครอง พบวา เขตเทศบาลทัว่ประเทศ มจีาํนวนผูไดรับ
อนุมัติใหกอสรางจํานวน 118,233 ราย หรือรอยละ 52.2 เปนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมที่เปนอาคารโรงเรือนและ 
มิใชอาคารโรงเรือน จํานวน 116,305 ราย เปนผูไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลงสิ่งกอสราง จํานวน 1,928 ราย    
สําหรบันอกเขตเทศบาลมผูีไดรับอนุมตัใิหกอสราง จาํนวน 108,318 ราย หรือรอยละ 47.8 เปนผูไดรับอนุมตัใิหกอสราง
ใหมที่เปนอาคาร โรงเรือนและมิใชอาคารโรงเรือน จํานวน 107,477 ราย เปนผูไดรับอนุมัตใิหตอเติมหรือดัดแปลงสิ่ง
กอสรางดังกลาว จํานวน 841 ราย

2   ลักษณะของการกอสราง
1)  การกอสรางใหม

  ในป 2547 มีจํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมทั่วประเทศ จํานวน 223,782 ราย เปนผูไดรับอนุมัติ
ที่อยูในเขตเทศบาล 116,305 ราย (รอยละ 52.0) และนอกเขตเทศบาล 107,477 ราย (รอยละ 48.0) ลักษณะของ
การกอสรางสิง่กอสรางสวนใหญเปนประเภทอาคารโรงเรอืนมผูีไดรับอนุมตัฯิ ทัง้ส้ิน จาํนวน 196,105 ราย หรือรอยละ
87.6  และที่มิใชอาคารโรงเรือนจํานวน 27,677 ราย หรือรอยละ 12.4

ทุกภาคของประเทศมีสัดสวนของการกอสรางสิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือนสูงกวาประเภทที่มิใช
อาคารโรงเรือน โดยเฉพาะภาคใตมีสัดสวนดังกลาวสูงที่สุดถึงรอยละ 97.8 ในขณะที่กรุงเทพฯ มีสัดสวนดังกลาว 
นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 70.0 แตกลับมีการกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนสูงกวาภาคอื่น  คือมีรอยละ 30.0  
ในขณะที่ภาคใตมีสัดสวนดังกลาวต่ําที่สุด คือรอยละ 2.2



 2)   ตอเติมหรือดัดแปลง
ในป 2547 มีผูที่ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลงทั่วประเทศจํานวน 2,769 ราย สวนใหญเปน

การตอเติมหรือดัดแปลงสิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือนจํานวน 2,609 ราย คิดเปนรอยละ 94.2 และที่ มิใชอาคาร
โรงเรือนจํานวน 160 ราย หรือประมาณรอยละ 5.8  ในจํานวนนี้เปนการตอเติมดัดแปลงสิ่งกอสรางในเขตเทศบาล
จํานวน 1,928 ราย หรือประมาณรอยละ 69.7

ทุกภาคของประเทศมีผูไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลงสิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือน ใน             
สัดสวนทีสู่งกวาการตอเตมิหรอืดัดแปลงสิง่กอสรางทีม่ใิชอาคารโรงเรอืน โดยเฉพาะภาคใตมผูีทีไ่ดรับอนุมตัใิหตอเตมิ
หรือดัดแปลงสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนสูงที่สุดรอยละ 97.3 ขณะที่ในภาคกลาง มีสัดสวนของผูไดรับอนุมัติให
ตอเตมิหรอืดดัแปลงสิง่กอสรางทีม่ใิชอาคารโรงเรอืนสงูกวาภาคอืน่ ๆ คอื ประมาณรอยละ 12.6 ของผูทีไ่ดรับอนุมตัใิห
ตอเตมิหรอืดดัแปลงทัง้สิน้ในทกุภาค

3.   ประเภทของสิ่งกอสราง และพื้นที่กอสราง
1)    สิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน

     จาํนวนผูไดรับอนมุตัใิหกอสรางอาคารโรงเรอืน (กอสรางใหม และตอเตมิหรอืดดัแปลง) 198,714 ราย 
เปนการกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัยมากที่สุดจํานวน 180,300 ราย (รอยละ 90.7) รองลงมาเปนการกอสรางอาคาร
เพื่อการพาณิชยจํานวน 12,365 ราย (รอยละ 6.2)  เปนการกอสรางอาคารเพื่อการ อุตสาหกรรมจํานวน 2,035 ราย 
(รอยละ 1.0) ที่เหลือเปนการกอสรางอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารเพื่อการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย โรงไฟฟา อาคาร
ระบบประปาและโรงกรองน้ํา และอาคารโรงเรือนที่ใชเพื่อการศึกษา การสาธารณสุข การขนสง การเกษตร หอพัก 
โรงแรมและภัตตาคาร การบันเทิงและเพื่อประโยชนอื่น ๆ เชน อาคารจอดรถยนต อาคารเอนกประสงค สนามกีฬา 
ในรม ฯลฯ รวมกันประมาณ 4,014 ราย  (รอยละ 2.1)

 ทกุภาคของประเทศมกีารกอสรางอาคารเพือ่อยูอาศยัในสดัสวนคอนขางสงู คอือยูในระหวางรอยละ 
88.9–93.2 รองลงมาเปนการกอสรางอาคารเพื่อการพาณิชย

อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมทั่วประเทศ มีจํานวน 284,026 หลัง คิดเปนพื้นที่     
กอสรางรวม 66.9 ลานตารางเมตร เขตปริมณฑลมีจํานวนอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมมากกวา   
ภาคอื่น ๆ  คือ 70,153 หลัง คิดเปนพื้นที่รวมประมาณ 17.3 ลานตารางเมตร   สําหรับอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติ
ใหตอเติมหรือดัดแปลงมี จํานวน 2,830 หลัง คิดเปนพื้นที่รวม1.6 ลานตารางเมตร  โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
มีจํานวนอาคารที่ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลงมากกวาภาคอื่น ๆ คือ 1,103 หลัง คิดเปนพื้นที่รวมประมาณ  
0.17  ลานตารางเมตร

 2)    สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน
       ผูไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 27,837 รายนั้น เปนการกอสรางทาง

ระบายน้ํามากที่สุด คือ 17,860 ราย (รอยละ 64.1) การกอสรางรั้ว/กําแพง มีจํานวน 5,398 ราย คิดเปนรอยละ 19.4
การกอสรางลานจอดรถมจีาํนวน 2,084 ราย คดิเปนรอยละ 7.5 สวนการกอสรางสิง่กอสรางชนดิอืน่มจีาํนวนไมมากนกั
แตละชนิดมีสัดสวนต่ํากวา รอยละ 3 ของผูไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น 

จาํนวนสิง่กอสรางทีม่ใิชอาคารโรงเรอืนประเภท ร้ัว/กาํแพง ถนน สะพาน เขือ่น/คนัดนิ ทางระบายน้าํ 
ฯลฯ ทีเ่ปนการกอสรางใหม 26,779 แหง คดิเปนความยาว 2.7 ลานเมตร และเปนการตอเตมิหรอืดดัแปลง 140 แหง 
คิดเปนความยาว 36,398 เมตร การกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนประเภท สระวายน้ํา ปมน้ํามัน ทาเรือ 
สนามกีฬา ฯลฯ นั้น มีการกอสรางใหม 3,657 แหง คิดเปนพื้นที่ 1,489,687 ตารางเมตร และเปนการตอเติมหรือดัด
แปลง 26 แหง คิดเปนพื้นที่ 14,944 ตารางเมตร




