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 การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. 2548 เปนการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่          

การกอสรางเกี่ยวกับขอมูลส่ิงกอสรางทุกประเภท ที่เอกชนไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมและตอเติมหรือดัดแปลง ใน

เขตพื้นที่ที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดแกจํานวนผูไดรับอนุมัติ 

จํานวนสิ่งกอสราง และพื้นที่กอสราง ที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง ขอมูลดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไปใชในการคํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และมูลคาการกอสราง

รวมของทั้งประเทศ นอกจากนี้ขอมูลดังกลาว ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย กระทรวงการคลัง และธนาคารแหง

ประเทศไทย นําไปใชในการจัดทําตัวชี้วัดที่อยูอาศัยเพื่อใชในการติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยและประเมิน

ภาวะเศรษฐกิจอีกดวย 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการกอสรางเปนประจําทุกเดือน โดยไดรับ

ความรวมมือในการบันทึกแบบสอบถามจากสํานักงานเขต และสํานักงานโยธา กรุงเทพมหานคร และหนวย

ราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ ใหบันทึกขอมูลลงในแบบสอบถามที่ไดจัดสงไปให และเมื่อ

หนวยงานดังกลาว บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ใหสงใหสํานักงานสถิติแหงชาติดําเนินการประมวลผลในสวนกลาง 

สรุปขอมูลที่สําคัญไดดังนี้ 
1.   จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง  

   ในป 2548 มีผูไดรับอนุมัติใหกอสรางทั่วประเทศมีจํานวน 226,394 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

จํานวนผูที่ ไดรับอนุมัติฯ มากที่สุด คือ 56,566 ราย หรือรอยละ 25.0 ของจํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางทั้งสิ้น 

ภาคกลางมีจํานวน      ผูไดรับอนุมัติฯ 47,963 ราย คิดเปนรอยละ 21.2 สวนภาคใตมีจํานวนนอยกวาภาคอื่น ๆ 

โดยมีผูที่ไดรับอนุมัติ 27,182 ราย   รอยละ 12.0 

หากจําแนกผูไดรับอนุมัติใหกอสรางตามเขตการปกครอง พบวา เขตเทศบาลทั่วประเทศ มีจํานวน     

ผูไดรับอนุมัติ  ใหกอสรางจํานวน 116,529 ราย หรือรอยละ 51.5 เปนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมที่เปนอาคาร

โรงเรือนและมิใชอาคาร    โรงเรือน จํานวน 114,391 ราย เปนผูไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลงสิ่งกอสราง 

จํานวน 2,138 ราย       

สําหรับนอกเขตเทศบาลมีผูไดรับอนุมัติใหกอสราง จํานวน 109,865 ราย หรือรอยละ 48.5 เปนผูไดรับ

อนุมัติ   ใหกอสรางใหมที่เปนอาคารโรงเรือนและมิใชอาคารโรงเรือน จํานวน 108,646 ราย เปนผูไดรับอนุมัติให

ตอเติมหรือดัดแปลงสิ่งกอสรางดังกลาว จํานวน 1,219 ราย 

 2   ลักษณะของการกอสราง 
  1)  การกอสรางใหม 
   ในป 2548 มีจํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมทั่วประเทศ จํานวน 223,037 ราย เปนผูไดรับ

อนุมัติที่อยูในเขตเทศบาล 114,391 ราย (รอยละ 51.3) และนอกเขตเทศบาล 108,646 ราย (รอยละ 48.7) 

ลักษณะของการกอสรางสิ่งกอสรางสวนใหญเปนประเภทอาคารโรงเรือนมีผูไดรับอนุมัติฯ ทั้งสิ้น จํานวน 190,924 

ราย หรือรอยละ 85.6 และที่มิใชอาคาร        โรงเรือนจํานวน 32,113 ราย หรือรอยละ 14.4 



  

 

   2)   ตอเติมหรือดัดแปลง 
  ในป 2548 มีผูที่ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลงทั่วประเทศจํานวน 3,357 ราย สวนใหญเปน
การตอเติมหรือดัดแปลงสิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือนจํานวน 3,198 ราย คิดเปนรอยละ 95.3 และที่มิใช
อาคารโรงเรือนจํานวน 159 ราย หรือประมาณรอยละ 4.7  ในจํานวนนี้เปนการตอเติมดัดแปลงสิ่งกอสรางในเขต
เทศบาลจํานวน 2,138 ราย หรือประมาณรอยละ 63.7  และอยูนอกเขตเทศบาลจํานวน 1,219 ราย คิดเปนรอยละ 
36.3    

 

 3.   ประเภทของสิ่งกอสราง และพื้นที่กอสราง 
  1)    สิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน  
      จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน (กอสรางใหม และตอเติมหรือดัดแปลง) 194,122 
ราย เปนการกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัยมากที่สุดจํานวน 176,246 ราย (รอยละ 90.8) รองลงมาเปนการกอสราง
อาคารเพื่อการพาณิชยจํานวน 11,944 ราย (รอยละ 6.2)  เปนการกอสรางอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมจํานวน 
2,347 ราย (รอยละ 1.2) ที่เหลือเปนการกอสรางอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารเพื่อการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย 
โรงไฟฟา อาคารระบบประปาและโรงกรองน้ํา และอาคารโรงเรือนที่ใชเพื่อการศึกษา การสาธารณสุข การขนสง 
การเกษตร หอพัก โรงแรมและภัตตาคาร การบันเทิงและเพื่อประโยชนอ่ืน ๆ เชน อาคารจอดรถยนต อาคาร
เอนกประสงค สนามกีฬา ในรม ฯลฯ รวมกันประมาณ 3,585 ราย  (รอยละ 1.8) 
   ทุกภาคของประเทศมีการกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัยในสัดสวนคอนขางสูง คืออยูในระหวาง   
รอยละ 87.7–93.6 รองลงมาเปนการกอสรางอาคารเพื่อการพาณิชย  ประมาณ รอยละ  4.5 - 7.5 
  อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมทั่วประเทศ มีจํานวน 268,293 หลัง คิดเปนพื้นที่
กอสรางรวม 62.0 ลานตารางเมตร ภาคกลางมีจํานวนอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมมากกวาภาค
อ่ืน ๆ  คือ 65,239 หลัง     คิดเปนพื้นที่รวมประมาณ 12.9 ลานตารางเมตร  กรุงเทพมหานครมีจํานวนอาคารที่
ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหมนอยที่สุด จํานวน 28,982 หลัง คิดเปนพื้นที่รวมประมาณ 12.6  ลานตารางเมตร 
   สําหรับอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลงมี จํานวน 3,569 หลัง คิดเปนพื้นที่
รวม 0.9 ลานตารางเมตร  โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนอาคารที่ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง
มากกวาภาคอื่น ๆ คือ 1,375 หลัง คิดเปนพื้นที่รวมประมาณ  0.2 ลานตารางเมตร  ภาคใตมีจํานวนอาคารที่ไดรับ
อนุมัติใหกอสรางใหมนอยที่สุด จํานวน 275 หลัง คิดเปนพื้นที่เพียง 91,169 ตารางเมตร 
 
   2)    สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 
       ผูไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 32,272 รายนั้น  เปนการกอสรางทาง
ระบายน้ํามากที่สุด คือ 19,767 ราย (รอยละ 61.2) การกอสรางรั้ว/กําแพง มีจํานวน 6,145 ราย คิดเปนรอยละ 
19.0 การกอสราง            ลานจอดรถมีจํานวน 3,562 ราย คิดเปนรอยละ 11.1 สวนการกอสรางสิ่งกอสรางชนิดอื่น
มีจํานวนไมมากนัก แตละชนิดมีสัดสวนต่ํากวา รอยละ 2.5 ของผูไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคาร
โรงเรือนทั้งสิ้น      
  จํานวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนประเภท ร้ัว/กําแพง ถนน สะพาน เขื่อน/คันดิน ทางระบาย
น้ํา ฯลฯ ที่เปนการกอสรางใหมทั่วประเทศ  จํานวน 30,362 แหง คิดเปนความยาว 2.6 ลานเมตร และเปนการ      



  

 

ตอเติมหรือดัดแปลงสิ่งกอสราง จํานวน 127 แหง คิดเปนความยาว 27,482 เมตร  กรุงเทพมหานคร ไดรับอนุมัติ
ใหกอสรางสิ่งกอสรางดังกลาวจํานวนมากที่สุด คือ ไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่งกอสรางใหม จํานวน  8,967  แหง  
คิดเปนความยาว  941,071  เมตร  และ      ตอเติมหรือดัดแปลง จํานวน  45  แหง  คิดเปนความยาว  1,962  
เมตร 
  สําหรับการกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนประเภท สระวายน้ํา ปมน้ํามัน ทาเรือ สนาม
กีฬา ฯลฯ นั้น มีการกอสรางใหมทั่วประเทศ  จํานวน 6,520 แหง คิดเปนพื้นที่ 1.6 ลานตารางเมตร โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหมมากที่สุด  2,006  แหง  คิดเปนพื้นที่กอสราง ประมาณ  
328,426  ตารางเมตร   และเปนการตอเติมหรือดัดแปลงทั่วประเทศ   จํานวน 34 แหง คิดเปนพื้นที่ 6,826 ตาราง
เมตร   ภาคใตมีจํานวนสิ่งกอสรางและพื้นที่กอสรางดังกลาว มากที่สุด  15  แหง  คิดเปนพื้นที่กอสราง ประมาณ  
4,487  ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




