
 
คนหาแบบกําหนดเงื่อนไข  

สรุปขอมูล การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 1/2546

1. ความเปนมาและวัตถุประสงค 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม ตอเติมหรือ  
ดัดแปลง ตามเทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นําไปใชในการคํานวณบัญชีประชาชาติ  
ดานการสะสมทุน และคํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมาไดขยายขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอมูลที่
เก็บรวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนรายเดือนแลว ยังนํามาประมวล
ผล วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผลเพื่อเผยแพรโดยนําเสนอขอมูลรวม 4 ไตรมาส ในระดับจังหวัด ภาค ทั่วประเทศ อีกหนึ่งฉบับ 

สําหรับขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 1/2546 ที่นําเสนอในเอกสารนี้ เปนขอมูลเฉพาะทองที่ในเขต เทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น  

2. สรุปผลการประมวลผลขอมูลพื้นที่การกอสราง  
 
2.1 จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง และพ้ืนที่กอสราง 

ในไตรมาสที่หนึ่งของป 2546 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางจํานวน 42,886 
ราย เปนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 37,339 ราย คิดเปนพื้นที่ 11.18 ลานตารางเมตร และไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่งกอ
สรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 5,547 ราย โดยเปนสิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา ฯลฯ คิดเปนพื้นที่
ทั้งสิ้น 256,674 ตารางเมตร และประเภท ทางระบายน้ํา ถนน ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 416,148 เมตร  

สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางอาคารโรงเรือนนั้น พบวาสวนใหญ (รอยละ 98.1) ไดรับอนุมัติให กอสรางใหม คิดเปนพื้นที่ 
11.0 ลานตารางเมตร และรอยละ 1.9 ไดรับอนุมัตใิหตอเติมหรือดัดแปลง ซ่ึงคิดเปนพื้นที่ 0.17 ลานตารางเมตร  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวาจํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคาร โรงเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 และพื้นที่กอสรางที่
ไดรับอนุมัติเพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545 พบวา จํานวนรายที่ ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอย
ละ 1.5 แตมีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้น รอยละ 21.8  

สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.7 และพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนพื้นที่ (เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน และปายโฆษณา) เพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 และ
พ้ืนที่กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาว (เชน ทางระบายน้ํา ถนน) เพิ่มขึ้นรอยละ 23.3 เมื่อเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545 พบ
วา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 45.9 โดยพื้นที่กอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 60.4 และความยาวของสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้น
รอยละ 64.8 (ตาราง 1)  

ตาราง 1 ขอมูลการกอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง  

รายการ ไตรมาสที่  
1/2546 

รอยละของการเปลี่ยนแปลง 

เทียบกับ 
ไตรมาสที่ ผานมา  

เทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของ

ป 2545  
อาคารโรงเรือน     
- จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)  37,339 8.0 -1.5 
- พ้ืนที่ (ตารางเมตร)  11,183,920 10.6 21.8 
ไมใชอาคารโรงเรือน     
- จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย)  5,547 5.7 45.9 
- พ้ืนที่กอสราง     
พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 1/  256,674 3.7 60.4 



 
1/ หมายถึง สิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา สระวายน้ํา ฯลฯ  
2/ หมายถึง สิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง เขื่อน/คันดิน ฯลฯ  
หมายเหตุ ขอมูลพ้ืนที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุมัติใหกอสราง ซ่ึงรวมถึงรายที่ยังไมไดดําเนินการกอ
สรางดวย  

2.2 ประเภทของสิ่งกอสราง 

อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่หนึ่งนั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือน เพื่ออยูอาศัย โดยมีพื้นที่รวม 7.80 ลาน
ตารางเมตรหรือรอยละ 69.7 สวนอาคารโรงเรือนที่กอสรางเพื่อการพาณิชย และเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน มีพื้นที่รวม 1.53 
และ 1.07 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 13.7 และ 9.6 ตามลําดับ  

สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนทอ/ทางระบายน้ําซึ่งมีความยาวรวม 213,885 เมตร หรือรอยละ 46.4 เปน
ถนนยาว 142,637 เมตร หรือรอยละ 30.9 และเปนประเภท ร้ัว/กําแพงยาว 99,657 เมตรหรือรอยละ 21.6 สําหรับลานจอดรถไดรับ
อนุมัติใหกอสราง คิดเปนพื้นที่ 170,891 ตารางเมตร หรือรอยละ 66.6  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา อาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัย และเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน มีพื้นที่กอสรางที่ไดรับ
อนุมัติเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2545 สวนอาคารโรงเรือนประเภทโรงแรมและภัตตาคาร มี
พ้ืนที่การกอสรางลดลงรอยละ 27.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาแตมีพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 326.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียว
กันของป 2545 ในขณะที่อาคารที่กอสรางเพื่อการพาณิชย มีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติให กอสรางลดลงจากไตรมาสที่ผานมา รอยละ 1.3 
แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2545 รอยละ 28.5 สําหรับการกอสรางอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข มีพื้นที่ไดรับอนุมัติ
ใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 22.6 จากไตรมาสที่ผานมา แตลดลงรอยละ 13.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545  

สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนไดแกสิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางมีความ
ยาวเพิ่มขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของ ป 2545  

สวนการกอสรางประเภทลานจอดรถและปมน้ํามัน พบวา มีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้น ทั้งจากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาส
เดียวกันของป 2545 สวนสนามกีฬามีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตกลับลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของ ป 2545 ปายโฆษณาและสิ่งกอสรางชนิดอื่น ๆ (ลานตากขาว ฯลฯ) พบวา มีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลง 
จากไตรมาสที่ผานมาแตกลับมีพื้นที่กอสรางเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2545 (รายละเอียดดูจากตาราง 2)  

ตาราง 2 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง (ใหม และตอเติม-ดัดแปลง)  

 

ความยาว (เมตร) 2/  461,148 23.3 64.8 

รายการ  ไตรมาสท  ี่  
1/2546  

รอยละของการเปลี่ยนแปลง 

เทียบกับ 
ไตรมาสที่ผานมา  

เทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกัน
ของป 2545  

อาคารโรงเรือน หนวย : ตารางเมตร 
เพื่ออยูอาศัย  7,796,963 14.3 23.1 
เพื่อการพาณิชย  1,534,530 -1.3 28.5 
เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน  1,074,351 38.5 20.2 
เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข  105,251 22.6 -13.6 
โรงแรมและภัตตาคาร  333,738 -27.2 326.2 
อื่น ๆ 1/  339,087 -17.8 -38.0 
สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน  หนวย: เมตร 
ทอ/ทางระบายน้ํา  213,885 13.6 78.4 
ถนน  142,637 32.8 138.9 
ร้ัว/กําแพง  99,657 52.3 6.1 
อื่น ๆ 2/  4,928 -68.7 -21.7 

หนวย : ตารางเมตร 
ลานจอดรถ  170,891 14.2 65.4 
สนามกีฬา  2,896 151.6 -90.4 
ปมน้ํามัน  14,203 9.2 21.0 
ปายโฆษณา  15,788 -27.9 173.3 
อื่น ๆ 3/  52,896 -16.5 465.8 



 
 

 
 
 
 
 

1/ เชน คอนโดมิเนียม โรงกรองน้ํา เพื่อการบําบัดน้ําเสีย เพื่อการขนสง การเกษตร เพื่อการบันเทิง เปนตน  
2/ เชน สะพาน เขื่อน/คันดิน เปนตน  
3/ เชน ลานตากขาว เปนตน 
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