
 
คนหาแบบกําหนดเงื่อนไข  

สรุปขอมูล การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 2/2546

1. ความเปนมาและวัตถุประสงค 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง ตาม
เทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไป
ใชในการคํานวณบญัชีประชาชาติดานการสะสมทุน และคํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมาไดขยายขอบขายโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไมมี พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.
ศ. 2522 ขอมูลที่เก็บรวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนรายเดือนแลว ยังนํา
มาประมวลผล วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผลเพื่อเผยแพรโดยนําเสนอขอมูลรวม 4 ไตรมาส ในระดับจังหวัด ภาค ทั่วประเทศ อีกหนึ่ง
ฉบับ 
 

สําหรับขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 2/2546 ที่นําเสนอในเอกสารนี้ เปนขอมูลเฉพาะทองที่ในเขตเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น 

2.สรุปผลการประมวลผลขอมูลพื้นที่การกอสราง 

2.1 จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง และพ้ืนที่กอสราง  
ในไตรมาสที่สองของป 2546 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางจํานวน 50,129 ราย 

เปนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 44,875 ราย คิดเปนพื้นที่ 11.79 ลานตารางเมตร และไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใช
อาคารโรงเรือน 5,254 ราย โดยเปนสิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา ฯลฯ คิดเปนพื้นที่ทั้งสิ้น 198,306 
ตารางเมตร และประเภท ทางระบายน้ํา ถนน ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 395,266 เมตร  

  
สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางอาคารโรงเรือนนั้น พบวาสวนใหญ (รอยละ 98.2) ไดรับอนุมัติให กอสรางใหม คิดเปนพื้นที่ 

11.60 ลานตารางเมตร และรอยละ 1.8 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง ซ่ึงคิดเปนพื้นที่ 0.19 ลานตารางเมตร  
 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวาจํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 20.2 และพื้นที่กอสรางที่ไดรับ
อนุมัติเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545 พบวา ทั้งจํานวนรายและพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 
28.5 และ 35.6 ตามลําดับ  

สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอย
ละ 5.3 และพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนพื้นที่ (เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน และ ปายโฆษณา) ลดลงรอยละ 22.7 และพื้นที่กอ
สรางในสวนที่คิดเปนความยาว (เชน ทางระบายน้ํา ถนน) ลดลงรอยละ 14.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545 พบวา จํานวนผูที่ได
รับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 23.9 โดยพื้นที่กอสราง ลดลงรอยละ 3.4 แต ความยาวของสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 30.5 (ตาราง 1)  



 หมาย
เหตุ : ขอมูลพ้ืนที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุมัติใหกอสราง ซึ่งรวมถึงรายที่ยังไมไดดําเนินการ กอสรางดวย

   

2.2 ประเภทของสิ่งกอสราง  
อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สองนั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือน เพื่ออยูอาศัย โดยมีพื้นที่รวม 8.57 ลาน

ตารางเมตรหรือรอยละ 72.7 สวนอาคารโรงเรือนที่กอสรางเพื่อการพาณิชย มีพื้นที่รวม 1.50 ลานตารางเมตร หรือ คิดเปนรอยละ 12.7 เพื่อ
การอุตสาหกรรมและ โรงงานมีพื้นที่รวม 0.93 ลานตารางเมตร หรือ คิดเปนรอยละ 7.9  

สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนทอ/ทางระบายน้ําซึ่งมีความยาวรวม 162,619 เมตร หรือรอยละ 41.1 เปน
ถนนยาว 141,908 เมตร หรือรอยละ 35.9 และเปนประเภท ร้ัว/กําแพงยาว 80,202 เมตรหรือรอยละ 20.3 สําหรับลานจอดรถไดรับอนุมัติให
กอสราง คิดเปนพื้นที่ 70,585 ตารางเมตร หรือรอยละ 35.6  

 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา อาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัย และโรงเรือนประเภทโรงแรมและภัตตาคาร มีพื้นที่กอสรางที่ไดรับ
อนุมัติเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2545 สวนอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน มีพื้นที่การกอ
สรางลดลงรอยละ 13.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาแตมีพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545 ในขณะ
ที่ การกอสรางอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข มีพื้นที่ไดรับอนุมตัิใหกอสรางลดลงรอยละ 8.9 จากไตรมาสที่ผานมา และลดลงรอยละ 
34.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545 อาคารที่กอสรางเพื่อการพาณิชย มีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงจาก ไตรมาสที่ผาน
มา รอยละ 2.2 แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2545 รอยละ 10.8  



สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนไดแกสิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ที่ไดรับอนุมัติให กอสรางมีความยาวลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ ป 2545 สวนการกอสรางสนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา
พบวา มีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้น ทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส ที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของ ป 2545 สวน ลานจอดรถ 
และสิ่งกอสรางชนิดอื่น ๆ (ทางเดินเทา ซุมประตู ฯลฯ) มีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลง ทั้งจากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกัน
ของป 2545 (รายละเอียดดูจากตาราง 2)  
 

รายการ  ไตรมาสที่ 2/2546  
รอยละของการเปลี่ยนแปลง  

เทียบกับไตรมาสที่ผาน
มา 

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 
2545 

อาคารโรงเรือน    หนวย : ตารางเมตร

เพื่ออยูอาศัย  8,569,878 9.9 49.0

เพื่อการพาณิชย  1,501,199 -2.2 10.8

เพื่อการอุตสาหกรรมและ
โรงงาน  

927,967 -13.6 1.8

เพื่อการศึกษาและสาธารณ
สุข  

95,905 -8.9 -34.4

โรงแรมและภัตตาคาร  404,198 21.1 475.4

อื่น ๆ1/  290,320 -14.4 -36.9

ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน  

หนวย: เมตร

ทอ/ทางระบายน้ํา  162,619 -24.0 47.7

ถนน  141,908 -0.5 83.2

ร้ัว/กําแพง  80,202 -19.5 -24.4

อื่น ๆ2/  10,537 112.1 13.1

หนวย : ตารางเมตร

ลานจอดรถ  70,585 -58.7 -11.6

สนามกีฬา  57,309 1,878.9 46.2

ปมน้ํามัน  15,118 6.4 4.9



 
 

 
 
 
 
 

ปายโฆษณา  32,567 106.3 315.1

อื่น ๆ3/  22,727 -57.0 -64.4
 
1/ เชน คอนโดมิเนียม โรงกรองน้ํา เพื่อการบําบัดน้ําเสีย การเกษตร เพื่อการบันเทิง เปนตน  
2/ เชน สะพาน เขื่อน/คันดิน สระวายน้ํา เปนตน  
3/ เชน ทางเดินเทา ซุมประตู หลังคาคลุมสระวายน้ํา เปนตน

  

| หนาแรก | แนะนําสํานักงาน | ขาวสาร | แนะนําเอกสารรายงานสถิติ | บริการขอมูลสถิติ | มาตรฐานสถิติ | สาระนารู | 
| ถามตอบ | ความคิดเห็น | เชื่อมโยง | แผนผังเว็บไซต | การนําสงขอมูลจากหนวยสถิติอื่นๆ | ความรวมมือกับตางประเทศ | 

| เงื่อนไขการใหบริการ  
_________________________________________________________________________________ 

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100 

โทรศัพท 0 2281-0333 ตอ 1411-1412 โทรสาร 0 2281-6438  
บริการขอมูล : binfodsm@nso.go.th ขอเสนอแนะ : itsdg@nso.go.th 

เพื่อการแสดงเว็บไดดีที่สุดควรใช Internet Explorer 5.5 ข้ึนไป ความละเอียดหนาจอที่ 800 x 600 พิกเซล ตัวอักษรขนาด medium  
ที่ตั้งสํานักงาน 

 

ลําดับที่    ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2547  


