
 

สรุปผลเบื้องตน 
การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 3/2547 

 
1. ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลส่ิงกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม    
ตอเติมหรือดัดแปลง ตามเทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพ่ือใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไปใชในการคํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และ
คํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมาไดขยายขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ขอมูลที่เก็บรวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และศูนย
ขอมูลอสังหาริมทรัพย เปนรายเดือนแลว ยังนํามาประมวลผล วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผลเพื่อเผยแพรโดย
นําเสนอขอมูลรวมทั้งป  ในระดับจังหวัด ภาค ทั่วประเทศ อีกหนึ่งฉบับ 
 สําหรับขอมูลพื้นท่ีการกอสราง ไตรมาสที่ 3/2547 ท่ีนําเสนอในเอกสารนี้ เปนขอมูลเฉพาะ
ทองท่ีในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 เทาน้ัน  
  
2. สรุปผลการประมวลขอมูลพื้นท่ีการกอสราง 

2.1  จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง และพื้นท่ีกอสราง 
 ในไตรมาสที่สามของป 2547 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 41,842 ราย คิด
เปนพ้ืนที่ 13.93 ลาน ตารางเมตร และไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 6,332 ราย โดยเปน
ส่ิงกอสรางประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา ฯลฯ คิดเปนพ้ืนที่ทั้งส้ิน 286,604 ตารางเมตร 
และประเภท ทางระบายน้ํา ถนน  รั้ว/กําแพง ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งส้ิน  628,853 เมตร 
 
       แผนภูมิ   1   เปรียบเทียบผูไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นท่ีกอสรางของ

อาคาร     
                            โรงเรือน    ไตรมาส 3/47 ไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2546 

15,400.614,867.8
13,927.1

0

6,000

12,000

18,000

ไตรมาส 3/47 ไตรมาส 2/47 ไตรมาส 3/46

พื้นที่กอสราง (พัน ตร.ม.)  

48,66252,766

41,842

0

20,000

40,000

60,000

ไตรมาส 3/47 ไตรมาส 2/47 ไตรมาส 3/46

ผูไดรับอนุมัติ (ราย)  



 2

  
 
 สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางอาคารโรงเรือนนั้น พบวา รอยละ 98.6 ไดรับอนุมัติใหกอสราง
ใหม  และรอยละ 1.4 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง ซึ่งคิดเปนพ้ืนที่รวม  13.93 ลานตารางเมตร   
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา  จํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือนลดลง
รอยละ 20.7 และพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติลดลงรอยละ 6.3 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2546 
พบวา ทั้งจํานวนรายและพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 14.0 และ 9.6 ตามลําดับ 
 สําหรับส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนรายที่
ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 13.8 แตมีพ้ืนที่กอสรางในสวนที่คิดเปนพ้ืนที่ (เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา 
ปมน้ํามัน และปายโฆษณา) เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.0 และพ้ืนที่กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาว (เชน ทางระบายน้ํา 
ถนน รั้วกําแพง) ลดลงรอยละ  27.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2546 พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติให
กอสรางลดลงรอยละ 24.4 โดยพื้นที่ กอสรางลดลงรอยละ 26.0  และความยาวของสิ่งกอสรางลดลงรอยละ 17.5 
(ตาราง 1) 
 
ตาราง  1 ขอมูลการกอสรางท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง 
 

   รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
รายการ ไตรมาสที่ 

3/2547 
เทียบกับ 
ไตรมาสที่ 
ผานมา 

เทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกัน
ของป 2546 

อาคารโรงเรือน   
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย) 41,842  -20.7     -14.0
       กอสรางใหม (รอยละ) 98.6 -  0.7
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ) 1.4 -  -0.7
 - พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 13,927,072   -6.3    -9.6
ไมใชอาคารโรงเรือน   
 - จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย) 6,332           -13.8  -24.4
       กอสรางใหม (รอยละ) 99.1 -  -0.4
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ) 0.9 -  0.4
 - พ้ืนที่กอสราง   
       พ้ืนที่ (ตารางเมตร)1/ 286,604 3.0  -26.0
       ความยาว (เมตร)2/ 628,853 -27.1  -17.5

             

  1/  หมายถึง ส่ิงกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมนํ้ามัน ปายโฆษณา ฯลฯ 
  2/  หมายถึง ส่ิงกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน  ร้ัว/กําแพง   ฯลฯ 
  
 
หมายเหตุ ขอมูลพ้ืนที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุมัติใหกอสราง ซึ่งรวมถึงรายที่ยังไมได  

ดําเนินการกอสรางดวย 
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2.2  ประเภทของสิ่งกอสราง  
 อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สามนั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพ่ืออยูอาศัย 
โดยมีพ้ืนที่รวม 9.38 ลานตารางเมตร หรือรอยละ 67.2 ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งส้ิน สวนอาคาร
โรงเรือนที่กอสรางเพื่อการพาณิชย มีพ้ืนที่รวม 2.33 ลานตารางเมตร หรือ  คิดเปนรอยละ 16.7 เพ่ือการ
อุตสาหกรรมและโรงงานมีพ้ืนที่รวม 1.06 ลานตารางเมตรหรือคิดเปนรอยละ  7.6  (ตาราง  2) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา อาคารโรงเรือนทุกประเภทมีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติให
กอสราง     โดยรวมลดลง โดยเฉพาะการกอสรางอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน มีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติ
ลดลงมากที่สุด รอยละ 24.2 แตเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2546    การกอสรางอาคาร
โรงเรือนเพ่ืออยูอาศัย เพ่ือการพาณิชย เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข พบวา มีพ้ืนที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติลดลง ทั้ง
เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2546  สวนการกอสรางโรงแรมและภัตตาคารมีพ้ืนที่
กอสรางที่ไดรับอนุมัติเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตลดลงรอยละ 36.0 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2546 

 
แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบพื้นท่ีของอาคารโรงเรือนท่ีไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง จําแนก

ตามชนิดของสิ่งกอสราง ไตรมาส 3/47 ไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2546 
  

        
  สําหรับส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนทอ/ทางระบายน้ํายาว ซึ่งมีความยาวรวม 
374,035 เมตร หรือรอยละ 59.5 เปนถนนยาว  131,726 เมตร หรือรอยละ 20.9 และเปนประเภทรั้ว/
กําแพงยาว 109,786 เมตรหรือรอยละ 17.5 สําหรับลานจอดรถไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพ้ืนที่ 152,817 
ตารางเมตร หรือรอยละ 53.3 และปายโฆษณาไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพ้ืนที่ 67,350 ตารางเมตร หรือรอย
ละ  23.5  

666.5406.482.4
1,064.7

2,327.1

9,379.9

469.8
328.383.7

1,404.3
2,444.9

10,136.8

520.9635.2139.2713.6

3,600.8

9,790.8

0.0

3,000.0

6,000.0

9,000.0

12,000.0

เพื่ออยูอาศัย เพื่อการพาณิชย เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อการศึกษา โรงแรมและ อื่นๆ

ไตรมาส 3/47 ไตรมาส 2/47 ไตรมาส 3/46

และโรงงาน   และสาธารณสุข  ภัตตาคาร 

พ้ืนท่ี (พัน ตร.
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  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2546 พบวา ส่ิงกอสรางที่มิใช
อาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลง  (รอยละ 27.1 และรอยละ 17.5) 
สวนส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่เปนพ้ืนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้น (รอยละ 3.0) เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสที่ผานมา  แตลดลง (รอยละ 26.0) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป  2546   
 
ตาราง 2  พื้นท่ีและความยาวของสิ่งกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
                (ใหม และตอเติม-ดัดแปลง) 
 

   รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
รายการ ไตรมาสที่ 

3/2547 
เทียบกับ 

ไตรมาสที่ผานมา 
เทียบกับ 

ไตรมาสเดียวกัน
ของป 2546 

อาคารโรงเรือน    หนวย : ตารางเมตร
     รวม 13,927,072  -6.3  -9.6  
เพ่ืออยูอาศัย 9,379,940  -7.5  -4.2  
เพ่ือการพาณิชย 2,327,126  -4.8  -35.4  
เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน 1,064,651  -24.2  49.2 
เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข 82,435  -1.5  -40.8 
โรงแรมและภัตตาคาร 406,443  23.8  -36.0 
อ่ืน ๆ1/ 666,477  41.9  27.9 
สิ่งกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือน    
     ความยาวรวม (เมตร) 628,853 -27.1  -17.5  
ทอ/ทางระบายน้ํา 374,035  19.7  15.6 
ถนน 131,726  -62.8  -56.8  
รั้ว/กําแพง 109,786  -40.7  -6.4 
อ่ืน ๆ2/ 13,306  30.7  -21.1  
     
     พื้นท่ีรวม (ตร.ม.) 286,604 3.0  -26.0  
ลานจอดรถ 152,817  -19.7  -42.6 
สนามกีฬา 3,464  -69.0  -68.9 
ปมน้ํามัน 17,317  108.8  -34.9 
ปายโฆษณา 67,350  220.9  38.1 
อ่ืน ๆ3/ 45,656  -4.3  32.1 

     

      1/   เชน คอนโดมิเนียม  โรงกรองนํ้า เพื่อการบําบัดนํ้าเสีย  การเกษตร  เพื่อการบันเทิง เปนตน 
      2/   เชน สะพาน เข่ือน/คันดิน เปนตน  
      3/  เชน ทางเดินเทา ซุมประตู เปนตน 
 


