
 
คนหาแบบกําหนดเงื่อนไข  

สรุปขอมูล การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 3/2546

 
ความเปนมาและวัตถุประสงค  
. 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง ตามเทศบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไปใชในการ
คํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และคํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมาไดขยายขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไมมี พระราชกฤษฎกีาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ขอมูลที่เก็บรวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนรายเดือนแลว ยังนํามา
ประมวลผล วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผลเพื่อเผยแพรโดยนําเสนอขอมูลรวม 4 ไตรมาส ในระดับจังหวัด ภาค ทั่วประเทศ อีกหนึ่ง
ฉบับ  
 
สําหรับขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 3/2546 ที่นําเสนอในเอกสารนี้ เปนขอมูลเฉพาะทองที่ในเขตเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบล ที่มีพระราชกฤษฎกีาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น 
. 
2.สรุปผลการประมวลผลขอมูลพื้นที่การกอสราง  
. 
2.1 จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง และพ้ืนที่กอสราง ในไตรมาสที่สามของป 2546 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางจํานวน 57,034 ราย เปนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 48,662 ราย คิดเปนพื้นที่ 15.40 ลานตาราง
เมตร และไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 8,372 ราย โดยเปนสิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกฬีา ปมน้ํามัน 
ปายโฆษณา ฯลฯ คิดเปนพื้นที่ทั้งสิ้น 387,387 ตารางเมตร และประเภท ทางระบายน้ํา ถนน ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 762,544 เมตร  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวาจํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 และพื้นที่กอสรางที่ไดรับ
อนุมัติเพิ่มขึ้นรอยละ 30.6 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545 พบวา ทั้งจํานวนรายและพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอย
ละ 42.8 และ 65.7 ตามลําดับ สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนรายที่ไดรับอนุ
มั ติใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 59.3 และพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนพื้นที่ (เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน และ ปายโฆษณา) เพิ่มขึน้
รอยละ 95.3 และพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาว (เชน ทางระบายน้ํา ถนน) เพิ่มขึ้นรอยละ 92.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 
2545 พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 37.3 โดยพื้นที่กอสราง เพิ่มขึ้นรอยละ 24.2 และ ความยาวของสิ่งกอสรางเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 60.6 (ตาราง 1)  



2.2 ประเภทของสิ่งกอสราง อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สามนั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือน เพื่ออยูอาศัย โดยมี
พ้ืนที่รวม 9.79 ลานตารางเมตรหรือรอยละ 63.6 สวนอาคารโรงเรือนที่กอสรางเพื่อการพาณิชย มีพื้นที่รวม 3.60 ลานตารางเมตร หรือ คิด
เปนรอยละ 23.4 เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่รวม 0.71 ลานตารางเมตร หรือ คิดเปนรอยละ 4.6 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคาร
โรงเรือนนั้น สวนใหญเปนทอ/ทางระบายน้ําซึ่งมีความยาวรวม 323,547 เมตร หรือรอยละ 42.4 เปนถนนยาว 304,901 เมตร หรือรอยละ 
40.0 และเปนประเภท ร้ัว/กาํแพงยาว 117,242 เมตรหรือรอยละ 15.4 สําหรับลานจอดรถไดรับอนุมัติใหกอสราง คิดเปนพื้นที่ 266,307 
ตารางเมตร หรือรอยละ 68.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา อาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัย เพื่อการพาณิชย   เพื่อการศึกษาและ
สาธารณสุข และโรงเรือนประเภทโรงแรมและภัตตาคาร มีพื้นที่กอสรางที่ไ ดรับอนุมัติเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียว
กันของป 2545 ในจํานวนนี้อ าคารที่กอสรางเพื่อการพาณิชย มีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อเปรียบเทีย บกับไตรมาสที่
ผานมา รอยละ 139.9 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2545 รอยละ 157.3 สวนอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน มีพื้นที่การกอ
สรางลดลงรอยละ 23.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตมีพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545  



สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนไดแกสิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางมีความยาวเพิ่ม
ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และ ไตรมาสเดียวกันของ ป 2545 สวนการกอสรางลานจอดรถ ปายโฆษณาพบวา มีพื้นที่ที่ไดรับ
อนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้น ทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของ ป 2545 แตปมน้ํามัน มีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอ
สรางเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ ป 2545 สวนสนามกีฬา มีพื้นที่ที่ไดรับ
อนุมัติใหกอสรางลดลง ทั้งจาก ไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2545 (รายละเอียดดูจากตาราง 2) 
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