
 
คนหาแบบกําหนดเงื่อนไข  

สรุปขอมูล การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 4/2546

ดาวนโหลด รายงานผล การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 4/2546  
 

1. ความเปนมาและวัตถุประสงค 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง ตาม

เทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไป
ใชในการคํานวณบญัชีประชาชาติดานการสะสมทุน และคํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมาไดขยายขอบขายโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ
2522 ขอมูลที่เก็บรวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนรายเดือนแลว ยังนํามา
ประมวลผล วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผลเพื่อเผยแพรโดยนําเสนอขอมูลรวม 4 ไตรมาส ในระดับจังหวัด ภาค ทั่วประเทศ อีกหนึ่ง
ฉบับ  

สําหรับขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 4/2546 ที่นําเสนอในเอกสารนี้ เปนขอมูลเฉพาะทองที่ในเขตเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น  

2. สรุปผลการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง 

2.1 จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง และพ้ืนที่กอสราง 

ในไตรมาสที่สี่ของป 2546 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางจํานวน 56,152 ราย เปน
ผูไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือน 50,158 ราย คิดเปนพื้นที่ 14.94 ลานตารางเมตร และไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคาร
โรงเรือน 5,994 ราย โดยเปนสิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา ฯลฯ คิดเปนพื้นที่ทั้งสิ้น 222,915 ตาราง
เมตร และประเภท ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง ฯลฯ คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 454,196 เมตร 
.

สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางอาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 98.4) ไดรับอนุมัติให กอสรางใหม คิดเปนพื้นที่ 
14.76 ลานตารางเมตร และรอยละ 1.6 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง ซ่ึงคิดเปนพื้นที่ 0.18 ลานตารางเมตร  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารโรงเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 และพื้นที่กอสรางที่
ไดรับอนุมัติลดลงรอยละ 3.0 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545 พบวา ทั้งจํานวนรายและพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้น
รอยละ 45.0 และ 47.8 ตามลําดับ  

สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอย
ละ 28.4 และพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนพื้นที่ (เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน และ ปายโฆษณา) ลดลงรอยละ 42.5 และพื้นที่กอ
สรางในสวนที่คิดเปนความยาว (เชน ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัวกําแพง) ลดลง รอยละ 40.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของป 2545 พบวา 
จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 14.3 โดยพื้นที่กอสรางลดลงรอยละ 9.9 แตความยาวของสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 20.5 



(ตาราง 1)  
 

  
 
 

2.2 ประเภทของสิ่งกอสราง  

อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สี่นั้น สวนใหญเปนอาคารโรงเรือน เพื่ออยูอาศัย โดยมีพื้นที่รวม 10.21 ลาน
ตารางเมตร หรือรอยละ 68.3 ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวนอาคารโรงเรือนที่กอสราง เพื่อการพาณิชย มีพื้นที่รวม 2.09 
ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 14.0 เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่รวม 1.38 ลานตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 9.2  

สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น สวนใหญเปนทอ/ทางระบายน้ําซึ่งมีความยาวรวม 220,633 เมตร หรือรอยละ 48.6 เปน
ถนนยาว 124,899 เมตร หรือรอยละ 27.5 และเปนประเภทรั้ว/กําแพงยาว 97,975 เมตร หรือรอยละ 21.6 สําหรับลานจอดรถไดรับอนุมัติให
กอสราง คิดเปนพื้นที่ 126,006 ตารางเมตร หรือรอยละ 56.5  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2545 พบวา อาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัย เพื่อการอุตสาหกรรมและ
โรงงาน เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข มีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมัติเพิ่มขึ้น ในจํานวนนี้อาคารที่กอสรางเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน มี
พ้ืนที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมารอยละ 93.5 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2545 รอยละ 
78.0 สวนอาคารเพื่อการพาณิชย อาคารที่เปนโรงแรมและภัตตาคาร มีพื้นที่การกอสรางลดลงจากไตรมาสที่สามรอยละ 41.9 และ 18.1 ตาม
ลําดับ แตมีพื้นที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545  
 



 
สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งกอสราง ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางโดยรวมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตร

มาสที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2545 สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่เปนพื้นที่ไดรับอนุมัติใหกอส ราง
โดยรวมลดลง เชนเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2545 
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