
สรุปขอมูล 
การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง  ไตรมาสที่ 2/2545 

 
1.  ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งกอสรางที่เอกชนไดรับอนุมัติใหทําการ
กอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง ตามเทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปนประจําทุกปมาตั้งแตป 
2509 เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําไปใชในการ
คํานวณบัญชีประชาชาติดานการสะสมทุน และคํานวณมูลคาการกอสรางรวมของทั้งประเทศ ตอมา
ไดขยายขอบขายโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ 
ทั้งที่มีและไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอมูลที่เก็บ
รวบรวมนี้ นอกจากจะนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปน
รายเดือนแลว ยังนํามาประมวลผล วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอผลเพื่อเผยแพรตอไปดวย 
 สําหรับขอมูลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาสที่ 2/2545 ที่นําเสนอในเอกสารนี้ 
เปนขอมูลเฉพาะทองที่ในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ที่มีพระราชกฤษฎีกาให
ใช พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น  
 
2. สรุปผลการประมวลผลขอมูลพ้ืนที่การกอสราง 

2.1  จํานวนผูไดรับอนุมัติอนุมัติใหกอสรางฯ และพื้นที่กอสราง 
 ในไตรมาสที่สองของป 2545 มีเอกชนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือ       
ดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางจํานวน 39,168 ราย ในจํานวนนี้ ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคาร      
โรงเรือน 34,929 ราย คิดเปนพื้นที่กอสราง 8.7 ลานตารางเมตร และไดรับอนุมัติใหกอสรางสิ่ง      
กอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 4,239 ราย โดยเปนสิ่งกอสรางประเภท สนามกีฬา ปมน้ํามัน ทาเรือ 
ฯลฯ คิดเปน พื้นที่ทั้งสิ้น 205,244 ตารางเมตร และประเภท ทางระบายน้ํา ถนน ฯลฯ คิดเปน
ความยาวทั้งสิ้น 302,964 เมตร 
 สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหทําการกอสรางอาคารโรงเรือนนั้น พบวาสวนใหญ (รอยละ 
98.2) ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม คิดเปนพื้นที่ 8.54 ลานตารางเมตร และอีกประมาณรอยละ 
1.8 ไดรับอนุมัติใหตอเติมหรือดัดแปลง ซึ่งคิดเปนพื้นที่ 0.16 ลานตารางเมตร 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวาจํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคาร
โรงเรือนลดลงจากไตรมาสที่ผานมาประมาณรอยละ 7.8 โดยมีพื้นที่กอสรางลดลงรอยละ 5.2 แต
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในป 2544 จะพบวา จํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคาร
โรงเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 25.0 และมีพื้นที่กอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 36.1  
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา จะพบวา 
จํานวนรายที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางลดลงรอยละ 11.5 ขณะที่พื้นที่กอสรางเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท 
และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในป 2544 พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอย
ละ 31.0 โดยพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนพื้นที่ (เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา) เพิ่มขึ้นรอยละ 
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19.4 และพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาว (เชน ทางระบายน้ํา ถนน) ลดลงรอยละ 13.0 
(ตาราง 1) 
 
ตาราง 1  ขอมูลการกอสรางของผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง 

  รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
รายการ ไตรมาสที่ 

2/2545 
เทียบกับ 

ไตรมาสที่ผาน
มา 

เทียบกับ 
ไตรมาส

เดียวกันของป 
2544 

อาคารโรงเรือน   
- จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย) 34,929 -7.8 25.0 
- พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 8,695,325 -5.2 36.1 
ไมใชอาคารโรงเรือน   
- จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง (ราย) 4,239 -11.5 31.0 
- พ้ืนที่กอสราง   
       พ้ืนที่ (ตารางเมตร)1/ 205,244 28.3 19.4 
       ความยาว (เมตร)2/ 302,964 12.3 -13.0 

  1/  หมายถึง สิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ทาเรือ ปายโฆษณา สระวายน้ํา ฯลฯ 
  2/  หมายถึง สิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน/ทางรถไฟ รั้ว/กําแพง  เข่ือน/คันดิน ฯลฯ 
 
หมายเหตุ ขอมูลพ้ืนที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุมัติใหกอสราง ซึ่งรวมถึง

รายที่ยังไมไดดําเนินการกอสรางดวย 
 
 

2.2  พ้ืนที่และความยาวสิ่งกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง 
 เมื่อพิจารณาถึงชนิดของอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางในไตรมาสที่สอง 
พบวา จากพื้นที่กอสรางของอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น 8.7 ลานตารางเมตร เปนการไดรับอนุมัติให
กอสรางเพื่ออยูอาศัยมากที่สุด โดยมีพื้นที่รวม 5.75 ลานตารางเมตรหรือรอยละ 66.2 ของพื้นที่
อาคาร      โรงเรือนที่ไดรับอนุมัติทั้งสิ้น สวนอาคารโรงเรือนที่กอสรางเพื่อการพาณิชย และเพื่อการ
อุตสาหกรรมและโรงงาน มีพื้นที่ 1.35 และ 0.9 ลานตารางเมตร คิดเปนรอยละ 15.6 และ 
10.5 ตามลําดับ 
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน ซึ่งมีความยาวของสิ่งกอสรางฯ ทั้งสิ้น 
302,964เมตร นั้น เปนการไดรับอนุมัติใหกอสรางทอและทางระบายน้ําซึ่งมีความยาว 
110,095 เมตร หรือคิดเปนรอยละ 36.3 ของความยาวสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น 
และการกอสรางรั้ว/กําแพงความยาว 106,089 เมตรหรือรอยละ 35.0 สําหรับลานจอดรถและ
สนามกีฬาไดรับอนุมัติใหกอสรางมีพื้นที่ 79,871 และ 39,203 ตารางเมตร หรือรอยละ 38.9 
และ 19.1 ของพื้นที่สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น (205,244 ตารางเมตร) ตามลําดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา พื้นที่กอสรางของอาคารโรงเรือนเพื่ออยู
อาศัยและอาคารโรงเรือนชนิดอื่น ๆ เชน คอนโดมิเนียม อาคารเพื่อการขนสง เพื่อการเกษตร ฯลฯ 
มีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุมติลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
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ป 2544 ในขณะที่อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางประเภทโรงแรมและภัตตาคาร มีพื้นที่
การ  กอสรางลดลง ทั้งกรณีเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของป 2544  
 สวนอาคารที่กอสรางเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อการพาณิชย และเพื่อการ    
อุตสาหกรรมและโรงงาน มีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมารอยละ 20.0, 
12.5 และ 2.4 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2544 รอยละ 213.6, 27.9 และ 
19.7 ตามลําดับ  
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนประเภท ถนน/ทางรถไฟ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมา จะพบวา ไดรับอนุมัติใหกอสรางมีความยาวเพิ่มขึ้น รอยละ 29.7 แตเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของป 2544 กลับมีความยาวลดลงรอยละ 55.2 ในขณะที่การกอสราง รั้ว/
กําแพง มีความยาวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา (รอยละ 13.0) และไตรมาสเดียวกันของ
ป 2544 (รอยละ 56.4)  
 สวนการกอสรางประเภทสนามกีฬา ปมน้ํามัน และสิ่งกอสรางชนิดอื่น ๆ (ทาเรือ สระ
วายน้ํา ปายโฆษณา ฯลฯ) พบวา มีพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางเพิ่มขึ้น ทั้งกรณีที่เปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2544 ขณะที่การกอสรางประเภทลานจอดรถ มีพื้นที่
ลดลง (รายละเอียดดูจากตาราง 2) 
 
ตาราง 2  พื้นท่ีและความยาวของสิ่งกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  

  รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
รายการ ไตรมาสที่ 

2/2545 
เทียบกับ 

ไตรมาสที่ผาน
มา 

เทียบกับ 
ไตรมาส

เดียวกันของป 
2544 

อาคารโรงเรือน    หนวย : ตารางเมตร

เพ่ืออยูอาศัย 5,752,70
1

 -9.1 37.1 

เพ่ือการพาณิชย 1,354,70
1

 13.4 27.9 

เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน 911,696  2.0 19.7 
เพ่ือการศึกษาและสาธารณสุข 146,112  20.0 213.6 
โรงแรมและภัตตาคาร 70,249  -10.3 -31.9 
อ่ืน ๆ1/ 459,866  -15.9 107.5 
สิ่งกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือน     
    หนวย: เมตร

ทอ/ทางระบายน้ํา 110,095  -8.1 20.4 
ถนน/ทางรถไฟ 77,466  29.7 -55.2 
รั้ว/กําแพง 106,089  13.0 56.4 
อ่ืน ๆ2/ 9,314  46.8 -42.3 
    หนวย : ตารางเมตร

ลานจอดรถ 79,871  -22.7 -34.7 
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สนามกีฬา 39,203  30.0 258.2 
ปมน้ํามัน 14,417  22.8 0.1 
อ่ืน ๆ3/ 71,753  387.1 196.6 

      1/   เชน คอนโดมิเนียม โรงไฟฟา โรงกรองนํ้า เพื่อการบําบัดนํ้าเสีย เพื่อการขนสง การเกษตร เพื่อการบันเทิง เปนตน 
      2/   เชน สะพาน เข่ือน/คันดิน เปนตน 
      3/  เชน ทาเรือ สระวายน้ํา ปายโฆษณา เปนตน 
 
 


