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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญตัวหนึ่ง สํานักงาน

สถิติแหงชาติจึงไดรวบรวมขอมูลพื้นที่การกอสราง

เปนประจําทุกป เกี่ยวกับสิ่งกอสรางทุกประเภทที่

เอกชนไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และตอเติม

หรือดัดแปลง ในเขตพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให

ใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ .ศ .  2522 

ไดแก จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนสิ่งกอสราง 

และพื้นที่ของส่ิงกอสรางที่ได รับอนุญาตให

กอสราง ซ่ึงขอมูลเหลานี้ หนวยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  นําไปใช ในการจัดทํ าบัญชี

ประชาชาติดานการสะสมทุน และมูลคาการกอสราง

รวมของทั้งประเทศ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และ

ภาคเอกชน นําไปใชในการจัดทําตัวช้ีวัดเพื่อใช

ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจดานอสังหาริมทรัพย 

การสงเสริมการขาย/ชะลอการลงทุนการกอสราง 

รวมทั้งแผนการจางงาน และการผลิตฝมือแรงงาน

ใหกับภาคประชาชนตอไป 

 สําหรับรายงานการประมวลผล

ขอมูลฉบับนี้ เปนขอมูลของผูไดรับอนุญาตให

กอสรางในป พ.ศ. 2553 ซ่ึงทําการรวบรวมขอมูล

ทุกเดือน จากสํานักงานเขต หนวยราชการสวน

ทองถ่ินในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ และการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

สรุปขอมูลท่ีสําคัญไดดงันี ้

1.  สิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือน 

 1.1  จํานวนผูไดรับอนุญาตใหทําการกอสราง 

ในป 2553 มีผูไดรับอนุญาตใหทํา
การกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงทั่วประเทศ 
จํานวนทั้งสิ้น 147,848 ราย โดยรอยละ  98.1 
ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ 1.9 
ไดรับอนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง เมื่อพิจารณา
เปนรายภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี      
ผูไดรับอนุญาตมากที่สุด 40,214 ราย (รอยละ 
27.2) รองลงมาคือภาคกลาง 29,710 ราย (รอยละ 
20.1) สวนกรุงเทพมหานครมีผูไดรับอนุญาต  
นอยที่สุด 14,162 ราย (รอยละ 9.6) 

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือน
ในป 2553 ในภาพรวมลดลงรอยละ 3.0 โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงมากที่สุดคือรอยละ 
15.0    

    
แผนภูมิ  ก จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการกอสราง

อาคารโรงเรือน เปนรายภาค  
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1.2 จํานวนสิ่งกอสรางและพื้นท่ีของสิ่งกอสราง 

 ในป  2553 มีส่ิงกอสรางประเภท
อาคารโรงเรือนที่ ได รับอนุญาตใหกอสราง       
ทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 231,048 หลัง คิดเปนพื้นที่
รวม 60.8 ลานตารางเมตร โดยในเขตปริมณฑลมี
จํานวนอาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง
มากกวาภาคอื่น ๆ คือ 48,485 หลัง รองลงมาคือ
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน
อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใกลเคียง
กันมีจํานวน 45,614 หลัง และ 45,530 หลัง 
 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
ในภาพรวมจํานวนสิ่งกอสรางในป 2553 เพิ่มขึ้น
รอยละ 5.8 โดยเพิ่มขึ้นจาก 218,440 หลัง ในป 
2552 เปน 231,048 หลัง ในป 2553 เมื่อพิจารณา
เปนรายภาค  พบว า  เกือบทุกภาคมีจํ านวน

ส่ิงกอสรางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปริมณฑล พบวา   
มีจํานวนสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 28.3 โดย
เพิ่มขึ้นจาก 37,791 หลัง ในป 2552 เปน 48,485 
หลัง ในป 2553 สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
จํานวนสิ่งกอสรางลดลง โดยลดลงจาก 51,990 
หลัง ในป 2552 เปน 45,530 หลัง ในป 2553 หรือ
คิดเปนรอยละ 12.4 
 สวนพื้นที่ของสิ่งกอสรางประเภท
อาคารโรงเรือน พบวาในป 2553 ทั่วประเทศมี
จํานวนลดลงจากป  2552 เ ล็กนอยประมาณ     

รอยละ 0.1 เมื่อพิจารณาตามภาค  พบวา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ของสิ่งกอสรางลดลง
รอยละ 15.3 กรุงเทพมหานครมีจํานวนลดลงจาก

ปกอนคิดเปนรอยละ 9.2 สวนภาคใตมีพื้นที่ของ
ส่ิงกอสรางเพิ่มขึ้นมากที่สุดรอยละ 28.5   

 
 
แผนภูมิ  ข จํานวนสิง่กอสรางประเภทอาคารโรงเรอืน

ที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง เปนรายภาค 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 
แผนภูมิ  ค พ้ืนที่ของสิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือน

ที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง เปนรายภาค 
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 เมื่อพิจารณาแนวโนมของพื้นที่ของ
ส่ิงกอสรางในภาพรวมระหวางป 2540 ถึงป 2553 
พบวา ในป 2541 มีจํานวนลดลงเนื่องจากภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 โดยลดลงจาก 55.9 
ลานตารางเมตรในป 2540 เปน 14.9 ลานตารางเมตร
ในป 2541 หรือลดลงถึงรอยละ 73.3 จากนั้นคอย ๆ 

มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และขยายตัว
สูงสุดในป 2547 และป 2549 ประมาณ 68.6 และ 
70.2 ลานตารางเมตร ตามลําดับ สําหรับป 2553  
มีพื้นที่ของส่ิงกอสรางลดลงจากป 2552 เพียง
เล็กนอยคือ จาก 60,820.6 พันตารางเมตร เปน 
60,766.1 พันตารางเมตร (แผนภูมิ ง) 

 
แผนภูมิ  ง จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนสิ่งกอสราง และพ้ืนที่ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน                      

ที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง พ.ศ. 2540 - 2553   
 

 

1.3 ประเภทและพื้นท่ีของสิง่กอสราง 

 หากพิจารณาพื้นที่ของสิ่งกอสราง
ตามประเภทของสิ่งกอสราง พบวา พื้นที่ของ
ส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางสวนใหญ 
(รอยละ 68.9) เปนการกอสรางอาคารโรงเรือน
เพื่ออยูอาศัย ซ่ึงมีจํานวน 41.9 ลานตารางเมตร 
สวนการกอสรางอาคารเพื่อการพาณิชยและ
อาคารสํานักงานมีจํานวน 8.1 ลานตารางเมตร 
(รอยละ 13.4) เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานมี
จํานวน 5.8 ลานตารางเมตร (รอยละ 9.5) พื้นที่
ของสิ่ งกอสรางที่ เปนโรงแรมมีจํ านวน  2 .1      
ลานตารางเมตร (รอยละ 3.5) อาคารเพื่อการศึกษา

และสาธารณสุขมีจํานวน 0.59 ลานตารางเมตร 
(รอยละ 1.0) และเปนการกอสรางอื่น ๆ เชน 
อาคารเพื่อการบําบัดน้ําเสีย โรงไฟฟา อาคาร
ระบบประปาและโรงกรองน้ํา เพื่อการเกษตร  
เพื่อการขนสง เพื่อการบันเทิง และอื่น ๆ จํานวน 
2.24 ลานตารางเมตร (รอยละ 3.7) 

 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
อาคารโรงเรือนมีพื้นที่ของสิ่งกอสรางที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสร างโดยรวมลดลงเล็กนอย
ประมาณรอยละ  0.1 โดยเฉพาะการกอสราง
อาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขลดลงมาก
ที่ สุดรอยละ  36.3 รองลงมาเปนการกอสราง



 

โรงแรมลดลงรอยละ  13 .4  อาคารเพื่อการ
อุตสาหกรรมและโรงงานลดลงรอยละ 2.2 สวน
การกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัยและอาคารเพื่อการ
พาณิชยและสํานักงานมีพื้นที่ของสิ่งกอสรางที่
ไดรับอนุญาตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยรอยละ 1.3 
และรอยละ 1.1 ตามลําดับ การกอสรางอาคาร 
เพื่อการบําบัดน้ําเสีย  โรงไฟฟา อาคารระบบ
ประปาและโรงกรองน้ํา เพื่อการเกษตร เพื่อการ
ขนสง เพื่อการบันเทิง และอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นจาก       
ปกอนรอยละ 4.5 

เมื่อพิจารณาในรอบ 14 ปที่ผานมา 
พบวา  พื้นที่ของสิ่งกอสรางแตละประเภทมี
แนวโนมไปในทางเดียวกัน กลาวคือลดลงต่ําสุด
ในป  2 5 4 1  เนื่ อ งจากผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจในป  2540 จากนั้นคอย  ๆ  ขยายตัว

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะสิ่งกอสราง     
เพื่ออยูอาศัยที่มีพื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง
สูงสุดในป 2547 และป 2549 ถึง 42.8 และ 46.5 
ลานตารางเมตร  ตามลําดับ หลังจากนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย โดยในป 2550 มีพื้นที่ของ
ส่ิงกอสรางเพื่ออยูอาศัยลดลงรอยละ 13.9 จากป 
2549 ในป 2551 มีพื้นที่ของสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากป 2550 เพียงรอยละ 0.8 หรือจาก 
40 .0  ลานตารางเมตรในป  2550 เปน  40 .3        
ลานตารางเมตรในป 2551 ในป 2552 พื้นที่ของ
ส่ิงกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 
จากป 2551 (40.3 ลานตารางเมตร  เปน  41.3    
ลานตารางเมตร) สําหรับในป  2553 เพิ่มขึ้น     
รอยละ 1.3 จากป 2552 (41.3 ลานตารางเมตร เปน 
41.9 ลานตารางเมตร) (แผนภูมิ จ) 

 
แผนภูม ิ จ พ้ืนที่ของสิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือนทีไ่ดรับอนุญาตใหกอสรางระหวางป 2540 – 2553        

จําแนกตามประเภทของสิ่งกอสราง 
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เพื่ออยูอาศยั เพื่อการพาณิชยและอาคารสํานักงาน เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
โรงแรม เพื่อการศกึษาและสาธารณสขุ

พื้นท่ี (ลาน ตร.ม.)



 

 
2.  สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 

ในป 2553 มีส่ิงกอสรางที่มิใชอาคาร
โรงเรือนประเภท ร้ัว/กําแพง ถนน สะพาน เขื่อน/
คันดิน ทอ/ทางระบายน้ํา ฯลฯ ทั่วประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางจํานวนทั้งสิ้น 22,703 แหง คิด
เปนความยาวรวม 2.2 ลานเมตร สวนใหญเปน
การกอสรางทอ/ทางระบายน้ํารวม 1,125,910 
เมตร  (รอยละ  51.3)  เปนการกอสรางถนน 
542,539 เมตร (รอยละ 24.7) ร้ัว/กําแพง 426,242 
เมตร (รอยละ 19.4) สวนการกอสรางอื่น ๆ เชน 

การกอสรางสะพาน เขื่อน/คันดิน เปนตน คิดเปน
ความยาวรวม 102,277 เมตร (รอยละ 4.7) 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะ  14 ปที่ผานมา  พบวา ส่ิงกอสรางที่มิใช
อาคารโรงเรือน ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางลดลง
ต่ําที่สุด ในป 2541 แตหลังจากนั้น จนถึงป 2552 
มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก สําหรับป 2553 มี
จํานวนสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 23.4 และมีพื้นที่
ของสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 30.8 เมื่อเทียบกับป 
2552 (แผนภูมิ ฉ) 
 

แผนภูมิ  ฉ จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนสิ่งกอสราง และความยาวของสิ่งกอสรางที่มใิชอาคารโรงเรอืน 1/            
ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางระหวางป 2540 – 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     1/  ไดแก สิ่งกอสรางประเภท รั้ว/กําแพง ถนน/ทางรถไฟ สะพาน เขื่อน/คันดิน ทอ/ทางระบายน้ํา ฯลฯ 
 
 

สําหรับสิ่ งกอสร างที่มิ ใชอาคาร
โรงเรือนประเภทสระวายน้ํา ปมน้ํามัน ทาเรือ 
สนามกีฬา  ลานจอดรถ  ป ายโฆษณา  ฯลฯ           
ทั่วประเทศพบวา ในป 2553 มีการอนุญาตให
กอสรางจํานวน 4,459 แหง คิดเปนพื้นที่รวม 1.8 
ลานตารางเมตร  สวนใหญ เปนการกอสราง      
ลานจอดรถ 846,117 ตารางเมตร (รอยละ 48.1) 

รองลงมาเปนปมน้ํามัน  185,605 ตารางเมตร  

(รอยละ 10.5) สนามกีฬา 163,841 ตารางเมตร 
(รอยละ 9.3) ปายโฆษณา 92,435 ตารางเมตร 
(รอยละ  5.3) สระวายน้ํา 75,277 ตารางเมตร   
(รอยละ 4.3) สวนการกอสรางอื่น ๆ เชน การ
กอสรางทาเรือ ลานตากขาว การกอสรางพื้นที่ตั้ง
เสาสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน คิดเปน
พื้นที่ของสิ่งกอสรางรวม 397,030 ตารางเมตร 
(รอยละ 22.6) 
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เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะ 14 ปที่ผานมา พบวา พื้นที่ของสิ่งกอสราง
ประเภทนี้ลดลงต่ําที่สุด ในป 2541 จากนั้นจึงคอย ๆ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสูงสุดในป 2549 
ประมาณ 1.9 ลานตารางเมตร แตหลังจากป 2549 
ทั้งจํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวน

ส่ิงกอสรางและพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางมี
จํานวนลดลงและเพิ่มขึ้นตอเนื่องถึงป 2552 

สําหรับป  2553 ได รับอนุญาตให
กอสรางสิ่งกอสรางจํานวน 4,459 แหง เพิ่มขึ้น
จากป 2552 คิดเปนรอยละ 24.9 แตกลับมีพื้นที่
ของสิ่งกอสรางลดลงรอยละ 9.0 (แผนภูมิ ช) 

 
แผนภูมิ ช  จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนสิ่งกอสราง และพ้ืนที่ของสิ่งกอสรางประเภทที่มิใชอาคารโรงเรือน 2/   

 ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางระหวางป 2540 – 2553     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2/  ไดแก สิ่งกอสรางประเภท สระวายน้ํา ปมน้ํามัน ทาเรือ สนามกีฬา ลานจอดรถ ปายโฆษณา ฯลฯ        

 

3. สรุปสถานการณกอสราง 

 จากการประมวลขอมูลพื้นที่การ
กอสรางในป 2553 พบวา จํานวนผูไดรับอนุญาต
ใหกอสรางอาคารโรงเรือนลดลงจากป 2552   
รอยละ 3.0 จํานวนสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 
สวนพื้นที่กอสรางลดลงรอยละ  0.1 สําหรับ
ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่ใชความยาว
เปนหนวยช้ีวัด มีความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ  30.8 และ
ส่ิงกอสรางที่ใชพื้นที่เปนหนวยช้ีวัดมีพื้นที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางลดลงจากป 2552 รอยละ 9.0  

 อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจสะทอน
ใหเห็นการกอสรางในภาคเอกชนยังคงชะลอตัว 
สาเหตุจากวัสดุกอสรางหลายชนิดมีแนวโนม   
ปรับขึ้นราคา ตนทุนคาขนสงที่เพิ่มขึ้น และผล
จากการใหระงับการกอสรางในชวงตนป 2553 
ของโครงการที่มีปญหาดานสิ่ งแวดลอมใน      
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สงผลใหมีการ
ชะลอการกอสรางออกไปกอน รวมทั้งความ     
ไมมั่นใจในสถานการณทางการเมือง  จาก
ภาวะการณดังกลาวอาจทําใหผูประกอบการ
ชะลอการกอสรางลง 

 




