
 
 
                                           
                                        บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
                                
 

 ข้อมูลสถิติสิ่งก่อสร้าง ถือเป็นตัวช้ีนํา
ทางเศรษฐกิจที่สํ า คัญตัวหนึ่ ง  สํานักงานสถิ ติ
แห่งชาติ จึงได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้างเป็น
ประจําทุกปี เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างทุกประเภทท่ี
เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือ
ดัดแปลงในเขตพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ จํานวน
ผู้ได้รับอนุญาต จํานวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของ
สิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ซึ่งข้อมูล
เหล่าน้ี หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนําไปใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นําไปใช้ในการจัดทําบัญชีประชาชาติด้าน
การสะสมทุน และมูลค่าการก่อสร้างรวมของทั้ง
ป ร ะ เ ท ศ  ศู น ย์ ข้ อ มู ล อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ภาคเอกชน นําไปใช้ในการจัดทําตัวช้ีวัดเพื่อใช้ใน
การติดตามภาวะเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การ
ส่งเสริมการขาย/วางแผนการลงทุนการก่อสร้าง 
รวมทั้งแผนการจ้างงาน และการผลิตฝีมือแรงงาน
ให้กับภาคประชาชนต่อไป 
 สําหรับรายงานการประมวลข้อมูลพ้ืนที่การ
ก่อสร้างฉบับนี้ เป็นข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใน
ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งทําการรวบรวมข้อมูลทุกเดือน 
จากสํานักงานเขต หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศและการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลที่สําคัญได้ดังนี้ 
      
 
 

1. สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารโรงเรือน 
  1.1 จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ทําการก่อสร้าง   
   ในปี 2555 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ทําการ
ก่อสร้างใหม่  ต่อเติมหรือดัดแปลงทั่ วประเทศ 
จํานวนทั้งสิ้น 158,235 ราย โดยร้อยละ 98.5 ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 1.5 ได้รับ
อนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ได้รับอนุญาต
มากท่ีสุด 44,382 ราย (ร้อยละ 28.1) รองลงมาคือ
ภาคกลาง 31,562 ราย (ร้อยละ 19.9) ส่วน
กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับอนุญาตน้อยที่สุด 13,068 
ราย (ร้อยละ 8.3) 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า 
จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนใน
ปี 2555 ในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 โดย
ภาคเหนือเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือร้อยละ 12.6   
                                       
แผนภูมิ ก จํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทําการก่อสร้าง     
              อาคารโรงเรือน เป็นรายภาค  
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1.2 จํานวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของสิง่ก่อสรา้ง 
 ในปี 2555 มีสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร
โรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทั่วประเทศ จํานวน
ทั้งสิ้น 249,722 หน่วย คิดเป็นพื้นที่รวม 74.7 ล้านตาราง
เมตร โดยในภาคกลางมีจํานวนอาคารโรงเรือนที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างมากกว่าภาคอ่ืน ๆ  คือ 54,514 หน่วย 
รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน 50,851 
หน่วย ปริมณฑลและภาคใต้มีจํานวนอาคารโรงเรือนที่
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใกล้เคียงกันมีจํานวน 43,106 
หน่วย และ 42,851 หน่วย 
 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า 
ในภาพรวมจํานวนสิ่งก่อสร้างในปี 2555 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.2 โดยเพิ่มขึ้นจาก 239,740 หน่วย ในปี 
2554 เป็น 249,722 หน่วยในปี 2555 เมื่อพจิารณา
เป็นรายภาค พบว่า เกือบทุกภาคมีจํานวนสิ่งก่อสร้าง 
 
 

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือ พบว่ามีจํานวน
สิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 17.9 โดย
เพิ่มขึ้นจาก 24,299 หน่วยในปี 2554 เป็น 28,653 
ห น่ ว ย ใ น ปี  2 5 5 5  ส่ ว น ป ริ ม ณ ฑ ล แ ล ะ
กรุงเทพมหานครมีจํานวนสิ่งก่อสร้างลดลงใกล้เคียง
กัน  โดยลดลงร้อยละ  7 .8  และร้อยละ  7 .2 
ตามลําดับ (แผนภูมิ ข)   
 ส่วนพื้นที่ของสิ่ งก่อสร้างประเภท
อาคารโรงเรือน พบว่าในปี 2555 ทั่วประเทศมี
จํานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 6.4 
เมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า เกือบทุกภาคมีพื้นที่
ของสิ่งก่อสร้างเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 7.8 ยกเว้น
ในกรุงเทพมหานครมีจํานวนลดลงจากปีก่อนคิด
เป็นร้อยละ 13.0 (แผนภูมิ ค)  
   

แผนภูมิ ข จํานวนสิง่กอ่สรา้งประเภทอาคารโรงเรอืนที่
ได้รับอนุญาตให้กอ่สร้าง เป็นรายภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ค พื้นทีข่องสิ่งกอ่สร้างประเภทอาคารโรงเรือน
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เปน็รายภาค 
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 เมื่อพิจารณาแนวโนมของพื้นที่ของ
สิ่งกอสรางในภาพรวมระหวางป 2540 ถึงป 2555 
ในรอบ 16 ป พบวา ในป 2541 มีจํานวนลดลง
เน่ืองจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 โดย
ลดลงจาก 55.9 ลานตารางเมตรในป 2540 เปน 
14.9 ลานตารางเมตรในป 2541 หรือลดลงถึง    
รอยละ 73.3 จากน้ันคอย ๆ มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน  

 
 

        
อยางตอเน่ืองและขยายตัวสูงสุดในป 2549 ประมาณ 
70.2 ลานตารางเมตร และลดลงในป 2550 
หลังจากน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก สําหรับป 
2555 มีพื้นที่ของสิ่งกอสรางเพิ่มข้ึนจากป 2554 
รอยละ 6.4 คือจาก 70.2 ลานตารางเมตร เปน 
74.7 ลานตารางเมตร (แผนภูมิ ง) 
 
 
 

แผนภูมิ ง จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนส่ิงกอสราง และพ้ืนที่ของส่ิงกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน                          
             ที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง พ.ศ. 2540 - 2555   

 
1.3 ประเภทและพ้ืนท่ีของสิ่งกอสราง 

 หากพิจารณาพื้นที่ของสิ่งกอสรางตาม
ประเภทของสิ่งกอสราง พบวา พื้นที่ของสิ่งกอสรางที่
ไดรับอนุญาตใหกอสรางสวนใหญ (รอยละ 61.5) 
เปนการกอสรางอาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัย ซึ่งมี
จํานวน 46.0 ลานตารางเมตร สวนการกอสราง
อาคารเพื่อการพาณิชยและอาคารสํานักงานมี
จํานวน 14.2 ลานตารางเมตร (รอยละ 18.9) เพื่อ
การอุตสาหกรรมและโรงงานมีจํานวน 9.1 ลาน
ตารางเมตร (รอยละ 12.1) พื้นที่ของสิ่งกอสรางที่
เปนโรงแรมมีจํานวน 1.7 ลานตารางเมตร (รอยละ 
2.3) อาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขมีจํานวน 

 
0.7 ลานตารางเมตร (รอยละ 1.0) และเปนการ
กอสรางอื่น ๆ เชน อาคารเพื่อการบําบัดนํ้าเสีย 
โรงไฟฟา อาคารระบบประปาและโรงกรองนํ้า เพื่อ
การเกษตร เพื่อการขนสง เพื่อการบันเทิง และ  
อื่น ๆ จํานวน 3.1 ลานตารางเมตร (รอยละ 4.1) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา 
อาคารโรงเรือนมีพื้นที่ของสิ่ งกอสรางที่ ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางโดยรวมเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 
6.4 โดยเฉพาะการกอสรางเพื่อการพาณิชยและ
อาคารสํานักงานเพิ่มข้ึนมากที่สุดรอยละ 28.2 
รองลงมาเปนการกอสรางอาคารเพื่อการอุตสาหกรรม 

ป 



 

และโรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 การก่อสร้าง
อาคารเพื่ออยู่อาศัย เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด  ร้อยละ 4.3 
แ ต่การก่ อส ร้ า งอาคาร โ ร งแรมมี พื้ นที่ ข อ ง
สิ่งก่อสร้างที่ ได้รับอนุญาตลดลงร้อยละ 53.7   
เพื่อการศึกษาและสาธารณสุขลดลงร้อยละ 18.4 
ส่วนการก่อสร้างอาคารเพื่อการบําบัดน้ําเสีย 
โรงไฟฟ้า อาคารระบบประปาและโรงกรองน้ํา เพื่อ
การเกษตร เพื่อการขนส่ง เพื่อการบันเทิง และ
อื่นๆ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.8 

เมื่อพิจารณาในรอบ 16 ปีที่ผ่านมา 
พบว่า  พื้นที่ ของสิ่ งก่อสร้ างแต่ละประเภทมี
แนวโน้มไปในทางเดียวกัน กล่าวคือลดลงต่ําสุดใน
ปี 2541 เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจใน 

 
 

ปี 2540 จากนั้นค่อย ๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยที่มี
พื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสูงสุดในปี 2549 ถึง  
ร้อยละ 46.5 ล้านตารางเมตร หลังจากนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยในปี 2550 มีพื้นที่ของ
สิ่งก่อสร้างเพ่ืออยู่อาศัยลดลงร้อยละ 13.9 จากปี 
2549   
 ต้ังแต่ปี 2551 มีพื้นที่ของสิ่ งก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ถึงปี 2553 หรือจาก 40.0 ล้าน
ตารางเมตรในปี 2550 เป็น 40.31 ล้านตารางเมตร        
ในปี 2551 หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงปี 2555
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปี 2554 (70.2 
ล้านตารางเมตร เป็น 74.7 ล้านตารางเมตร ) 
(แผนภูมิ จ) 

 
 

แผนภูมิ จ  พื้นที่ของสิง่ก่อสร้างประเภทอาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างระหว่างปี 2540 – 2555          
              จําแนกตามประเภทของสิ่งก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที ่(ลาน ตร.ม.) 

ป



 

 
 
2.  สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 

ในปี 2555 มีสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคาร
โรงเรือนประเภท รั้ว/กําแพง ถนน สะพาน เขื่อน/
คันดิน ท่อ/ทางระบายน้ํา ฯลฯ ทั่วประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างจํานวนทั้งสิ้น 22,232 แห่ง คิด
เป็นความยาวรวม 2.9 ล้านเมตร ส่วนใหญ่เป็นการ
ก่อสร้างท่อ/ทางระบายน้ํารวม 1,545,614 เมตร 
(ร้อยละ 53.9) เป็นการก่อสร้างถนน 680,317 
เมตร (ร้อยละ 23.7) รั้ว/กําแพง 515,566 เมตร
(ร้อยละ 18.0) ส่วนการก่อสร้างอื่น ๆ เช่น การ 
ก่อสร้างสะพาน เขื่อน/คันดิน เป็นต้น คิดเป็นความยาว 

 
รวม 124,723 เมตร (ร้อยละ 4.4) เมื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงในระยะ 16 ปีที่ผ่านมา พบว่า 
สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน ที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างลดลงตํ่าที่สุดในปี 2541 หลังจากนั้น มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีและเพิ่มสูงสุดในปี 2548 
ต้ังแต่ปี 2549- 2554 มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก 
สําหรับปี 2555 มีจํานวนสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 
25.0 และมีความยาวของสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20.4 เมื่อเทียบกับปี 2554 (แผนภูมิ ฉ) 

 
 
แผนภูมิ  ฉ  จาํนวนผู้ได้รับอนุญาต จํานวนสิ่งกอ่สร้าง และความยาวของสิ่งก่อสร้างที่มใิช่อาคารโรงเรอืน 1/              
               ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างระหว่างปี 2540 – 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1/  ได้แก่ ส่ิงก่อสร้างประเภท ร้ัว/กําแพง ถนน/ทางรถไฟ สะพาน เขื่อน/คันดิน ท่อ/ทางระบายน้ํา ฯลฯ 
 

สํ าหรั บสิ่ ง ก่ อสร้ า งที่ มิ ใ ช่ อ าคาร
โรงเรือนประเภทสระว่ายน้ํา ป๊ัมน้ํามัน ท่าเรือ 
สนามกีฬา  ลานจอดรถ  ป้ าย โฆษณา  ฯลฯ           
ทั่วประเทศพบว่า ในปี 2555 มีการอนุญาตให้
ก่อสร้างจํานวน 3,599 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวม 1.9 
ล้านตารางเมตร  ส่วนใหญ่ เ ป็นการก่อสร้ าง      
ลานจอดรถ 898,077 ตารางเมตร (ร้อยละ 46.8) 
รองลงมาเป็นป๊ัมน้ํามัน 175,232 ตารางเมตร  

(ร้อยละ 9.1) สนามกีฬา 120,075 ตารางเมตร 
(ร้อยละ 6.3) สระว่ายน้ํา 95,442 ตารางเมตร   
(ร้อยละ 5.0) ป้ายโฆษณา 95,101 ตารางเมตร 
(ร้อยละ 5.0) ส่วนการก่อสร้างอื่น ๆ เช่น การ
ก่อสร้างท่าเรือ ลานตากข้าว การก่อสร้างพื้นที่ต้ัง
เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น คิดเป็นพื้นที่ 
ของสิ่งก่อสร้างรวม 533,411 ตารางเมตร (ร้อยละ
27.8) 

จํานวน (ราย, แหง)ความยาว (พันเมตร) 
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เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในระยะ 

16 ปีที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างประเภท
นี้ลดลงตํ่าที่ สุด ในปี  2541 จากนั้นจึ งค่อย ๆ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงสุดในปี 2549 
ประมาณ 1.9 ล้านตารางเมตร แต่หลังจากปี 2549  
ทั้งจํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง   จํานวนสิ่งก่อสร้าง       

 
และพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างมีจํานวนลดลง
และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงปี 2554 

สําหรับปี  2555 สิ่ งก่อสร้างที่ ไ ด้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างจํานวน 3,599 แห่ง ลดลงจากปี 
2554 คิดเป็นร้อยละ  20 .8 และมีพื้นที่ ของ
สิ่งก่อสร้างลดลงร้อยละ 1.2 (แผนภูมิ ช) 

 
 
แผนภูมิ ช จํานวนผู้ได้รับอนุญาต จํานวนสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างประเภทที่มิใช่อาคารโรงเรือน 2/   

 ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างระหว่างปี 2540 – 2555     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    2/  ได้แก่ ส่ิงก่อสร้างประเภท สระว่ายน้ํา ปั๊มน้ํามัน ท่าเรือ สนามกีฬา ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา ฯลฯ        
 
 
3. สรุปสถานการณ์ก่อสร้าง 
 จากการประมวลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้าง
ในปี  2555 พบว่า จํานวนผู้ ไ ด้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 
4.2 จํานวนสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และ
พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4  
 สําหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน          
ที่ ใช้ความยาวเป็นหน่วยวัด มีความยาวของ
สิ่งก่อสร้างที่ ไ ด้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 20.4 และสิ่งก่อสร้างที่ใช้พื้นที่เป็นหน่วยวัด     
มีพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลงจากปี 2554 
ร้อยละ 1.2 

 
 อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนที่
การก่อสร้ างแสดงให้ เห็นถึ งการก่อสร้างใน
ภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ต่อเนื่องจาก
นโยบายเกี่ยวกับการซื้อบ้านหลังแรกจากภาครัฐ 
และการฟื้นฟู ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ เสียหาย 
สาเหตุจากการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่
ปลายปี 2554 และสาเหตุจากวัสดุก่อสร้างหลาย
ชนิดมีแนวโน้มปรับขึ้นราคา เช่น เหล็ก ไม้ ซีเมนต์ 
และต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการชะลอ
การก่อสร้างได้ด้วย  
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