
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

 การประมวลข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่การ
ก่อสร้างจะใช้เป็นตัวช้ีนําทางเศรษฐกิจที่สําคัญของ
ภาคเอกชนได้ตัวหนึ่ง สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้
รวบรวมข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้างเป็นประจําทุกปี 
เกี่ยวกับสิ่ งก่อสร้างทุกประเภทที่ เอกชนได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลงในเขต
พื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ จํานวนผู้ได้รับอนุญาต 
จํานวนสิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆเช่น 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาตินําไปใช้ในการจัดทําบัญชีประชาชาติ      
ด้านการสะสมทุนและมูลค่าการก่อสร้างรวมของ         
ทั้งประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ กระทรวงการคลัง และภาคเอกชน
นําไปใช้ในการจัดทําตัวช้ีวัดเพื่อใช้ในการติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริม
การขาย/วางแผนการลงทุนการก่อสร้าง รวมทั้ง
แผนการจ้างงาน และเตรียมการผลิตฝีมือแรงงาน
ด้านการก่อสร้างให้กับภาคเอกชนต่อไป 
 รายงานการประมวลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้าง
ฉบับนี้ เป็นข้อมูลการอนุญาตให้เอกชนก่อสร้างในปี 
พ .ศ .  2558 ซึ่ งทําการรวบรวมข้อมูลทุกเดือน  
จากสํานักงานเขต หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สรุปข้อมูลที่สําคัญได้ดังนี้ 
 

1. สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารโรงเรือน   
 1.1 จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง  
ในปี 2558 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม
หรือดัดแปลงทั่วประเทศจํานวนทั้งสิ้น 147,366 ราย  
โดยร้อยละ 98.3 ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ 

และร้อยละ 1.7 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
มีผู้ได้รับอนุญาตมากที่สุด 35,439 ราย (ร้อยละ 24.0) 
รองลงมาคือภาคกลาง 34,845 ราย (ร้อยละ 23.6) 
ส่วนกรุ ง เทพมหานครมีผู้ ไ ด้รับอนุญาตน้อยที่สุด 
12,395 ราย (ร้อยละ 8.4) 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว พบว่าจํานวนผู้
ไ ด้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนปี 2558  
ในภาพรวมทั่วประเทศลดลงร้อยละ 2.3 โดยภาคกลาง
ลดลงมากที่สุดคือร้อยละ 5.0 กรุงเทพมหานครและ
ภาคเหนือลดลงร้อยละ 3.3 และร้อยละ 3.2 ภาคใต้ลดลง
ร้อยละ 2.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงร้อยละ 0.8 
ตามลําดับ ส่วนเขตปริมณฑลมีผู้ ไ ด้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3  
 
แผนภูมิ 1   เปรยีบเทียบจํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้   
               ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเป็นรายภาค 
               ป ี2557-2558   
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 1.2 จํานวนสิง่ก่อสร้าง 1.3 พื้นที่ของสิ่งก่อสรา้ง 

 ในปี 2558 มีจํานวนสิ่งก่อสร้างประเภท
อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทั่วประเทศ 
ทั้งสิ้น 239,156 หน่วย โดยในภาคกลางมีจํานวน
อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างมากกว่า
ภาค อ่ืนๆ  คื อ  6 5 ,274  หน่ วย  รองล งมาคื อ         
เขตปริ มณฑลมีจํ านวน  46 ,265  หน่ วย  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน  39,536 หน่วย 
ภาคใต้ 34,361 หน่วย ภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร   
มีจํานวนอาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 
28,238 หน่วยและ 25,482 หน่วยตามลําดับ 
 เ มื่ อ เปรี ยบ เที ยบกั บ ปีที่ แ ล้ ว  พบ ว่ า  
ในภาพรวมจํานวนสิ่งก่อสร้างปี 2558 ลดลงร้อยละ 
6.8 โดยลดลงจาก 256,622 หน่วยในปี 2557 เป็น 
239,156 หน่วยในปี 2558 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค 
พบว่า ลดลงทุกภาคโดยเฉพาะเขตปริมณฑลมีจํานวน 
สิ่งก่อสร้างลดลงมากท่ีสุดร้อยละ 10.2 กรุงเทพมหานคร 
ลดลงร้อยละ 9.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต้มีจํานวนสิ่งก่อสร้างลดลงร้อยละ 6.1 เท่ากัน 
ส่วนภาคเหนือและภาคกลางลดลงร้อยละ 4.9 และ 
ร้อยละ 4.8 (แผนภูมิ 2) 
 
แผนภูมิ 2  เปรยีบเทียบจํานวนสิง่ก่อสร้างประเภท  
              อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสรา้ง   
              เปน็รายภาค ป ี2557-2558 

     

 พื้นที่ ของสิ่ งก่อสร้ างประเภทอาคาร
โรงเรือนในปี 2558 ทั่วประเทศมีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างรวม 72.84 ล้านตารางเมตร โดยร้อยละ 88.4 
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 11.6 ได้รับ
อนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง เมื่อพิจารณาเป็น    
รายภาค พบว่า ภาคกลางมีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง
มากท่ีสุด 18.8 ล้านตารางเมตร กรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑลจํานวน 17.2 และ 14.9 ล้าน-
ตารางเมตร ตามลําดับ ภาคใต้มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างน้อยที่สุด 7.1 ล้านตารางเมตร 
 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว พบว่าโดยรวม
พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเพียงร้อยละ  0.7 โดยภาคเหนือได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 และร้อยละ 4.5 
ตามลําดับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ 13.4 
และร้อยละ 11.0 (แผนภูมิ 3) 
 
 แผนภูมิ 3  เปรียบเทียบพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างประเภท 
                 อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง  
              เป็นรายภาค ปี 2557-2558 
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