Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
1. กระทรวง :

สําน ักนายกร ัฐมนตรี

###
2. กรม:

ั
สําน ักงานสภาพ ัฒนาการเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติ

3. สาขาสถิตท
ิ างการ

10. บัญชีประชาชาติ

ื
ชอสถิ
ตท
ิ างการ

Gross Domestic Product (Production)

รายการสถิตท
ิ างการ

Gross domestic product originating from real estate
activities, chain volume measures (reference year =
2002)

ื
ชอรายการสถิ
ติ
ทางการภาษาอ ังกฤษ
(ถ้ามี)
สถานะความเป็นต ัวชวี ัด SDGs

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัด SDGs 1 - เป็ นตัวชีวัด SDGs

สถานะความเป็นต ัวชวี ัดสถาบ ัน IMD

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD 1 - เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD

*** ไม่ทราบเว ้นว่าง
*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

4. ล ักษณะข้อมูลสถิตท
ิ างการตัวเลข
4.1 กรณีเป็นข้อความ ระบุเอกสาร / กฏหมาย / นโยบาย ฯลฯ ทีสน ับสนุนสถิตท
ิ างการ

5. การจ ัดจําแนกข้อมูลสถิตท
ิ างการ
ื
ชอภาษาอ
ังกฤษของ
การจ ัดจําแนกข้อมูล
สถิตท
ิ างการ (ถ้ามี)
ื
6. ชอตารางข้
อมูลสถิตท
ิ างการ :
1. Gross domestic product originating from real estate activities, chain
volume measures (reference year = 2002)
2. Gross domestic product originating from real estate activities, chain
indices (reference year = 2002)
3. Growth rate of gross domestic product originating from real estate
activities, chain volume measures (reference year = 2002)
4.
5.
7. ระด ับการนําเสนอ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ประเทศ
ภาค
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
เขตการปกครอง
อืนๆ
(ระบุ)
8. ความถีในการเผยแพร่ขอ
้ มูล (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
รายชัวโมง
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายไตรมาส
ราย 6 เดือน
1 รายปี
ราย 2 ปี
ราย 3 ปี
ราย 5 ปี
ราย 10 ปี
อืนๆ
(ระบุ)
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9. หน่วยน ับ (Unit of Measure) Millions of Baht
10. วิธก
ี ารเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ืมพ์ สถิตบ
1 เอกสาร/รายงาน/สิ
(ระบุ
งพิ
ชอ)
ิ ญ
ั ชีประชาชาติของประเทศไทย
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=ni_pag
ข ้อมูล
URL)
ได ้โดยตรง
1 เว็บไซต์/URL ทีเข ้าถึง(ระบุ
e

อืนๆ
(ระบุ)
11. ภาษาทีใชใ้ นการเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ไทย
1 อังกฤษ
12. แนวคิดและคําจําก ัดความ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) ของสาขากิจกรรม
เกียวกับอสังหาริมทรัพย์ คือ ผลรวมของมูลค่าของสินค ้าและบริการขันสุดท ้ายทีผลิตได ้
ภายในประเทศในรอบระยะเวลา 1 ปี ของสาขากิจกรรมเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ ณ ราคาที
แท ้จริง แบบปริมาณลูกโซ่ (CVM)
13. วิธก
ี ารคํานวณ (ถ ้ามี)

14. ปี เริมต้นทีมีการจ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ 1990
างการ
15. รูปแบบการจ ัดเก็ บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า

.doc .docx 1 .xls .xlsx
.csv
.pdf
.txt
อืนๆ
(ระบุ)
16. ประเภทฐานข้อมูลทีจ ัดเก็ บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
Oracle
DB2
1 Ms SQL
อืนๆ
(ระบุ)
17. หน่วยงานร ับผิดชอบผลิต/จ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ างการ
*** ไม่ต ้องกรอก
กระทรวง : สํานักนายกรัฐมนตรี
*** ไม่ต ้องกรอก
กรม/หน่วยงานสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานักบัญชีประชาชาติ
กลุม
่ /ฝ่ าย : ส่วนผลิตภัณฑ์
ั ธรรมเสริมสุข
ชือผู ้รับผิดชอบ
นายอภิชย
ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชีย
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อ 6520
E-mail Address :
18. แหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใชใ้ นการจ ัดทําสถิตท
ิ างการ (สามารถเพิมข้อย่อยได้)
ข ้อมูลทุตย
ิ ภูม ิ (Secondary Data)
18.1
สํอ
านัมูกลบัญชีประชาชาติสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
หน่วยงานเจ้าของข้
สังคมแห่งชาติ
อืนๆ
ระบุ (อืนๆสํารวจ สํามะโน งบ
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้
อมูล
การเงิน ดัชนีเศรษฐกิจ
ฯ
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี

ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
18.2

ระบุ (อืนๆ
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หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี

ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

18.3
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี
ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
19. หมายเหตุ

ระบุ (อืนๆ

