Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
1. กระทรวง :

ั
กระทรวงดิจท
ิ ัลเพือเศรษฐกิจและสงคม

###
2. กรม :
3. สาขาสถิตท
ิ างการ

สําน ักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
12. อุตสาหกรรม

ื
ชอสถิ
ตท
ิ างการ

มูลค่าการก่อสร ้างของสถานประกอบการก่อสร ้าง

รายการสถิตท
ิ างการ

ค่าใชจ่้ ายขันกลางเฉลียต่อสถานประกอบการ

ื
ชอรายการสถิ
ติ
ทางการ
ภาษาอ ังกฤษ (ถ้ามี)
*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

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

ตัวเลข
4. ล ักษณะข้อมูลสถิตท
ิ างการ
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. ค่าใชจ่้ ายขันกลางเฉลียต่อสถานประกอบการ
2.
3.
4.
5.
7. ระด ับการนําเสนอ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ประเทศ
1 ภาค
1 จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
เขตการปกครอง
อืนๆ
(ระบุ)
8. ความถีในการเผยแพร่ขอ
้ มูล (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ั
ั ดาห์
รายชวโมง
รายวัน
รายสป
รายเดือน
รายไตรมาส
ราย 6 เดือน
รายปี
ราย 2 ปี
ราย 3 ปี
1 ราย 5 ปี
ราย 10 ปี
อืนๆ
(ระบุ)

Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
9. หน่วยน ับ (Unit of Measure พันบาท
10. วิธก
ี ารเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ิ ชอ)
ื มพ์การสํารวจอุตสาหกรรมก่อสร ้าง
1 เอกสาร/รายงาน/ส
(ระบุงพิ
1 เว็บไซต์/URL ทีเข ้าถึ(ระบุ
งข ้อมูURL)
ลได ้โดยตรง
http://www.nso.go.th/sites/2014/Page
s/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%
อืนๆ
(ระบุ)
11. ภาษาทีใชใ้ นการเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ไทย
อังกฤษ
12. แนวคิดและคําจําก ัดความ
สถานประกอบการก่อสร ้าง หมายถึง สถานประกอบการทีดําเนินกิจการเกียวกับการสร• า
งใหม• การต• อเติม การดัดแปลง
ิ
การซ• อมแซมและการรือทําลายอาคาร หรือสงก•
อสร• างด• านวิศวกรรม เช• น ถนน
สะพาน เขือน อุโมงค• เป• นต• น
13. วิธก
ี ารคํานวณ (ถ ้ามี)

14. ปี เริมต้นทีมีการจ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ 2542
างการ
15. รูปแบบการจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
.doc .docx 1 .xls .xlsx
.csv
.pdf
.txt
อืนๆ
(ระบุ)
16. ประเภทฐานข้อมูลทีจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
Oracle
DB2
Ms SQL
อืนๆ
(ระบุ)
17. หน่วยงานร ับผิดชอบผลิต/จ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ างการ
*** ไม่ต ้องกรอก
กระทรวง : กระทรวงดิจท
ิ ัลเพือเศรษฐกิจและสงั คม
*** ไม่ต ้องกรอก
กรม/หน่วยงานสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานักสถิตเิ ศรษฐกิจและสงั คม
กลุม
่ /ฝ่ าย : กลุม
่ สถิตส
ิ ถานประกอบการ 1
ื ้รับผิดชอบ
ชอผู
ตําแหน่ง :
ั ท์ : 0 2142 1236
โทรศพ
eindbusi@nso.go.th
E-mail Address
:
18. แหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใชใ้ นการจ ัดทําสถิตท
ิ างการ (สามารถเพิมข้อย่อยได้)
สถานประกอบการทีมีจํานวนคนทํางานตังแต• 1-5 คน
18.1
สําอนัมูกลงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของข้
การส
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูําลรวจ
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ

ระบุ (อืนๆ
6,576 แห่ง

ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้สุ
า•มีมตัวอย• างแบบ Stratified Random Sampling

ราย อ5มูปีล
ความถีในการเก็บรวบรวมข้
18.2

ระบุ (อืนๆ

สถานประกอบการทีมีจํานวนคนทํางานตังแต• 6-10 คน

Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
สําอนัมูกลงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของข้
การส
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูําลรวจ
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ

ระบุ (อืนๆ
2,742 แห่ง

ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้สุ
า•มีมตัวอย• างแบบ Stratified Random Sampling

ราย อ5มูปีล
ความถีในการเก็บรวบรวมข้

ระบุ (อืนๆ

สถานประกอบการทีมีจํานวนคนทํางานตังแต• 11-15 คน

18.3

สําอนัมูกลงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของข้
การส
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูําลรวจ
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ

ระบุ (อืนๆ
1,351 แห่ง

ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้สุ
า•มีมตัวอย• างแบบ Stratified Random Sampling
ราย อ5มูปีล
ความถีในการเก็บรวบรวมข้

ระบุ (อืนๆ

สถานประกอบการทีมีจํานวนคนทํางานตังแต• 16-20 คน

18.4

สําอนัมูกลงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของข้
การส
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูําลรวจ
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ

ระบุ (อืนๆ
555 แห่ง

ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้สุ
า•มีมตัวอย• างแบบ Stratified Random Sampling
ราย อ5มูปีล
ความถีในการเก็บรวบรวมข้

ระบุ (อืนๆ

สถานประกอบการทีมีจํานวนคนทํางานตังแต• 20 คนขึนไป

18.5

สําอนัมูกลงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของข้
การส
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูําลรวจ
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ

ระบุ (อืนๆ
1,747 แห่ง

ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้สุ
า•มีมตัวอย• างแบบ Stratified Random Sampling
ราย อ5มูปีล
ความถีในการเก็บรวบรวมข้
19. หมายเหตุ

ระบุ (อืนๆ

