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ลค่าการก่อสร้างห
สถานปร

าใช้จ่ายขั้นกลาง ห
ของสถา
 

มู่ย่อยอุตสาหกรรม
หมู่ย่อย 4100
หมู่ย่อย 4210
หมู่ย่อย 4220
หมู่ย่อย 4311
หมู่ย่อย 4312
หมู่ย่อย 4321
หมู่ย่อย 4330
หมู่ย่อยอ่ืนๆ ไ

 

นวนเงิน (ล้านบาท) 

6,256.55

3,926.16

128.13 5

4210 4220 4

พ่ิมของสถานประ
ย่อยอุตสาหกรรม

โดย มูลค่าการก่อส
ยขั้นกลาง 
หรือรายรับ หมายถึ
ระกอบการในรอบ
หมายถึง รายจ่ายท
านประกอบการใน ี

มก่อสร้าง : 
0  การก่อสร้างอาค
0  การก่อสร้างถนน
0  การก่อสร้างโคร
  การรื้อถอน     

2  การเตรียมสถานที
  การติดต้ังระบบไ

0  การตกแต่งอาคา
ได้แก่ หมู่ย่อย 429

วิศวกรรมโยธาอื
ระบบประปา ร
ปรับอากาศ หมู่ย
อ่ืนๆ และหมู่ย่อ
เฉพาะด้านอ่ืนๆ

5.89

1,221.31

271.

4311 4312 432

ะกอบการก่อสร้าง
มก่อสร้าง 

สร้างหรือรายรับหั

ถึง มูลค่าการก่อส
บปี 2556 
ที่ใช้ในการดําเนิน
ปี 2556 

คาร  
นและทางรถไฟ 
รงการสาธารณูปโภ

ที่ก่อสร้าง 
ไฟฟ้า 
ารให้เสร็จสมบูรณ์
90  การก่อสร้างโค
อ่ืนๆ หมู่ย่อย  432
ะบบทําความร้อน
ย่อย 4329 การติดต้ั
อย 4390 กิจกรรม
  

ix 

.19 278.00 146.66

21 4330 อื่นๆ

 จําแนก

ักด้วย

ร้างของ

การก่อสร้าง

ภค 

ณ์ 
ครงการ  
22 การติดต้ัง 
น และระบบ   
ต้ังส่ิงก่อสร้าง   
การก่อสร้าง    

6
หมู่ย่อย 




