
มาตรฐานการผลิตสถิติ 
 
 

ตัวแปร: เขตพื้นที่ภูมิศาสตร ์
 

 

แนวคิด (Concept) การผลิตสถิติ  
(ค านิยาม หน่วยที่ใช้ในการจัดท าสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
รูปแบบค าถาม รหัสการจัดจ าแนกสถิติ การน าเสนอสถิติ) 
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ชื่อมาตรฐานสถิติ : เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Geographic areas 
 

มาตรฐานการจัดจ าแนกที่อ้างอิง :  
- รหัสท้องที่/พ้ืนที่ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน) เรื่องรหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย  

กระทรวงมหาดไทย  
- ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นมาตรฐานในการจัดท าข้อมูลสถิติเก่ียวกับเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
 

การปรับปรุง : 
ปีล่าสุด: 2562 
ฉบับล่าสุด: ฉบับ 1.0 (Ver 1.0) 
รายละเอียดการปรับปรุง: - 
 
หน่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล: ครัวเรือน บุคคล หรือสถานประกอบการ หรือหน่วยประชากรอื่นๆ ที่สนใจ
ศึกษา เพ่ือระบุสถานที่ให้กับหน่วยดังกล่าว 
 

โครงสร้างรหัสการจัดจ าแนก : 

1. เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนภูมิภาค:  จงัหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน มีรูปแบบ
ของรหัส คือ  “11223344”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 4 ระดับ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก  

ระดับท่ี 1 จังหวัด  แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-2 
ระดับท่ี 2 อ าเภอ แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 3-4 
ระดับท่ี 3 ต าบล แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 5-6 
ระดับท่ี 4 หมู่บ้าน แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 7-8 

2.  เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รูปแบบของรหัส คือ  
“11223344”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 4 ระดับ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก 

ระดับท่ี 1 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-2 
ระดับท่ี 2 จังหวัด แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 3-4 
ระดับท่ี 3 อ าเภอ แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 5-6 
ระดับท่ี 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 7-8 

3. เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามกลุ่มจังหวัด อ้างอิงตามตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แบ่งได้เป็น 18 กลุ่มจังหวัด  รูปแบบของรหัส 
คือ  “11”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 1 ระดับ ประกอบด้วยเลข 2 หลัก 

4. เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามภาค แบ่งได้เป็น  ภาค  รูปแบบของรหัส คือ  “1”  หมายถึงโครงสร้างรหัส
มีทั้งหมด 1 ระดับ ประกอบด้วยเลข 1 หลัก 
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หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :  

เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนภูมิภาค:  จงัหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  
เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
ส านักนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพ 10200 
โทร/โทรสาร 0 2221 9468 หรือ 0 2223 4870 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moippb62@gmail.com 

เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามกลุ่มจังหวัด  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
ส านักพัฒนาระบบราชการส่วนภูมิภาคฯ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 
โทร 0 2356 9999 ต่อ 9926, 8836 
โทรสาร 02281 8121 

เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามภาค  
กลุ่มมาตรฐานสถิติ กองบริหารจัดการระบบสถิติ  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 0 2141 7447-9 
E-mail: pstand@nso.go.th 

 



มาตรฐานสถิติ : เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ (Geographic areas) 
 

การจัดเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลในเชิงสถิติหรือข้อมูลอ่ืนๆ ต้องอ้างอิงทั้งเวลาและสถานที่ ข้อมูล
สถานที่หรือเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ถือเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดเก็บข้อมูล   ไม่ว่าหน่วยในการ
จัดท าข้อมูลสถิติ (Statistical Unit) จะเป็นครัวเรือน คน อาคาร หรือสถานประกอบการ หรือหน่วยอ่ืนๆ  ที่
สนใจศึกษาก็ตาม  โดยสถานที่ในที่นี้อาจเป็นในระดับทั่วราชอาณาจักร ระดับภาค ระดับจังหวัด หรือระดับ
อ่ืนๆ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน  

การจัดเก็บข้อมูล “เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์” ถือเป็นตัวแปรพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งและมีการจัดเก็บอยู่
ในแทบทุกหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็น 1 ในนโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการฯ ให้ที่ก าหนดให้
หน่วยงานสถิติจัดท าข้อมูลโดยแบ่งเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

โดยทั่วไปในการจัดท ามาตรฐานสถิติเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  

1. การแบ่งเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ตามการบริหารงาน ซึ่งการแบ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมักเกิดขึ้นภายใต้
กฎหมายและกฎระเบียบตามวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงาน
ของหน่วยงานต่างๆ เช่น เพ่ือการแบ่งเขตการปกครอง เพ่ือการแบ่งเขตเลือกตั้ง  เพ่ือแบ่งเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือแบ่งเขตพ้ืนที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

2. การแบ่งเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์เพ่ือการผลิตสถิติ เป็นการแบ่งเขตพ้ืนที่เพ่ือวัตถุประสงค์การจัดท า
สถิติ เช่น การแบ่งเขตแจงนับ (Enumeration Area: EA) การแบ่งเขตพ้ืนที่เมืองและชนบท 
เป็นต้น  

ถึงแม้ว่าการแบ่งเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์จะมีวิธีการหรือแนวคิดการแบ่งเขตพ้ืนที่ได้หลายอย่างตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน แต่สิ่งส าคัญคือ ข้อมูลที่จัดเก็บควรมีระดับที่ย่อยมากพอเพ่ือให้ข้อมูลสามารถน ามา
บูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และต่อยอดการใช้ข้อมูลได้แม้จะจัดท าขึ้น
ต่างแหล่งที่มาหรือต่างเวลากันก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดท ามาตรฐานสถิติเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์นี้ มุ่งเน้นไปในส่วนของการก าหนด
มาตรฐานเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ตามการบริหารงาน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ของประเทศที่แทบทุกหน่วยงานมีการ
จัดเก็บข้อมูลเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ตามการแบ่งเขตการปกครอง โดยแบ่งเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค และการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว  

การปกครองส่วนภูมิภาค อันประกอบด้วย จังหวัด 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยแต่ละจังหวัดแบ่งออกเป็นอ าเภอ แต่ละอ าเภอแบ่งออกเป็นต าบล  และแต่
ละต าบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเขตการปกครองหน่วยเล็กท่ีสุด 

การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลักคือ 1) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่มี
อยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) และ 2) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ในมิติของการแบ่งเขตการปกครองส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแล้ว ในการจัดท าข้อมูลสถิติยังมีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลในมิติอ่ืนๆ เช่น กลุ่ม
จังหวัด หรือภาค  ที่จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานทางสถิติร่วมกันเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการจัดท า 
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วิเคราะห์ และน าเสนอสถิติทั้งด้านสังคม ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ตามความต้องการใช้งานในระดับพ้ืนที่แบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานสถิติเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์นี้ ประกอบด้วย  
1. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนภูมิภาค  
2. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามกลุ่มจังหวัด  
4. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามภาค  

 

มาตรฐานค านิยาม 

1. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนภูมิภาค ได้แก่  จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  อ้างอิงตาม
รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทย 1 

2. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยานั้น อ้างอิงตามรหัสมาตรฐานเขต
การปกครองของไทย ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย2 

3. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

4. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามภาค 7 ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด3  

 

 

                                                           
1  www.moi.go.th เมนูรหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย 
2  เรื่องเดียวกัน 
3  ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ แบ่งเป็น 6 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง 

ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ไม่รวมกรุงเทพมหานคร แต่เพื่อให้การ
แบ่งภาคเหมาะส าหรับใช้งานในวัตถุประสงค์ทางสถิติ ได้ก าหนดกรุงเทพมหานครเพิ่มเป็นอีก 1 ภาค ด้วยสาเหตุหลัก 2 
ประการ คือ  
1.) เพื่อให้การจัดท าข้อมูลสถิติที่จ าแนกตามภาค ได้ผลรวมสรุปเป็นพื้นที่ทั้งหมดของประเทศต้องรวมกรุงเทพมหานครด้วย 
2.) การแบ่งภาคในวัตถุประสงค์ทางสถิติ  นอกจากจะให้ความส าคัญกับการเปรียบเทียบข้อมูลกับการแบ่งเขตพื้นที่เพื่อการ

บริหารราชการแผ่นดินแล้ว ยังให้ความส าคัญกับการกระจายตัวของหน่วยประชากรที่สนใจศึกษาด้วย เช่น บุคคล 
สถานประกอบการ อาคารสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การแบ่งภาคมีความเหมาะสมจึงแบ่งกรุงเทพมหานครเป็น
อีก 1 ภาค เนื่องจากเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคม
ขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ หากรวมเข้าไว้กับภาคกลางจะท าให้
ข้อมูลสถิติในภาคกลางกระจุกตัวและขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ 
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มาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หน่วยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์สามารถเป็นได้ทั้งครัวเรือน บุคคล หรือสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยประชากรอ่ืนๆ ที่สนใจศึกษา เพ่ือใช้ในการระบุสถานที่ให้กับหน่วยดังกล่าว  แต่เนื่อง
ด้วยในการประมวลผล วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์นั้นสามารถน าเสนอได้หลายรูปแบบ
และหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค หรือท่ัวราชอาณาจักร  

ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าข้อมูลไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ในกรณีที่เป็นข้อมูลจากงานทะเบียนหรือการบริหารงานควรเก็บให้ย่อยที่สุดเท่าที่สามารถ
เก็บได้ เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับเทศบาล หรือ อบต. แต่ถ้าไม่สามารถเก็บย่อยได้อย่างน้อยควรอยู่ที่ระดับ 
“อ าเภอ”เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนในระดับต่ าสุดที่สามารถรวมการแบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองส่วนภูมิภาค (หาก
เก็บในระดับย่อยกว่าที่ระดับหมู่บ้านและต าบล) และการปกครองส่วนท้องถิ่น (หากเก็บในระดับย่อยกว่าที่
ระดับเทศบาลหรือ อบต.) เข้าด้วยกันได้  แต่ทั้งนี้หากสามารถจัดเก็บได้ย่อยกว่าที่ก าหนดจะดียิ่งขึ้น โดยหน่วย
พ้ืนที่ที่ย่อยกว่าที่ใช้ในการจัดเก็บนั้น ต้องสามารถประมวลมาเป็นพ้ืนที่ในระดับ “อ าเภอ” ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานได้ เพ่ือให้ข้อมูลสามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  

ในกรณีของการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส ารวจด้วยตัวอย่าง ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับว่าสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้ย่อยที่สุดในระดับใดและน าเสนอข้อมูลในระดับใด แต่ให้สอดคล้องกับการแบ่งเขตพ้ืนที่ตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด 

นอกจากนี้หากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมีระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: 
GPS)  หรือสามารถจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่อยู่ได้ควรมีการเก็บข้อมูลพิกัดด้วย (หากท าได้) เพ่ือให้ทราบต าแหน่งที่
อยู่ที่แน่นอนและสามารถน าข้อมูลที่ ได้มาใช้ประโยชน์ เพ่ือจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   
(geographic information system, GIS) ต่อไปได้อีกด้วย เนื่องจาก GPS ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์มากในการเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 
และยังคงมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน (Heywood et. al., 1998) GPS เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ
เก็บต าแหน่งพิกัดเนื่องจากข้อมูลที่ได้สามารถน าเข้าสู่ฐานข้อมูลเพ่ือการวิ เคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และเมื่อน ามาเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้วท าให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ได้ (Spencer et. al., 2003) 4 

 
มาตรฐานค าถาม 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ต้องการทราบสถานที่ของหน่วยที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งครัวเรือน บุคคล หรือสถานประกอบการ หรือหน่วยประชากร
อ่ืนๆ ที่สนใจศึกษา เพ่ือใช้ในการระบุสถานที่ให้กับหน่วยดังกล่าว ดังนั้น ในการเก็บก าหนดค าถามเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลควรจัดเก็บให้ได้รายละเอียดมากที่สุด แต่ทั้งนี้ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าสถิติและ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

- กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานทะเบียน (หรือการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ต่างๆ เพื่อจัดท าข้อมูลที่อยู่) หากท าได้ควรเก็บข้อมูลให้ละเอียด เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลมีเวลาและยินดีให้ข้อมูล

                                                           
4  ที่มา: จรัสดาว คงเมือง, 2017, ประโยชน์ของรหัสไปรษณีย์มีมากกว่าการส่งจดหมาย, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร. 13(1), 96-112  
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มากกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส ารวจด้วยตัวอย่างหรือการส ารวจความคิดเห็น  ซึ่งตามที่ได้ก าหนดไว้
ในมาตรฐานรายการข้อมูล “ที่อยู่” ของ TH e-GIF ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 

 
ชื่อข้อมูล (ภาษาไทย) ชื่อข้อมูล (ภาษาอังกฤษ) 
เลขรหัสประจ าบ้าน Address Identification 
เลขที่บ้าน Building Number 
ชั้น Floor Identification 
หมู่ที ่ Township Number 
ชื่อหมู่บ้าน Township Name 
ตรอก Sub Lane 
ซอย Lane 
ถนน Street Name 
ต าบล/แขวง Sub District 
อ าเภอ/เขต District 
จังหวัด Province 
รหัสไปรษณีย ์ Postcode 

ในกรณีที่สามารถเก็บได้ย่อยสุดลงในระดับพิกัดภูมิศาสตร์ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลพิกัดเพ่ิมเติมใน
ฐานข้อมูลเพ่ือให้ทราบต าแหน่งที่อยู่ที่แน่นอนและสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์เพ่ือจัดท าข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) ต่อไป 

 

พิกัด5 coordinates 

 

- กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจด้วยตัวอย่างหรือการส ารวจความคิดเห็น  ซึ่ง
ผู้ให้ข้อมูลมีเวลาหรือการยินยอมให้ข้อมูลน้อยกว่างานทะเบียน อาจไม่สามารถเก็บข้อมูลได้รายละเอียด ดังนั้น 
ควรคัดเลือกรายการข้อมูลที่อยู่ที่ต้องการจัดเก็บเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าสถิติ งบประมาณ
ที่ได้รับ หรือระดับการน าเสนอที่ต้องการ เช่น อาจจัดเก็บเฉพาะจังหวัด หรืออ าเภอและจังหวัด ที่สามารถ
น ามาประมวลผลเป็นกลุ่มจังหวัดหรือภาคได้  หรือจัดเก็บข้อมูลในรายละเอียดบางรายการข้อมูลที่ต้องการ  
ในกรณีของการเก็บรวมรวบข้อมูลด้วยแบบสอบถามในรูปของกระดาษ นิยมก าหนดค าถามในลักษณะ
ปลายเปิดดังตัวอย่างข้างต้น 

ตัวอย่าง รูปแบบค าถามในลักษณะปลายเปิดที่ไม่ต้องการรายละเอียดมาก 

 

 

 

 

                                                           
5 มาตรฐานข้อมลูกลาง ข้อมูลที่อยู่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน 
เลขที่ .................... หมู่ที่ ......................... ต าบล ....................................................  
อ าเภอ ..................................................... จังหวัด ...................................................
รหัสไปรษณีย์ ..........................................  
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ตัวอย่าง  รูปแบบค าถามในลักษณะปลายเปิดที่ต้องการรายละเอียดมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่ในกรณีแบบสอบถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเครื่อง  Tablet 
หรือผ่านเว็บไซต์ รูปแบบค าถามในการเก็บข้อมูลที่อยู่ล าดับในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต่างกับแบบที่เป็น
แบบสอบถาม โดยให้ผู้ให้ข้อมูลกรอกข้อมูลในส่วนของ 

บ้านเลขท่ี..................... หมู่ที่................   ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร................................... 
ชั้น....................  ถนน ...................................  ตรอก/ซอย......................................  

จากนั้นข้อมูลในส่วนที่เหลือจะให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลในลักษณะ Drop Down List ดังตัวอย่าง
เพ่ือลดภาระการกรอกข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล 

 
 

 

มาตรฐานรหัสการจัดจ าแนก 

1. เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนภูมิภาค:  จงัหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน มีรูปแบบของ
รหัส คือ  “11223344”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 4 ระดับ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก  

ระดับท่ี 1 จังหวัด  แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-2 
ระดับท่ี 2 อ าเภอ แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 3-4 
ระดับท่ี 3 ต าบล แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 5-6 
ระดับท่ี 4 หมู่บ้าน แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 7-8 

 

 

 

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขท่ี..................... หมู่ที่................   ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร................................... 
ชั้น....................  ถนน ...................................  ตรอก/ซอย......................................  
ต าบล/แขวง ...........................................   อ าเภอ/เขต............................................    
จังหวัด ....................................................   ภาค.......................................................    
เขตการปกครอง   1. ในเขตเทศบาล  ชื่อเทศบาล  ................................................. 
 2. นอกเขตเทศบาล ชื่อ อบต.   ................................................. 
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ดังตัวอย่าง 

 
ที่มา :  รหัสท้องที่/พื้นท่ี (จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน) แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องรหัสมาตรฐาน 

เขตการปกครองของไทย ลงวันท่ี 17 เมษายน 2562 

ในกรณีที่ต้องจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  สามารถอ้างอิงข้อมูลได้จากส านักงาน
ราชบัณฑิตยสภา6  

2. เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รูปแบบของรหัส คือ  “11223344”  
หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 4 ระดับ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก 

ระดับท่ี 1 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-27 
ระดับท่ี 2 จังหวัด แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 3-4 
ระดับท่ี 3 อ าเภอ แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 5-6 
ระดับท่ี 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 7-8 

 
                                                           
6   www.royin.go.th เมน ูช่ือจังหวัด อ าเภอ ต าบล เขต และแขวง 
7  01  หมายถึง ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
   02  หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
   03  หมายถึง เทศบาลนคร (ทน.) 
   04  หมายถึง เทศบาลเมือง (ทม.) 
   05  หมายถึง เทศบาลต าบล (ทต.) 
   06  หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
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ดังตัวอย่าง 

 
 
ที่มา :  รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องรหสัมาตรฐานเขตการปกครองของไทย 
 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2562 

3. เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามกลุ่มจังหวัด อ้างอิงตามตามประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ8 แบ่งได้เป็น 18 กลุ่มจังหวัด  รูปแบบของรหัส คือ  “11”  
หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 1 ระดับ ประกอบด้วยเลข 2 หลัก ได้แก่ 
 

รหัส
กลุ่ม

จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด 

Provincial 
Cluster 

รายช่ือจังหวัด 

01 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน Upper Central 
Provincial Cluster 

จังหวัดชัยนาท จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบรุี  
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง 

02 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล Vicinity Central 
Provincial Cluster 

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดนครปฐม และ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

                                                           
8  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและ

ก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบตัิการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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รหัส
กลุ่ม

จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด 

Provincial 
Cluster 

รายช่ือจังหวัด 

03 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 1 Lower Central 
Provincial Cluster 1 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบรุี 
และจังหวัดสุพรรณบุร ี

04 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 2 Lower Central 
Provincial Cluster 2 

จังหวัดประจวบครีรีขันธ์ จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดสมุทรสาคร 

05 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย Southern Gulf of 
Thailand Provincial 
Cluster 

จังหวัดชุมพร จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวดั
สงขลา 

06 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน Andaman 
Provincial cluster 

จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวดั
พังงา จังหวัดภูเก็ต  
จังหวัดระนอง และจงัหวัดสตูล  

07 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน Southern Border 
Provincial Cluster 

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี 
และจังหวัดยะลา 

08 กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออก 1 Eastern Provincial 
Cluster1 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบรุี 
และจังหวัดระยอง 

09 กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออก 2 Eastern Provincial 
Cluster2 

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด 
จังหวัดนครนายก จงัหวัดปราจนีบุรี 
และจังหวัดสระแก้ว 

10 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

Upper North -
Eastern Provincial 
Cluster 1 

จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดบึงกาฬ  
จังหวัดหนองบัวล าภู และจงัหวัด
อุดรธาน ี

11 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

Upper North -
Eastern Provincial 
Cluster 2 

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร 
และจังหวัดสกลนคร 

12 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

Mid North-Eastern 
Provincial Cluster 

จังหวัดกาฬสนิธุ์ จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวดั
ร้อยเอ็ด 

13 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

Lower North-
Eastern Provincial 
Cluster 1 

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ และ 
จังหวัดสุรินทร ์

14 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

Lower North-
Eastern Provincial 
Cluster 2 

จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดอ านาจเจริญ และ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 Upper Northern 
Provincial Cluster 1 

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดล าปาง และ 
จังหวัดล าพนู 
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รหัส
กลุ่ม

จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด 

Provincial 
Cluster 

รายช่ือจังหวัด 

16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 Upper Northern 
Provincial Cluster 2 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน 
จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร ่

17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 Lower Northern 
Provincial Cluster 1 

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณโุลก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสโุขทยั 
และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 Lower Northern 
Provincial Cluster 2 

จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดอุทัยธาน ี

 
4. เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามภาค แบ่งได้เป็น  ภาค  รูปแบบของรหัส คือ  “1”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมี

ทั้งหมด 1 ระดับ ประกอบด้วยเลข 1 หลัก ได้แก่ 
 

รหัสภาค ภาค Region 
1 กรุงเทพมหานคร Bangkok 
2 ภาคกลาง Central region 
3 ภาคใต้ Southern region 
4 ภาคใต้ชายแดน Southern Border region 
5 ภาคตะวันออก Eastern region 
6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern region 
7 ภาคเหนือ Northern region 

 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามภาคและแบ่งตามกลุ่มจังหวัด 

รหัสภาค ภาค รหัสกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
1 กรุงเทพมหานคร9 -  -  
2 ภาคกลาง 01 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

02 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
03 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 1 
04 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 2 

3 ภาคใต้ 05 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
06 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
07 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

4 ภาคตะวันออก 08 กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออก 1 
09 กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออก 2 

5 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
                                                           
9   กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบคุคลและเป็นราชการบรหิารส่วนท้องถิ่น, ท่ีมา: มาตรา 6 พระราชบญัญัติ ระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
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รหัสภาค ภาค รหัสกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

6 ภาคเหนือ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

 

มาตรฐานชื่อตัวแปร 

1. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนภูมิภาค:  จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
 

ชื่อตัวแปร ค าอธิบาย 
ProvinceCode รหัสจังหวัด 
ProvinceName ชื่อรหัสจังหวัด 
DistrictCode รหัสอ าเภอ 
DistrictName ชื่ออ าเภอ 
SubDistrictCode รหัสต าบล 
SubDistrictName ชื่อต าบล 
VillageCode รหัสหมู่บ้าน 
VillageName ชื่อหมู่บ้าน 

2. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 

ชื่อตัวแปร ค าอธิบาย 
LGOTypeCode รหัสประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
LGOTypeName ชื่อประเภองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ProvinceCode รหัสจังหวัด 
ProvinceName ชื่อรหัสจังหวัด 
DistrictCode รหัสอ าเภอ 
DistrictName ชื่ออ าเภอ 
LGOCode รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
LGOName ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



11 
 

3. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามกลุ่มจังหวัด  
 

ชื่อตัวแปร ค าอธิบาย 
ProvincialClusterCode รหัสกลุ่มจังหวัด 
ProvincialClusterName ชื่อกลุ่มจังหวัด 

4. เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามภาค  

ชื่อตัวแปร ค าอธิบาย 
RegionCode รหัสภาค 
RegionName ชื่อภาค 

 

มาตรฐานการน าเสนอข้อมูลสถิติ 

 ในการน าเสนอข้อมูลเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์สามารถปรับใช้ได้หลากหลายระดับตามความเหมาะสมและ
วัตถุประสงค์ของการจัดท าสถิติเป็นหลัก    แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลเป็นมาตรฐาน 
สามารถเปรีบเทียบ และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้  ควรน าเสนออย่างน้อยในระดับจังหวัด  ซึ่งผู้ใช้ข้อมูล
สามารถน ามาประมวลผลเป็นระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาคได้ แต่ทั้งนี้ระดับในการน าเสนอดังกล่าวสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ จ านวนข้อมูลที่สามารถน าเสนอได้ที่เป็นไปตามวิธีปฏิบัติในการรักษา
ความลับข้อมูล และงบประมาณในการจัดท าข้อมูล 
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มาตรฐานการจัดจ าแนกที่อ้างอิง 

- รหัสท้องที่/พ้ืนที่ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน) เรื่องรหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย  
กระทรวงมหาดไทย  

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน 
 

เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนภูมิภาค:  จงัหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  
เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามการปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
ส านักนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพ 10200 
โทร/โทรสาร 0 2221 9468 หรือ 0 2223 4870 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moippb62@gmail.com 
 

เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามกลุ่มจังหวัด  
ส านักงาน ก.พ.ร. 
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 
โทร 0 2356 9999 ต่อ 9926, 8836 
โทรสาร 02281 8121 
 

เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์แบ่งตามภาค  
กลุ่มมาตรฐานสถิติ กองบริหารจัดการระบบสถิติ  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 0 2141 7447-9 
E-mail: pstand@nso.go.th 
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เอกสารอ้างอิง 

 

กระทรวงมหาดไทย, รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย, วันที่ค้นข้อมูล 8 กรกฎาคม 2562, เว็บไซต์ 
http://www.moi.go.th. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, มาตรฐานข้อมูลกลาง, วันที่ค้นข้อมูล 1 ธันวาคม 2562, 
เว็บไซต์ http://datastandard.m-society.go.th/datatable/index/90 

“ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่ม
จังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฎิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๓)” (17 พฤศจิกายน 2560),
ราชกิจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอนพิเศษ 281 ง, หน้า 14. 

ระบบทะเบียนกลางเพ่ือการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework: TH-eGIF),
มาตรฐานรายการข้อมูลที่อยู่, วันที่ค้นข้อมูล เมษายน 2558, เว็บไซต์ http://nrr.mict.go.th/ 
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