
 
 
 
 

กระบวนการจัดทําและเผยแพร 
ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน 

 
 

โดย 
 
 
 
 

กลุมดัชนีบริการ 
 
 

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
 



 

กระบวนการจดัทําและเผยแพรดัชนีคาบรกิารขนสงสินคาทางถนน 

ขอกําหนด 

1. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.1   ผูรับบริการสามารถคนหาขอมูลจากเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็ว 

1.2   เจาหนาที่ใหบริการขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และประทับใจ 

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

2.1   พระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการใหกรมสารสนเทศในกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2485  มี

หนาที่เกี่ยวกับการรวบรวมสถิติดานระดับราคาและคาครองชีพ 

2.2   พระราชกิจจานุเบกษา  กฎกระทรวง  แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2553  

เลมที่ 127  ตอนท่ี 22 ก  หนา 8  ขอ 12 

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

3.1 จัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ตามระเบียบวิธีทางสถิติและเศรษฐศาสตร 

3.2 จัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ตามมาตรฐานสากล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผงัขั้นตอนกระบวนการจัดทําและเผยแพรดัชนีคาบริการขนสงสนิคาทางถนน 

ระยะเวลา (วนั) ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 

 
3 วัน/คร้ัง/การจัดทําดัชน ี

 

 

 
1 วัน/ครั้ง/จัดทํา/ปรับปฐาน 

 

 

 
20 วัน/คร้ัง/จดัทํา/ปรับปฐาน 

 

 

 
10 วัน/คร้ัง/จดัทํา/ปรับปฐาน 

 

 

 
10 วัน/คร้ัง/จดัทํา/ปรับปฐาน 

 

 

 
30 วัน/คร้ัง/จดัทํา/ปรับปฐาน 

 

 

 
6 วัน/ครั้ง/การจัดทํารายงาน 

 

 

2 วัน/ครั้ง/การจัดทํารายงาน 

 

 

 

1 วัน/ครั้ง/การจัดทํารายงาน 

 

 

 

2 วัน/ครั้ง/การจัดทํารายงาน 

 

 

1 วัน/ครั้ง/การจัดทํารายงาน 
 

 

ประมวลผลดัชนีคาบริการขนสงสนิคา

ทางถนนและตรวจสอบ 

ตรวจสอบราคาคาบริการ

ขนสงสินคาทางถนน

จัดเก็บและบนัทึกคาบริการ

ขนสงสินคาทางถนน 

เผยแพรดัชนีคาบรกิาร

ขนสงสนิคาทางถนน 

ขอมูลผิดปกติ 

กําหนดวัตถุประสงค 

กําหนดปฐาน 

จัดทาํโครงสราง/น้าํหนักดัชนี 

คัดเลือกรายการสนิคา 

วิเคราะห/จัดทาํรายงานดัชนีคาบริการขนสงสนิคาทางถนน 

คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ 

สํารวจ  คัดเลือกตัวอยางสนิคา 

ขอมูลถูกตอง 

    
    

  บ
ริก
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ระเบียบปฏิบตัิงาน เลขท่ีเอกสาร  สด 08.01 

หนวยงาน :  สํานักดชันีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีบริการ) แกไขคร้ังท่ี  02 

 

เร่ือง :  การจัดทําดชันีคาบริการขนสงสินคาทางถนน หนาท่ี 2/8 
 
1. วัตถุประสงค  
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการจัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคาทาง
ถนน 
 
2. ขอบเขต 
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้  รายละเอียดครอบคลุมการจัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน
ทุกขั้นตอน  ตั้งแตขั้นตอนแรก คือ การกําหนดวัตถุประสงค  กําหนดปฐาน  จัดทําโครงสรางและน้ําหนัก
ดัชนี  คัดเลือกรายการสินคา  ศึกษา  วิเคราะหแหลงจัดเก็บ  สํารวจคัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บและตัวอยาง
สินคา  จัดเก็บและบันทึกราคาคาบริการขนสงสินคา  ตรวจสอบราคา  ประมวลผลดัชนี  วิเคราะหและจัดทํา
รายงาน  จนถึงขั้นตอนสุดทาย  คือ  บริการและเผยแพรดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน  
 
3. คําจํากัดความ 
 3.1  ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน  คือ  ตัวเลขแสดงการเปลี่ยนแปลงคาบริการขนสงสินคาทาง
ถนนในประเทศที่ผูประกอบการไดรับในชวงเวลาหนึ่ง  เปรียบเทียบกับชวงเวลา ณ ปฐาน 
 3.2  คาบริการขนสงสินคาทางถนน  คือ  อัตราคาระวางในการขนสงสินคาทางถนนโดยรถยนตบรรทุก
สาธารณะ  รถขนสงเฉพาะ  รถหองเย็นหรือรถอ่ืนๆ  โดยจัดเก็บราคาคาบริการขนสงสินคาตอน้ําหนัก  ตอ
เที่ยว  ตอปริมาตร  ตอระยะทาง  หรือตอช้ิน  เปนตน 
 3.3  แบบสํารวจขอมูลคาบริการขนสงสินคาทางถนน  หมายถึง  แบบที่ใชสอบถามขอมูลคาบริการ
ขนสงสินคาทางถนนเปนรายไตรมาส  ประกอบดวย  ช่ือและที่อยูของผูประกอบการขนสงที่เปนแหลง
จัดเก็บขอมูล  รายการเสนทางขนสง  รายการสินคา  ราคาคาบริการขนสงที่จัดเก็บ  รายช่ือและเบอรโทรศัพท
ของผูใหบริการขอมูลและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  สําหรับใหเจาหนาที่จัดเก็บคาบริการใชบันทึกขอมูล 
 
4. ความรับผดิชอบ 
 4.1  ผูอํานวยการสํานักดัชนเีศรษฐกิจการคา : กํากับ  ดแูล 
 4.2  หัวหนากลุมงาน : ควบคุม  ตรวจสอบ 
 4.3  นักวิชาการพาณิชย : วิเคราะห  จัดทํา 
 4.4  ลูกจางเหมาบริการ : เผยแพร 
 
 



เลขที่เอกสาร สด 08.01
แกไขคร้ังที่  02
หนาที่ 3/8

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลําดับที่

ระ
ยะ
เวล

า

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง

นักวิชาการพาณิชย

นักวิชาการพาณิชย

นักวิชาการพาณิชย

นักวิชาการพาณิชย

นักวิชาการพาณิชย

นักวิชาการพาณิชย

นักวิชาการพาณิชย

ลูกจางเหมาบริการ

นักวิชาการพาณิชย

นักวิชาการพาณิชย

เจาหนาที่ทุกคน

1

3 วั
น/
ครั้
ง/

กา
รจั
ดท

ําด
ัชน

ี

ศึกษาประโยชนที่ไดรับจากการจัดทําดัชนี

คาบริการขนสงสินคาทางถนน  เพ่ือประเมิน

ขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา

        หนวยงาน     :    สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีบริการ)
        เร่ือง                :     การจัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน

ระเบียบปฏิบัติงาน

3

10
 วัน

/ค
รั้ง

/จัด
ทํา

/

ปรั
บป

ฐา
น

1. ศึกษา  วิเคราะห  จัดทําโครงสราง 

    หมวดหมู  กลุมรายการสินคา  และ

    รหัสดัชนีใหถูกตองและเปนระบบ

2

1 วั
น/
ครั้
ง/จั

ดท
ํา/ป

รับ
ป

ฐา
น

1. พิจารณาปที่มีเสถียรภาพ  ระบบราคา

    เปนไปตามภาวะอุปสงคและอุปทาน

    ของระบบเศรษฐกิจ

2. เพ่ือใชเปนจุดเร่ิมตนสําหรับการเปรียบ

    เทียบคาดัชนี

5

10
 วัน

/ค
รั้ง

/จัด
ทํา

/

ปรั
บป

รุง

1. คดเลอกแหลงจดเกบ  โดยพจารณาจาก

    ผูประกอบการขนสงสินคาทางถนน  ทั้ง

    ขนาดใหญ กลาง เล็ก  แลวเลือกบริษัท

    ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง

4

20
 วัน

/ค
รั้ง

/จัด
ทํา

/

ปรั
บป

ฐา
น

1. คดเลอกรายการสนคาและจดทา

    น้ําหนักดัชนี  โดยพิจารณาจัดทําจาก

    ตาราง I-O  และปริมาณการขนสง

    สินคาทางถนนดวยรถบรรทุก  ของ

    กรมการขนสงทางบก

6

30
 วัน

/ค
รั้ง

/จัด
ทํา

/ป
รับ

ปรุ
ง

1. สํารวจขอมูลตามรายช่ือบริษัทที่ไดรับ

    คัดเลือก

2. คัดเลือกตัวอยางสินคา โดยการสอบถาม

    เสนทางการขนสง  ระยะทาง  รายการ

    สินคา  วิธีการกําหนดคาระวางฯ

8

3 วั
น/
ครั้
ง/

กา
รจั
ดท

ําร
าย
งา
น

1. ตรวจสอบขอมูลคาบริการในฐานขอมูลให

   ถูกตองดวยความละเอียดรอบคอบ

2. ติดตามสถานการณการขนสงสินคาและคา

   บริการอยางใกลชิด  เพ่ือใหการตรวจสอบ

   ขอมูลถูกตอง  ทันสมัย

9

1 วั
น/
ครั้
ง/

กา
รจั
ดท

ําร
าย
งา
น 1. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลราคาคา

    บริการออกมาเปนดัชนีในรูปรอยละ

2. ตรวจสอบดัชนีคาบริการขนสงสินคาทาง

    ถนน

1. วิเคราะหความเคลื่อนไหวของดัชนีคา

    บริการขนสงสินคาทางถนน

2. จัดทํารายงานดัชนีคาบริการขนสงสินคา

    ทางถนน

1. รายงานดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน

    รายไตรมาส

1 วั
น/
ครั้
ง/

กา
รจั
ดท

ําร
าย
งา
น

1. เผยแพรดัชนีคาบริการขนสงสินคาทาง

   ถนน  ทุกวันเปดทําการแรกของเดือน

   มกราคม  เมษายน  กรกฎาคม  ตุลาคม  

   ทาง www.price.moc.go.th  และตามชอง

   ทางบริการตางๆ

1. รายงานดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน

    รายไตรมาส

7

6 วั
น/
ครั้
ง/

กา
รจั
ดท

ําร
าย
งา
น

1. จัดเก็บคาบริการตามปฏิทิน  โดยทาง

    โทรศัพท  โทรสาร  แบบสอบถาม

     E - mail 

2. บันทึกคาบริการลงในฐานขอมูลตาม

    รายการสินคาและแหลงจัดเก็บ

1. คูมือการจัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน

2. คูมือแหลงจัดเก็บคาบริการขนสงสินคาทางถนน

1. แบบสํารวจขอมูลคาบริการขนสงสินคาทางถนน

11

10

2 วั
น/
ครั้
ง/

กา
รจั
ดท

ําร
าย
งา
น

1. คูมือการจัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน

2. คูมือแหลงจัดเก็บคาบริการขนสงสินคาทางถนน

1. คูมือการจัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน

2. คูมือแหลงจัดเก็บคาบริการขนสงสินคาทางถนน

3. แบบสํารวจขอมูลคาบริการขนสงสินคาทางถนน

นักวิชาการพาณิชย 1. โปรแกรมสําเร็จรูป

1. คูมือการจัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคา

    ทางถนน

1. ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย

    ป 2548 สาขา 151 การขนสงสินคาทางบก

1. ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย

    ป 2548 สาขา 151 การขนสงสินคาทางบก

2. Producer and International Trade Price Indexes

    (concepts, Sources and Methods 2006) 

    Australian Bureau of Statistics

1. ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย 

    ป 2548 สาขา 151 การขนสงสินคาทางบก

2. ปริมาณการขนสงสินคาทางถนนดวยรถบรรทุก

    กรมการขนสงทางบก  กระทรวงคมนาคม

กําหนดวัตถุประสงค

กําหนดปฐาน

จัดทําโครงสรางดัชนี

คัดเลือกรายการสินคา/จัดทําน้ําหนักดัชนี

คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ

สํารวจ คัดเลือกตัวอยางสินคา

ตรวจสอบคาบริการ

ขนสงสินคาทางถนน

จัดเก็บและบันทึกคาบริการขนสง

สินคาทางถนน

เผยแพรดัชนีคาบริการ

ขนสงสินคาทางถนน

บร
กา
รข
อม

ูลด
ชน

คา
บร

กา
รข
นส

งส
นค

าท
าง
ถน

น 
 (ต

ลอ
ดท

ง
เด
ือน

)

ถก

ผิด

วิเคราะห/จัดทํารายงานดัชนี

คาบริการขนสงสินคาทางถนน

ประมวลผลดัชนีคาบริการขนสง

สินคาทางถนนและตรวจสอบดัชนี

ผิด

ถูก

เกก
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6. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

 6.1  กําหนดวตัถุประสงค 

   นักวิชาการพาณิชย  เปนผูกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน  
เพื่อเปนเครื่องชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของคาบริการขนสงสินคาทางถนน  สําหรับภาครัฐและภาคเอกชน
นําไปใชประกอบการวิเคราะหทางเศรษฐกิจและพิจารณาวางแผนกําหนดนโยบาย  รวมทั้งใชประเมินขีด
ความสามารถในการแขงขันการคาบริการดานการขนสงสินคาทางถนน     

   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาจดัทํา  จํานวน 3 วัน / การจัดทําดัชนี 1 ชุด  

 6.2  กําหนดปฐาน 

   นักวิชาการพาณิชย  เปนผูพิจารณากําหนดปฐานที่ใชในการจัดทําดัชนี  เพื่อใชเปนจุดเริ่มตน
สําหรับเปรียบเทียบคาดัชนี  โดยปกติจะกําหนดปฐาน คือ ปที่มีการจัดทําตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต
ของประเทศไทย (Input – Output Table) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ   

   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาจดัทํา  จํานวน 1 วัน / การจัดทําดัชนี 1 ชุด 

 6.3  จัดทําโครงสรางดัชน ี

   นักวิชาการพาณิชย  เปนผูศึกษา  วิเคราะห  จัดทําโครงสรางดัชนี  เพื่อใหการกําหนดหมวดหมู
ของดัชนีตรงตามวัตถุประสงคและเพื ่อประโยชนในการนําไปใชเปนตัวชี ้ว ัดไดถ ูกตอง   โดย
โครงสรางดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน  จําแนกหมวดหมูตามโครงสรางการขนสงสินคาประเภท
ตางๆ เปน 6 หมวดใหญ  ไดแก  การบริการขนสงสินคาทั่วไป  การบริการขนสงตูคอนเทนเนอร  การบริการ
ขนสงน้ํามัน  การบริการขนสงกาซ  การบริการขนสงสารเคมีและผลิตภัณฑเคมี  และการบริการขนสงสินคา
เบ็ดเตล็ด 

   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา  วิเคราะห  จํานวน  10  วัน / การจัดทําดัชนี  1  ชุด 
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 6.4  คัดเลือกรายการสินคา/จัดทําน้ําหนักดัชนี 

   นักวิชาการพาณิชย  เปนผูศึกษา  วิเคราะห  คัดเลือกรายการสินคา  เพื่อเปนตัวแทนในการ
คํานวณดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนตามหมวดหมูของโครงสรางดัชนี  โดยใชขอมูลจากการสํารวจและ
ขอมูลจากปริมาณการขนสงสินคาทางถนนดวยรถบรรทุก  ซ่ึงจัดทําโดยกรมการขนสงทางบก  กระทรวง
คมนาคม  ประกอบการศึกษา  วิเคราะห  สําหรับการจัดทําน้ําหนักของดัชนีรวม  ใชขอมูลจากตารางปจจัย
การผลิตและผลผลิตของประเทศไทย   ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  เปนตัวคุมน้ําหนัก  และใชปริมาณการขนสงสินคาทางถนนดวยรถบรรทุกของกรมการขนสง
ทางบก  เปนขอมูลประกอบการจัดทําน้ําหนักรายการสินคา  

   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา  วิเคราะห  จํานวน 20 วัน / การจัดทําดัชนี 1 ชุด 

 6.5  คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ 

   นักวิชาการพาณิชย  ศึกษา  วิเคราะห  ผูประกอบการขนสงสินคาทางถนน  โดยรถยนตบรรทุก
ประเภทตางๆ  เพื่อคัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บคาบริการ  โดยพิจารณาจากผูประกอบการขนสงสินคาทาง
ถนนที่เปนสมาชิกของสมาคม/ชมรมการขนสงตางๆ  และผูประกอบการขนสงทางถนนทั่วประเทศ  ทั้ง
ขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  วิธีการคัดเลือกใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา  วิเคราะห 10 วัน / การจัดทําดัชนี 1 ชุด 

 6.6  คัดเลือกตัวอยางสินคา   

   นักวิชาการพาณิชย  ศึกษา  วิเคราะห  สํารวจ  รายการสินคาและเสนทางการขนสงสินคาทาง
ถนน  เพื่อคัดเลือกตัวอยางสินคาที่นํามาจัดเก็บคาบริการเพื่อคํานวณดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน  
โดยพิจารณาจากปริมาณการขนสงและผลประกอบการของผูประกอบการแตละราย  

   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา  วิเคราะห 30 วัน / การจัดทําดัชนี 1 ชุด  
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 6.7  จัดเก็บและบันทึกขอมูล 

   นักวิชาการพาณิชย  และลูกจางเหมาบริการ  จัดเก็บและบันทึกขอมูลคาบริการขนสงสินคาทาง
ถนน  เปนรายไตรมาส  ตามปฏิทินที่กําหนด  โดยใชวิธีการจัดเก็บขอมูลตามแบบสอบถามผานทางโทรศัพท  
โทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  ไปรษณีย  รวมทั้งการออกไปสัมภาษณ  สอบถาม  ตามแหลงจัดเก็บตาง 
   โดยมีหลักเกณฑการจัดเก็บคาบริการ  ดังนี้ 

- จัดเก็บคาบริการจากแหลงจัดเก็บเดิมตอเนื่องกันไป  ตามรายการสินคา  เสนทางการ
ขนสง  และอัตราคาระวางที่กําหนด   

- ในกรณีที่แหลงจัดเก็บเดิมยกเลิกไป  ตองสํารวจหาแหลงใหมทดแทน  พรอมทั้งเก็บ
ขอมูลลวงหนา 1 ไตรมาส 

   ระยะเวลาที่ใชในการจัดเก็บและบันทึกขอมูล  6 วัน / การจัดทํารายงาน 1 คร้ัง 

 6.8  ตรวจสอบขอมูล 

   นักวิชาการพาณิชย  ตรวจสอบความถูกตอง  ความครบถวนของขอมูลคาบริการขนสงสินคาทาง
ถนน  ตามรายการสินคา  เสนทางขนสง  และอัตราคาระวางที่กําหนด  กอนที่จะนําขอมูลไปประมวลผลดัชนี
ตามสูตรที่กํ าหนด   โดยตรวจสอบข อม ูลใหม ก ับข อม ูล เด ิมในไตรมาสที ่ผ านมา   ข อม ูลของ
ผูประกอบการรายอื่น  รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่เปนปจจุบัน  ตรวจสอบขอมูลการผลิต  การสงออก  การ
นําเขา  การอุปโภคบริโภคที่มีผลตอความตองการสินคาและการขนสง 

   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแหลงจัดเก็บ  รายการสินคา  หรือเสนทางการขนสง  ตองมีการ  
Impute หรือ Link ขอมูลคาบริการกอนการประมวลผลดัชนี 

   ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบขอมูล 3 วัน / การจัดทํารายงาน 1 คร้ัง 

 6.9  ประมวลผลดัชนี 

   นักวิชาการพาณิชย  ประมวลผลดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนเปนรายไตรมาส  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป  คํานวณโดยใชสูตร Modified Laspeyres  หลังจากประมวลผลไดคาดัชนีแลว  จะตองมี
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง  กอนนําขอมูลไปวิเคราะหและจัดทํารายงาน 

   ระยะเวลาที่ใชในการประมวลผลและตรวจสอบ 1 วัน / การจัดทํารายงาน 1 คร้ัง 
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 6.10  วิเคราะห  และจัดทํารายงาน 

   นักวิชาการพาณิชย  วิเคราะหดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนเปนรายไตรมาส  โดยมีการ
วิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  ผลกระทบที่ไดรับจากภาวะเศรษฐกิจ  
รวมทั้งมาตรการและนโยบายตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้งจัดทํารายงานดัชนีคาบริการ
ขนสงสินคาทางถนน  ประกอบดวยสถิติขอมูลดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน  เปรียบเทียบเปน 3 ระยะ  
คือ  ไตรมาสที่ผานมา  ไตรมาสเดียวกันของปผานมา  และระยะเดียวกันของปที่ผานมา  นําเสนอทั้งในรูป
ตาราง  กราฟ  จัดทําเปนเอกสารรายงานและ File. PDF 

   ระยะเวลาที่ใชในการวิเคราะหดัชนีและจัดทํารายงาน 2 วัน / การจัดทํารายงาน 1 คร้ัง 

 6.11  บริการและเผยแพร  

   นักวิชาการพาณิชย  ลูกจางเหมาบริการ  ใหบริการและเผยแพรรายงานดัชนีคาบริการขนสง
สินคาทางถนนเปนรายไตรมาส  โดยมีกําหนดเผยแพรทุกวันทําการแรกของเดือน  มกราคม  เมษายน  
กรกฎาคม  และตุลาคม  ผานทางเว็บไซตของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  www.price.moc.go.th   รวมทั้งการ
เผยแพรผานชองทางอื่นๆ  ไดแก  ไปรษณีย   จดหมายอิเล็กทรอนิกส  โทรสาร  โทรศัพท  และใหบริการ
ตรงที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 

   ระยะเวลาในการดําเนินการเผยแพรขอมูลผานชองทางตางๆ 1 วัน / การจัดทํารายงาน 1 คร้ัง 

7.  เอกสารอางอิง 

 7.1  ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย  ป 2548  สาขาที่ 151  การขนสงสินคาทางบก  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 7.2  ปริมาณการขนสงสินคาทางถนนดวยรถบรรทุก  ป 2551-2552  ของกรมการขนสงทางบก  
กระทรวงคมนาคม 

8. แบบฟอรมท่ีใช 

 8.1  แบบสํารวจขอมูลคาบริการขนสงสินคาทางถนน   
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9. เอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ 
คูมือการจัดทําดัชนี
คาบริการขนสงสินคา 
ทางถนน 
 
 

นักวิชาการพาณิชย ตูเอกสาร 
กลุมดัชนีบริการ 

1  ป เรียงตามเลขเอกสาร / 
เดือน  ป 

คูมือแหลงจัดเก็บ 
คาบริการขนสงสินคา 
ทางถนน 
 
 

นักวิชาการพาณิชย ตูเอกสาร 
กลุมดัชนีบริการ 

1  ป เรียงตามเลขเอกสาร /  
เดือน  ป 

ปฏิทินการจัดทําดัชนี 
คาบริการขนสงสินคา 
ทางถนน 
 
 

นักวิชาการพาณิชย ตูเอกสาร 
กลุมดัชนีบริการ 

1  ป เรียงตามเลขเอกสาร / 
 เดือน  ป 

แบบสํารวจขอมูล 
คาบริการขนสงสินคา 
ทางถนน 
 
 

นักวิชาการพาณิชย ตูเอกสาร 
กลุมดัชนีบริการ 

1  ป เรียงตามเลขเอกสาร /  
เดือน  ป 

รายงานดัชนีคาบริการ 
ขนสงสินคาทางถนน 
รายไตรมาส 
 
 

นักวิชาการพาณิชย ตูเอกสาร 
กลุมดัชนีบริการ 

1  ป เรียงตามเลขเอกสาร /  
เดือน  ป 

 
 
 
 
 
 

 



กระบวนการจัดทําและเผยแพรดัชนีคาบรกิารขนสงสนิคาทางถนน 

ขอกําหนด 

 1. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  1.1 ผูรับบริการสามารถคนหาขอมูลจากเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็ว 
  1.2 เจาหนาที่ใหบริการขอมูลไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และประทับใจ 
 2. กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ 
  2.1 พระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบขาราชการใหกรมการสนเทศในกระทรวงเศรษฐการ  พ.ศ.

2485  มีหนาที่เกี่ยวกับการรวบรวมสถิติดานระดบัราคาและคาครองชีพ 
  2.2 พระราชกิจจานุเบกษา  กฎกระทรวง  แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  พ.ศ.

2553  เลมที่ 127  ตอนที่ 22 ก  หนา 8  ขอ 12 
 3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  3.1 จัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน  ตามระเบียบวิธีทางสถิติ 
  3.2 จัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน  ตามมาตรฐานสากล 




