
คำชี้แจง 

การปรับปรุงดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน  ปีฐาน 2558 

 กระทรวงพาณิชย์ โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า มีภารกิจจัดทำและเผยแพร่ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทาง

ถนน (Road Freight Transport Index : RFTI) เป็นประจำทุกไตรมาส มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของ

ค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศโดยเฉลี่ย สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นำไปใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย วางมาตรการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการผลิต การตลาด การลงทุน และ

ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี 

ตามข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input - Output Table of Thailand) ที่จัดทำโดย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อให้ดัชนีฯ มีความทันสมัย ครอบคลุม และสอดคล้องกับ

ภาวะการขนส่งสินค้าทางถนนในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ไดจ้ัดทำและเผยแพร่ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน 2 โครงสร้าง คือ  

 1. ดัชนี ค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน (โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต ) ประกอบด้วย 

3 หมวดใหญ่ และ 27 หมวดย่อย ดังนี้ 

 1.1 หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง  (2 หมวดย่อย) 

 1.2 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง  (4 หมวดย่อย) 

 1.3 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (21 หมวดย่อย) 

 2. ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน (โครงสร้างแบ่งตามประเภทรถ) ประกอบด้วย  7 หมวด ดังนี้ 

 1.1 หมวดรถกระบะบรรทุก  

 1.2 หมวดรถตู้บรรทุก 

 1.3 หมวดรถบรรทุกของเหลว 

 1.4 หมวดรถบรรทุกวัสดุอันตราย 

 1.5 หมวดรถบรรทุกเฉพาะกิจ 

 1.6 หมวดรถพ่วง 

 1.7 หมวดรถก่ึงพ่วงบรรทุกวัสดุยาว 

 

การปรับปรุงดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ปีฐาน 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน (โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต)  ได้ดำเนินการพัฒนา
ปรับปรุงปีฐาน ดังนี้  

 1.1 ปี 2555  พัฒนาปรับปรุงครั้งที่  1 จากปีฐาน  2543 = 100  เป็นปีฐาน 2548 = 100   

 1.2 ปี 2559 พัฒนาปรับปรุงครั้งท่ี 2 จากปีฐาน 2548 = 100 เป็นปีฐาน 2553 = 100  

 1.3 ปี 2564 พัฒนาปรับปรุงครั้งท่ี 3 จากปีฐาน 2553 = 100 เป็นปีฐาน 2558 = 100 
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 การปรับปรุงปีฐานและน้ำหนักดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ปีฐาน 2558 ได้มีการพัฒนาปรับปรุง

โครงสร้างหมวดใหญ่/หมวดย่อย/รายการ ให้มีความครอบคลุมโครงสร้างการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น และมีความทันสมัย

สอดคล้องกับสถานการณ์การขนส่งสินค้าในปัจจุบันมากขึ้น โดยใช้มูลค่าการขนส่งสินค้ารวมจากตารางปัจจัยการผลิตและ

ผลผลิตของประเทศไทย (Input – Output Table of Thailand) ปี 2558  (สาขาที่ 151 การขนส่งสินค้าทางบก ซึ่ง

เป็นสาขาที่ประกอบด้วยบริการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุก) เป็นกรอบในการจัดทำน้ำหนักดัชนี  โดยดัชนี

ค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ปีฐาน 2558 ประกอบด้วยดัชนีหมวดใหญ่รวม 3 หมวด คือ หมวดผลิตภัณฑ์

เกษตรกรรมและการประมง  หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง  หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ประกอบด้วยหมวดย่อย 

จำนวน 27 หมวด และมีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 51 รายการ ทั้งนี้ จะไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลดัชนี

ในปีฐาน 2553 โดยมีกำหนดเผยแพร่ทุกเดือนแรกของไตรมาสถัดไป  ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป 
 

ผลการปรับปรุงมูลค่าและสัดส่วนน้ำหนักดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ปีฐาน 2558 เป็นดังนี้ 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบน้ำหนักดัชนี 3 หมวดใหญ่ ปีฐาน 2558 กับ ปีฐาน 2553 
 

กิจกรรมการผลิต  
(ชื่อเดิม) 

ปีฐาน 2553 
กิจกรรมการผลิต 

(ชื่อใหม่) 

ปีฐาน 2558 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
ของน้ำหนัก 

 

การ
เปลี่ยน 
แปลง
ของ

สัดส่วน 
มูลค่าการขนส่ง 

(น้ำหนัก) 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าการขนส่ง 
(น้ำหนัก) 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  

รวม 244,335,846.00 100.00 รวม 272,117,698.00  100.00 11.37 - 

ผลผลิตเกษตรกรรม 26,681,474.38 10.92 ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม
และการประมง 

29,271,658.02  
 

10.76 
 

9.71 
 

-0.16 

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง 7,207,907.46 2.95 ผลิตภัณฑ์จากเหมือง    9,398,918.41  
 

3.45 
 

30.40 
 

0.50 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 210,446,464.16 86.13 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 233,447,121.57  
 

85.79 
 

10.93 
 

-0.34 

 

จากการเปรียบเทียบมูลค่าการขนส่งสินค้าทางบก ปีฐาน 2558 กับปีฐาน 2553 ปรากฏว่ามูลค่าการขนส่งรวม

เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.37 โดยมูลค่าการขนส่งสินค้าหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 9.71 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.40 และ 10.93 

ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบโครงสร้างหมวดใหญ่ หมวดย่อย และน้ำหนัก ปีฐาน 2558 กับปีฐาน 2553  

หมวดใหญ่ หมวดย่อย 
ปีฐาน 2553 

หมวดใหญ่ หมวดย่อย 
ปีฐาน 2558 

มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน 
(%) 

รวม  244,335,846.00  100.00 รวม  272,117,698.00  100.00 
ผลผลิต
เกษตรกรรม 

   26,681,474.38  
 

10.92 ผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรม
และการ
ประมง 

 29,271,658.02 10.76 

 ผลผลิตเกษตร 
ปศุสัตว์ และ
ป่าไม้ 

  24,531,318.94  
 

10.04  ผลิตภัณฑ์ 
ทางการเกษตร 

26,115,802.50 9.60 

 ผลผลิตจาก
การประมง 

    2,150,155.44  
 

0.88  ผลิตภัณฑ์จาก
การประมง 

3,155,855.52 1.16 

ผลิตภัณฑ์
จากเหมือง 

     7,207,907.46  2.95 ผลิตภัณฑ์
จากเหมือง 

 9,398,918.41 3.45 

 ลิกไนต์ 
ปิโตรเลียม
และก๊าซ
ธรรมชาติ 

    6,108,396.15  
 

2.50  ถ่านหินและ
ลิกไนต์ 

231,480.84 0.09 

 แร่โลหะและ
แร่อื่น ๆ 

    1,099,511.31  
 

0.45  ปิโตรเลียมดิบ
และก๊าซ
ธรรมชาติ 

7,525,860.89 2.77 

     สินแร่โลหะ 71,097.57 0.03 
     ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ท่ีได้จากการทำ
เหมือง 

1,570,479.12 0.58 

ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

 210,446,464.16  
 

86.13 ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

 233,447,121.57 85.79 

 ผลิตภัณฑ์
อาหาร 
เครื่องดื่ม 
และยาสูบ 

  34,853,866.65  
 

14.26  ผลิตภัณฑ์
อาหาร 

34,169,084.29 12.56 

     เครื่องดื่ม 9,315,515.43 3.42 
 สิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์ 
สิ่งทอ 

11,557,085.52  
 

4.73  สิ่งทอ 5,724,340.15 2.10 

     เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย 

5,133,620.58 1.89 
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย 
ปีฐาน 2553 

หมวดใหญ่ 
 

หมวดย่อย 
ปีฐาน 2558 

มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน 
(%) 

 หนังฟอก 
ผลิตภัณฑ์หนัง
และรองเท้า 

  1,368,280.74  
 

0.56  เครื่องหนังและ
ผลิตภัณฑ์ 

1,416,353.87 0.52 

 ไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม ้

  1,661,483.75  
 

0.68  ไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม้ 

2,201,465.38 0.81 

 เยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์
กระดาษและ
สิ่งพิมพ์ 

  3,860,506.37  
 

1.58  กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์
กระดาษ 
 

2,721,322.36 1.00 

     สิ่งพิมพ์และสิ่ง
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพิมพ์ 

1,580,210.28 0.58 

 ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 

20,548,644.65  
 

8.41  ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการกลั่น
ปิโตรเลียม 

20,141,123.35 7.40 

 เคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคม ี

11,630,386.27  
 

4.76  เคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี 

15,314,230.13 5.63 

     ผลิตภัณฑ์ทาง
เภสัชกรรม 

1,899,069.17 0.70 

 ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก 

10,530,874.96  
 

4.31  ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก 

12,396,233.47 4.56 

 ผลิตภัณฑ์
อโลหะ 

  6,035,095.40  
 

2.47  ผลิตภัณฑ์ที่ทำ
จากแร่อโลหะ 

7,638,395.89 2.81 

 โลหะขั้นมูลฐาน
และผลิตภัณฑ์
โลหะ 

  8,209,684.43  
 

3.36  โลหะขั้นมูลฐาน 4,883,095.37 1.79 

     ผลิตภัณฑ์โลหะ
ประดิษฐ์ 

5,352,453.98 1.97 

 เครื่องไฟฟ้า 
อุปกรณ์ เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส ์

56,954,685.70  
 

23.31  ผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

36,437,043.39 13.39 

     อุปกรณ์ไฟฟ้า 9,813,786.99 3.61 
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย 
ปีฐาน 2553 

หมวดใหญ่ หมวดย่อย 
ปีฐาน 2558 

มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน 
(%) 

 เครื่องจักร 
ส่วนประกอบ 
และอุปกรณ์ 

10,799,644.39  
 

4.42  เครื่องจักรและ
เครื่องมือ 

11,445,987.85 4.21 

 ยานพาหนะ
และอุปกรณ์ 

19,107,063.16  
 

7.82  ยานยนต์ 
ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ 

28,007,846.17 10.29 

     จักรยานยนต์ 
จักรยาน 
ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ 

2,973,799.47 1.09 

 สินค้าอุตสาหกรรม
อื่น ๆ  

13,340,737.19  
 

5.46  ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมอื่น  ๆ

14,882,143.99 5.47 

 

ตารางท่ี 3  จำนวนรายการสินค้าในโครงสร้างดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ปีฐาน 2558 

หมวดสินค้า 
จำนวนรายการสินค้า 

ปีฐาน 2553 ปีฐาน 2558 
รวมทุกรายการ 49 51 

ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง 7 4 
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง 4 5 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 38 42 

 
โดยมีรายละเอียดการรายการที่เปลี่ยนแปลงตามหมวดใหญ่ ดังนี้ 
1) หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง   มีรายการสินค้าเพ่ิม/ลด ดังนี้ 

รายการเพิ่มใหม่ (0 รายการ) รายการปรับลด (3 รายการ)   หมายเหตุ 
 1.ข้าวเปลือก พืชไร่ และพืชอ่ืน ๆ 

2.พืชผัก ไม้ดอก และเมล็ดพันธุ์ 
ยุบรวมเป็น รายการพืชล้มลุก 

 3.ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
4.สัตว์ปีกมีชีวิตและไข่ 

ยุบรวมเป็น รายการสัตว์ 

 5.ผลิตภัณฑ์จากป่า ตัดรายการ 
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2) หมวดผลิตภัณฑจ์ากเหมือง มีรายการสินค้าเพ่ิม/ลด ดังนี้ 
รายการเพิ่มใหม่ (1 รายการ) รายการปรับลด (0 รายการ )  

1. หิน ทราย และดิน   
 

3) หมวดผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม มีรายการสินค้าเพ่ิม/ลด ดังนี้ 
รายการเพิ่มใหม่ (14 รายการ) รายการปรับลด (11 รายการ)   

1. สุราที่ได้จากการกลั่น และการผสม 
2. มอลต์และสุราที่ทำจากข้าวมอลล์ 
3. เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
4. สิ่งทอประเภทอ่ืนๆ 
5. ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ 
6. เภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ท่ีใช้รักษาโรค 
7. ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ 
8. ชิ้นสว่นและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
9. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
10. เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน 
11. มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุม
และจ่ายไฟฟ้า 
12. อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง 
13. เครื่องใช้ในครัวเรือน 
14. เครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง 
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ 

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
2. น ้ำม ันเบนซ ินและน ้ำมัน
ดีเซล 
3. น้ำมันเชื้อเพลิงอื่น ๆ 
4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
5. สารกำจัดแมลงและวัชพืช 
6. สีทา น้ำมันชักเงาและหมึก
พิมพ์ 
7. ผลิตภัณฑ์จากดินชนิดไม่ทน
ไฟ 
8. ผลิตภัณฑ์จากดินใช้ก่อสร้าง 
9. ซีเมนต์ ปูนขาว 
10. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
11.เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
4)รายการสินค้าเดิมที่ยุบรวมเป็นรายการสินค้าใหม่ มีดังนี้ 

รายการที่ยุบรวมกัน เป็นรายการใหม่ 
1. ข้าวเปลือก พืชไร่ และพืชอ่ืน ๆ 
2. พืชผัก ไม้ดอก และเมล็ดพันธ์ 

1. พืชผักล้มลุก 

3. ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
4. สัตว์ปีกมีชีวิตและไข่ 

2. สัตว์ 
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5) รายการสินค้าที่เปลี่ยนชื่อใหม่ มีดังนี้ 
ชื่อรายการเดิม  ชื่อรายการใหม่ 

1. ผลไม้ พืชที่ใช้ทำเครื่องดื่มและเครื่องเทศ 1. พืชยืนต้น 
2. ปลาและสัตว์น้ำ 2. สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากการประมง 
3. ผลผลิตจากเหมือง 3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเหมืองแร่และเหมืองหิน ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
4. ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 4. ก๊าซธรรมชาติ 
5. แร่อื่น ๆ 5. ลิกไนต์ 
6. เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 6. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์ 
7. ผลิตภัณฑ์ปลาและสัตว์น้ำแปรรูป 7. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ำ 
8. ผลไม้และผักแปรรูป 8. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก 
9. ผลิตภัณฑ์นมและไอศครีม 9. ผลิตภัณฑ์นม 
10. ผลิตภัณฑ์จากโรงสี 10. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช สตาร์ชและ

ผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช 
11. เส้นใย เส้นด้าย และสิ่งทอ 11. เส้นใย และสิ่งทอ 
12. เครื่องแต่งกาย 12. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ยกเว้นเสื้อผ้าเครื่องแต่ง

กายท่ีทำจากขนส้ตว์) 
13. หนังฟอก 13. หนังฟอก กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และ

ผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ 
14. ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและรองเท้า 14. รองเท้า 
15. ไม้แปรรูป ไม้อัด แผ่นไม้อ่ืน ๆ ไม้วีเนียร์ 15. ไม้ท่ีได้จากการเลื่อยและไส 
16. ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ทำจากไม้ 16. ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
17. เยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์ 17. เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง 
18. สิ่งพิมพ์และการพิมพ์ 18. บริการพิมพ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ 
19. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืน ๆ 19. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
20. เคมีภัณฑ์ขั ้นมูลฐาน ปุ๋ยเคมีและสารประกอบ
ไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น 

20. ปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 

21. กระจกและผลิตภัณฑ์แก้ว 21. แก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว 
22. ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอ่ืน ๆ 22.  ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่ทำจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อ่ืน 
23. เหล็กและเหล็กกล้า 23. เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน 
24. ยานยนต์ ตัวถัง และส่วนประกอบ 24. ยานยนต์ 
25. ยานพาหนะอ่ืน ๆ 25. อุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
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 2. ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน (โครงสร้างแบ่งตามประเภทรถ) ปีฐาน 2558 ได้พัฒนาจัดทำเป็น
ครั้งแรกในปี 2563  โดยกำหนดโครงสร้างหมวด ตามการแบ่งประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของตาม
ลักษณะการใช้งานของกรมการขนส่งทาง  โดยดัชนีค่าบริการฯ โครงสร้างแบ่งตามประเภทรถ ประกอบด้วย 7 หมวด และ
มีรายการทั้งหมด 16 รายการ ทั้งนี้ ได้เริ่มเผยแพร่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็นต้นมา โดยเผยแพร่
ควบคู่กับดัชนีค่าบริการฯ (โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต) เป็นประจำทุกไตรมาส 

 
โครงสร้างหมวดและน้ำหนักดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน (โครงสร้างแบ่งตามประเภทรถ) ปีฐาน 2558 
 

หมวด น้ำหนัก (ปีฐาน 2558)  สัดส่วน 
รวมทุกรายการ 272,117,698.00 100.00 

รถกระบะบรรทุก 146,310,944.36 53.77 
รถตู้บรรทุก 19,387,475.90 7.12 
รถบรรทุกของเหลว      5,115,812.72 1.88 
รถบรรทุกวัสดุอันตราย 2,555,331.34 0.94 
รถบรรทุกเฉพาะกิจ 21,185,391.50 7.79 
รถพ่วง 77,090,943.84 28.33 
รถก่ึงพ่วงบรรทุกวัสดุยาว 485,449.05 0.18 

 
----------------------------------- 

       
       กลุ่มดัชนีราคาค่าบริการ 
       กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
       สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

        เมษายน 2564 


