
                       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 1  โทร. 7008 
ที ่   พณ 0225/                        วันที่            มีนาคม 2564                  

เรื่อง รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าวันที่  10 มีนาคม 2564 

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์               ความเห็น/ค าสั่ง                

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ขอสรุปรายงานราคาและสถานการณ์สินค้า
เกษตรที่ส าคัญ ประจ าวันที่ 10 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
                                                     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                       
                                     (นายวันชัย  อาจกมล) 
                         ผู้อ านวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
ภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  1. ข้าว  

   
จังหวัด 

                                                    ชนิดข้าว                                                                  (ราคาซื้อ/บาท/ตัน) 
ข้าวเปลือกเจ้า (นาปี,นาปรัง)  

ความชื้นไม่เกิน 15% 
ข้าวเปลือกหอมมะลิ  

ความชื้นไม่เกิน 15% 
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (พันธุ์ กข6) 

ความชื้นไม่เกิน 15% 
วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) 

สุรินทร์   11,500-12,300 11,500-12,300 - - 
นครสวรรค์ 9,500-9,700 9,500-9,700 - - - - 
สุพรรณบุรี 9,700-9,800 9,700-9,800 - - - - 
พิจิตร 9,200-9,500 9,200-9,500  -  - - - 
พระนครศรีอยุธยา 9,700-9,800 9,700-9,800 - - - - 
บุรีรัมย์   11,600-12,200 11,600-12,200 - - 
 อุบลราชธาน ี   11,500-12,500 11,500-12,500 10,000-10,500 10,000-10,500 
ศรีสะเกษ   11,300-13,000 11,300-13,000 - - 
อุดรธาน ี   11,500-13,100 11,500-13,100 10,400-11,600 10,400-11,600 
ราคาเฉลีย่ (ต่ าสุด - สูงสุด) 9,200-9,800 9,200-9,800 11,300-13,100 11,300-13,100 10,000-11,600 10,000-11,600 

  สถานการณ์ : ราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน  
 

  2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
                                                     

จังหวัด 
                                          ชนิดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                                 (โรงงานรับซื้อ,ผู้ค้าท้องถิ่นรับซื้อ บาท/กก.) 

เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5%   เมล็ดความชื้นไม่เกิน 30%  
วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) 

เพชรบูรณ์ 8.50 8.50 6.50 6.50 
นครราชสีมา 8.40-9.50 8.40-9.50 6.30-6.35 6.30-6.35 
 เลย 8.70 8.70 6.70 6.70 
พิษณุโลก 9.15 9.15 6.00-6.20 6.00-6.20 
ราคาเฉลี่ย (ต่ าสุด - สูงสุด) 8.40-9.50 8.40-9.50 6.00-6.70 6.00-6.70 

สถานการณ ์: ราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน  
 

  3. มันส าปะหลัง 
 

จังหวัด 
                                          ชนิดมันส าปะหลัง                                       (เกษตรกรขายได้, โรงงานรับซื้อ บาท/กก.) 

หัวมันสด (ณ โรงแป้งเชื้อแป้ง 25%) มันเส้น แป้งมัน 
วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) 

นครราชสีมา 2.15-2.25 2.15-2.25 6.50-6.80 6.50-6.80 13.40-13.50 13.40-13.50 

ก าแพงเพชร 2.45-2.65 2.45-2.65 6.20 6.20 - - 
อุบลราชธานี 2.30-2.40 2.30-2.40 6.60-6.65 6.55-6.60 - - 
กาญจนบุรี 2.35 2.35 6.50 6.50 - - 
ราคาเฉลี่ย (ต่ าสุด - สูงสุด) 2.15-2.65 2.15-2.65 6.20-6.80 6.20-6.80 13.40-13.50 13.40-13.50 

  สถานการณ์ : ราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน ยกเว้น ที่จ.อุบลราชธานี มันเส้น ราคาโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลง 0.05 บาท/กก. 
 

  4. ปาลม์น้ ามัน  
 

จังหวัด 
                                          ชนิดปาล์มน้ ามัน                                                                (ราคารับซื้อ/บาท/กก.) 

ผลปาล์มทะลาย (18% ณ โรงสกัด) ผลปาล์มทะลาย  ณ ลานเท 
วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) 

สุราษฎร์ธานี  5.80-6.40 5.80-6.20 5.70-6.10 5.70-6.10 
กระบี่  5.90-6.40 5.70-6.10 5.80-6.30 5.60-6.00 
ชุมพร  5.70-6.40 5.70-6.40 5.60-6.30 5.60-6.30 
นครศรีธรรมราช 6.00-6.25 5.90-6.00 5.70-6.30 5.60-6.00 
ประจวบคีรีขันธ์ 5.70-6.20 5.70-6.00 5.60-6.00 5.60-5.80 
ปัตตานี 5.90 5.90 5.70-5.80 5.70-5.80 
ราคาเฉลี่ย (ต่ าสุด - สูงสุด) 5.70-6.40 5.70-6.40 5.60-6.30 5.60-6.30 
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                                                                               น้ ามันปาล์มดิบ (CPO)                                                                     (บาท/กก.) 

ขายสง่ตลาด กทม. วันก่อน (8 มี.ค.) ขายสง่ตลาด กทม. วันน้ี (9 ม.ีค.) 
36.50-36.75 36.50-36.75 

สถานการณ์ : ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคาผลปาล์มทะลาย ณ โรงสกัด และ ลานเท ราคาเกือบทุกจังหวัดโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลง 0.10-0.25 บาท/กก. 
ส าหรับราคาน  ามันปาล์มดิบ (CPO) ณ วันที่ 9 มี.ค. 63 ราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน 

 

  5.สุกร  
 

จังหวัด 
                                                ชนิดสุกร                                                                           (ราคารับซื้อ/บาท/กก.) 

สกุรมีชีวิต (หนา้ฟาร์ม) 
ขนาด 100 กก.ขึ้นไป 

สุกรช าแหละเน้ือแดง
ธรรมดา (ขายปลีก) 

สุกรช าแหละเน้ือสัน 
(ขายปลีก) 

สุกรช าแหละเน้ือสามชั้น 
(ขายปลีก) 

วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) 
ราชบุรี 76 76 150-160 150-160 160-170 160-170 170-180 170-180 
นครปฐม 73-76 80 145-155 145-155 165-170 165-170 165-170 165-170 
ฉะเชิงเทรา 80 80 145-150 145-150 155-160 155-160 165-170 165-170 
ชลบุรี 73-74 73-74 130-140 130-140 140-150 140-150 150-150 150-150 
สระบุรี 80 80 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 
ขอนแก่น 82-85 82-85 150-170 150-170 160-170 160-170 170-180 170-180 
หนองคาย 83 85 150 150 150-160 150-160 160-170 160-170 
ชุมพร 74-78 74-78 140-160 140-160 150-160 150-160 160-180 160-180 
เพชรบูรณ์ 85 85 160-180 160-180 160-180 160-180 175-185 175-185 
พะเยา 76-85 88 150-160 150-160 150-160 150-160 160 160 
ราคาเฉลี่ย (ต่ าสุด - สูงสุด) 73-85 73-88 130-180 130-180 140-180 140-180 150-185 150-185 

สถานการณ์ :ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ที่จ.นครปฐม จ.หนองคาย และ จ.พะเยา สุกรมีชีวิต ราคาโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ น 2.00-7.50 บาท/กก. 
 

  6.กระเทียม/หอมแดง  
 

จังหวัด 
                                                       ชนิดกระเทียม/หอมแดง                                           (ราคาซื้อ/บาท/กก.) 

กระเทียมสดคละ   
(เกษตรกรขายได้) 

กระเทียมแห้งคละ 
(เกษตรกรขายได้) 

หอมแดงสดคละ  
(เกษตรกรขายได้) 

หอมแดงแห้งคละ มัดจุก 
(ขายส่ง) 

วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 ม.ีค.) วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 ม.ีค.) วันก่อน (9 ม.ีค.) วันนี้ (10 ม.ีค.) วันก่อน (9 ม.ีค.) วันนี้ (10 มี.ค.) 
เชียงใหม่ 8-11  8-11  - - - - - - 
แม่ฮ่องสอน 9-10 9-10 40-45 40-45 8 8 - - 
ศรีสะเกษ 25-35 25-35 30-60 30-60 5-10 5-10 16-17 16-17 
เชียงราย 14-16   10-12 - - 7-8 7-8 - - 
ล าพูน 9-10 9-10 40-45 40-45 4-7 4-7 16-18 16-18 
ราคาเฉลีย่ (ต่ าสุด - สูงสุด) 8-35 8-35 30-60 30-60 4-10 4-10 16-18 16-18 

สถานการณ์ : ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน ยกเว้น ที่จ.เชียงราย กระเทียมสดคละ ราคาโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลง 4.00 บาท/กก. 
 

  7.หอมหัวใหญ่ 
 

จังหวัด 
                                                        ชนิดหอมหัวใหญ ่                                                     (ราคาซื้อ/บาท/กก.) 

หอมหัวใหญค่ละ   
(เกษตรกรขายได้) 

หอมหัวใหญ่เบอร์ 0 
(เกษตรกรขายได้) 

วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) วันก่อน (9 มี.ค.) วันนี้ (10 มี.ค.) 
เชียงใหม่ 7 7 - - 
เชียงราย - - - - 
นครสวรรค์ 7 7 8-9 8-9 
กาญจนบุร ี - - 5-7 5-7 
ราคาเฉลีย่ (ต่ าสุด - สูงสุด) 7 7 5-9 5-9 

สถานการณ์ : ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน 
 
 
 

 
 

ข้อมูลจาก : ส านกังานพาณิชย์จังหวัด  
ประมวลผลโดย : กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กลุ่ม ศก.1) 


