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บริการข่าวตลาดส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร 

ประจ าวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

รายการสินค้า 
ผู้ซ้ือหรือ
ผู้ขาย 

หน่วย 

ราคา
สัปดาห ์
ก่อน

(บาท) 

ราคา 
สัปดาห์น้ี 
(บาท) 

เปรียบเทียบ
กับสัปดาห์

ก่อน 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ  ความชื้น15% โรงสีรบัซื้อ เมตริกตนั 12,500-
13,500 

13,500-
14,000 

1,000 ในสัปดาห์น้ี มีรายการ
สินค้าท่ีมีความ
เคลื่อนไหวทางด้าน
ราคา ดังน้ี 
-ข้าวเปลอืกเจ้าหอมมะลิ
ปรับราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
โรงสีตั้งราคาจูงใจให้
เกษตรกรน าผลผลิตออกสู่
ตลาด 
-ข้าวสารทุกชนิดปรับราคา
เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดลดน้อยลง 
-ยางพารา ปรับราคาลดลง
เนื่องจากเร่ิมมีผลผลิตออกสู่
ตลาดเพิ่มมากขึ้น ประกอบ
กับตลาดรับซื้อปลายทางยัง
ปิดการรับซื้อ 
-สุกรมีชีวิต ปรับราคา
เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสุกรที่โต
ได้ขนาดออกสู่ตลาดลด
น้อยลง 
-ผักสด ปรับราคาขึ้น-ลง 
ตามภาวะตลาดทัว่ไป 
-น้ ามันเบนซินทุกชนิด ปรับ
ราคา 3 ครัง้ ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 
น้ ามันเบนซินทุกชนิด ปรับ
ราคาเพิ่มขึ้น 0.60 บาท 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2565 น้ ามัน
เบนซินทุกชนิดปรับราคา
เพิ่มขึ้น 0.80 บาท 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2565 น้ ามัน
เบนซินทุกชนิดปรับราคา
เพิ่มขึ้น 0.80 บาท 
 

2 ข้าวเปลือกเหนียว กข.๖  ความชื้น15% โรงสีรบัซื้อ เมตริกตนั 9,500-
10,000 

9,500-
10,000 

- 

3 ข้าวเปลือกเหนียวรวม  ความชื้น15% โรงสีรบัซื้อ เมตริกตนั 8,000-
8,500 

8,000-
8,500 - 

7 ข้าวสารหอมมะลิ 100% (ใหม่) ขาย ณ โรงส ี ๔๙ กก. 1,290-
1,340 

1,380 40 
8 ข้าวสารหอมมะลิ 100% (เก่า) ขาย ณ โรงส ี ๔๙ กก. 1,290 1,380 90 

9 ข้าวสารเหนียว๑๐%เมล็ดยาว กข.๖(ใหม่) ขาย ณ โรงส ี ๔๙ กก. 1,040- 
1,060 

1,060 20 
10 ข้าวสารเหนียว๑๐%เมล็ดยาว กข.๖(เก่า) ขาย ณ โรงส ี ๔๙ กก. 760 760 - 
11 ร าข้าว (หยาบ) ขาย ณ โรงส ี กก.ละ 3.10-3.80 3.10-3.80 - 
12 ร าข้าว (ละเอียด) ขาย ณ โรงส ี กก.ละ 9.60-

10.00 
9.60-
10.00 - 

13 มันส าปะหลัง (เชื้อแป้ง ๓๐ %) โรงแป้งรับซื้อ กก.ละ 3.10 3.10 - 
14 มันส าปะหลัง (คละ) ลานมันรับซื้อ กก.ละ 2.90-3.00 2.90-3.00 - 
15 ยางพารา (ก้อนถ้วยน้ ายาง60%) โรงงานรับซื้อ กก.ละ 26.40-

27.30 
25.80-
26.40 -0.6 

16 ยางพารา (แผ่นดิบ) เกรด ๑-๓ พ่อค้ารับซื้อ กก.ละ - - - 
17 เศษยางพารา (เปียก) พ่อค้ารับซื้อ กก.ละ 23-24 22-23 -1 
18 เศษยางพารา(แห้ง) พ่อค้ารับซื้อ กก.ละ 27-28 27 -1 
19 สุกรมีชีวิตน้ าหนัก ๑๐๐ กก. ขึ้นไป(ฟาร์ม) ราคารับซื้อจาก

เกษตรกร กก.ละ 94-98 98-100 3 
20 ไก่มีชีวิต (พันธุ์พ้ืนเมือง) ราคารับซื้อจาก

เกษตรกร กก.ละ 100-110 100-110 - 
21 ไก่พันธุ์เนื้อ ราคาขายปลีก กก.ละ 80 80 - 
22 เนื้อหมูเนื้อแดง ราคาขายปลีก กก.ละ 160-180 160-180 - 
23 เนื้อวัวสันนอก ราคาขายปลีก กก.ละ 300 300 - 
24 ไก่สดช าแหละไมร่วมเครื่องในไก่เนื้อ ราคาขายปลีก กก.ละ 80 80 - 
25 ปลาช่อนสดขนาดกลาง ราคาขายปลีก กก.ละ 160 160 - 
26 ปลาดุกสดขนาดกลาง ราคาขายปลีก กก.ละ 65 65 - 
27 ปลานิลสดขนาดกลาง ราคาขายปลีก กก.ละ 80 80 - 
28 ไข่ไก่เบอร์  ๓ ราคาขายปลีก  ฟอง 3.80-3.86 3.80-3.86 - 
29 ไข่ไก่เบอร์  ๒ ราคาขายปลีก ฟอง 4.00-4.20 4.00-4.20 - 
30 ผักคะน้า ราคาขายปลีก กก.ละ 45-50 40-45 -5 
31 ผักกาดขาวปล ี ราคาขายปลีก กก.ละ 30-35 30-35 - 
32 ผักกะหล่ าปล ี ราคาขายปลีก กก.ละ 30-35 30-35 - 
33 พริกข้ีหนู ราคาขายปลีก กก.ละ 80 80 - 
34 มะนาว ราคาขายปลีก ลูกละ 7-8 7-8 - 
35 แตงร้าน ราคาขายปลีก กก.ละ 20 20 - 
36 ถั่วฝักยาว ราคาขายปลีก กก.ละ 50-60 40-50 -10 
37 ต้นหอม ราคาขายปลีก กก.ละ 40-50 30-40 -10 
38 กระเทียมตัดหมวด (ไทย) ราคาขายปลีก กก.ละ 70 60 -10 
39 กระเทียมตัดหมวด (จีน) ราคาขายปลีก กก.ละ 60 50 -10 
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รายการสินค้า 
ผู้ซ้ือหรือ
ผู้ขาย 

 
หน่วย 

ราคา
สัปดาห์
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สัปดาห์น้ี 
(บาท) 
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ก่อน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

40 กระเทียมแกะกลีบ (ไทย) ราคาขายปลีก กก.ละ 80 70 -10  
41 กระเทียมแกะกลีบ (จีน) ราคาขายปลีก กก.ละ 70 60 -10  
42 น้ ามันดีเซล ราคาขายปลีก ลิตรละ 32.69 32.69 -  
43 น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 ราคาขายปลีก ลิตรละ 39.29 41.49 2.2  
44 น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล ์91 ราคาขายปลีก ลิตรละ 40.13 42.33 2.2  
45 น้ ามันเบนซินแกส๊โซฮอล์ 95 ราคาขายปลีก ลิตรละ 40.40 42.60 2.2  
46 น้ ามันเบนซิน 95 ราคาขายปลีก ลิตรละ 47.81 50.01 2.2  
47 น้ าตาลทรายขาวธรรมดา ราคาขายปลีก กก.ละ 22 22 -  
48 น้ าตาลทรายสรี า ราคาขายปลีก กก.ละ 22 22 -  
49 น้ ามันพืชมรกต 1 ลิตร น้ ามันถั่วเหลือง ราคาขายปลีก ขวดละ 65 65 -  
50 น้ ามันพืชกุ๊ก ๑ ลิตร น้ ามันถั่วเหลอืง ราคาขายปลีก ขวดละ 65 65 -  
51 ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ   16-8-8 ราคาขายปลีก กระสอบ - - -  
52 ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ   16-20-0 ราคาขายปลีก กระสอบ - - -  
53 ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ   16-16-8 ราคาขายปลีก กระสอบ 1,240 1,240 -  
54 ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ   15-15-15 ราคาขายปลีก กระสอบ - - -  
55 ปุ๋ยตรากระตา่ย  21-0-0 ราคาขายปลีก กระสอบ 900 900 -  
56 ปุ๋ยตรากระตา่ย  46-0-0 ราคาขายปลีก กระสอบ 1,640 1,640 -  
57 ปุ๋ยตรากระตา่ย  15-15-15 ราคาขายปลีก กระสอบ 1,440 1,440 -  

 
หมายเหต ุ  ราคาทีแ่จ้งนีเ้ป็นราคาในเขตอ าเภอเมือง  ราคาซือ้ขายในเขตอ าเภออื่น ๆ  อาจจะสงูหรือต ่ากวา่ขึน้อยูก่บัคา่ขนสง่หรือคา่ใช้จา่ยที่ 

แตกตา่งกนั  ราคาที่แจ้งมิได้ก าหนดหรือบงัคบัไว้เพียงแตแ่จ้งให้ทราบเพื่อใช้ประกอบในการตดัสนิใจของผู้ซือ้และผู้ขาย  เทา่นัน้
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