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

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจ าวนั  พุธ  ที่  2   ธันวาคม   พ.ศ. 2558 
ราคาไม่รวมกระสอบ ข้าวคดัขายบริโภคภายใน 

ชนิดข้าว บ./100 ก.ก. ชนิดข้าว  บ./100 ก.ก.  บ./100 ก.ก. 
ขา้วหอมมะลิ 100% ชั้น 2 เก่า (56) 3,000 – 3,100 ขา้วน่ึง  100%    สีเขม้ 1,190 – 1,210 ขา้วขาว 100%  ชั้น 1 1,900 
ขา้วหอมมะลิ 100% ชั้น 2 เก่า (57)  2,580 – 2,600 ขา้วน่ึง  100%    สีอ่อน 1,180 – 1,190 
ขา้วหอมมะลิ 100% ชั้น  2  ใหม่ 
ปี 58/59 

2,280 – 2,400 
 

ขา้วน่ึง   5 % 1,140 
 

ขา้วขาว 100%  ชั้น 2 1,700 
 

ปลายขา้วหอมมะลิ (ใหม่) 
ปี 58/59 

1,150 – 1,170 
 

ขา้วน่ึงเมด็ด า - ขา้วขาว 5% 1,600 
 

  ปลายขา้วน่ึง 920 - 950   
 

ขา้วท่อนท าก๋วยเตี๋ยว 1,370 
 

ขา้วหอมปทุมธานี (ยิงสี) 
 

1,650 – 1,700 
 

ร าขา้วน่ึง  (ก.ก.) 9.80 – 10.00  ยี่จ๊อ (ขา้วหอมมะลิ) 1,350 

ซาห่อ (ขา้วหอมมะลิ) ใหม่ 1,270 

ปลายขา้วหอมปทุมธานี (ไม่ยิงสี) 1,080 – 1,100     

   

 
ขา้วเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) อีสาน   
 

2,550 – 2,700   

ขา้วขาว  100%  ชั้น  2                                              1,210 – 1,240 ขา้วเหนียว กข.6 (ธรรมดา) 2,750   
ขา้วเหนียว กข.6 (พิเศษ) 3,000 

ขา้วขาว 5% 1,170 – 1,180 ขา้วเหนียว (สันป่าตอง) 

 
2,450-2,500 

 
  

ปลายขา้วขาวเอวนัเลิศ  
 
  

1,060 – 1,070 ขา้วเหนียว 10% เมลด็ยาว ( ใหม่) 
 

 2,400 – 2,550 
  
 

กระสอบจมัโบ ้(2.5 Kg.,ใบละ) 250 
กระสอบจมัโบ ้(2 Kg.,ใบละ) 200 

ปลายขา้วขาวซีวนั 
         

940– 970 
 

ขา้วเหนียว 10% เมลด็ส้ัน (ใหม่) 2,000 – 2,200   
กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ) 38.00 

 ร าขา้วขาว ( ก.ก.)   7.50 – 7.70 ปลายขา้วเหนียวเอวนัเลิศคดัพิเศษ 

 
1,900 

 
กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ) 8.00 - 11.00 

 ปลายขา้วเหนียวเอวนัเลิศธรรมดา 

 
1,880 

 
กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ) 17.00 

  
 หมายเหต ุ: ราคามีการเปลีย่นแปลง สูงขึ้น  
   ราคามีการเปลีย่นแปลง ลดลง  

 
 
 
 
 
 
 

สมาคมโรงสขีา้วไทย 
81-81/1 เจริญกรุง 24  แขวงตลาดนอ้ย  เขตสมัพนัธวงศ ์  กรุงเทพฯ 10100 

โทร   0–2234-7289  โทรสาร  0-2234-7286 



ราคาข้าวเปลอืกของแต่ละจังหวดัประจ าวนั  พุธ  ที ่ 2  ธันวาคม  2558 

กรุงเทพฯ  ขา้วเปลือก 100% (ความช้ืน 15%) 8,000  บาท ,ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 7,900  บาท 
  ขา้วเปลือกหอมปทุม (ความช้ืน 15%) 9,500  บาท  
กาญจนบุรี  ขา้วเปลือกรวม (ความช้ืน 15%) 7,900   บาท  
ฉะเชิงเทรา  ขา้วหอมมะลิเก่า (ความช้ืน 15%) 12,500  บาท, ขา้วหอมมะลิใหม่ (58/59) (ความช้ืน 15%) 12,500  บาท, 
  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 8,000  บาท  
ชยันาท  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 7,800 – 8,000  บาท 
นครนายก  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 7,900 – 8,000  บาท 
นนทบุรี  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 8,100  บาท 
นครปฐม  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 7,800 -7,900  บาท  
ปทุมธานี  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 7,900 – 8,000   บาท, ขา้วเปลือกหอมปทุม (ความช้ืน 15%) 9,000  บาท  
เพชรบุรี  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 7,900   บาท  
ลพบุรี  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 7,900   บาท 
สิงห์บุรี  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 8,000  บาท, ขา้วเปลือกหอมปทุม (ความช้ืน 15%) 10,000  บาท 
สุพรรณบุรี  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 7,700 – 7,900  บาท 
อยุธยา  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 7,900 -8,000  บาท 
ก าแพงเพชร ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 7,900  บาท, ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 25%) 6,700 – 6,800  บาท 
นครสวรรค ์  - 
พิษณุโลก  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 8,000   บาท, (ความช้ืน 28 - 30%) 6,200  บาท  
พิจติร  ขา้วเปลือก 5% (ความช้ืน 15%) 7,800  บาท, (ความช้ืน 25 - 30%) 6,800  บาท 
 ขา้วเปลือก 100% (ความช้ืน 15%) 8,200  บาท, (ความช้ืน 25 - 30%) 7,200  บาท  
เชียงราย  ข้าวหอมมะลิ  เ ก่า(57/58) (ความช้ืน 15%) 12,500  บาท,ข้าวหอมมะลิ ใหม่ (58/59)  (ความช้ืน 26 -27%) 9,700  บาท , , 
  ขา้วเหนียว (กข.6) 11,000  บาท,ขา้วเหนียวใหม่ (สันป่าตอง)(ความช้ืน 30%) 9,900  บาท 
เชียงใหม่  - 
อุตรดิตถ ์  - 
อุทยัธานี  - 
บุรีรัมย ์  ขา้วหอมมะลิใหม่ (ความช้ืน 15%) 12,000  บาท 
นครราชสีมา ขา้วหอมมะลิใหม่ (58/59) (ความช้ืน 22-27%) 9,800 – 10,200  บาท 
ขอนแก่น  ขา้วหอมมะลิเก่า (ความช้ืน 15%) 11,700 – 11,900  บาท, ขา้วหอมมะลิใหม่ (58/59) (ความช้ืน 15%) 10,700 – 11,000 บาท 
  ขา้วเหนียวเก่า (กข.6)(ความช้ืน 15%) 12,600 – 13,000  บาท , ขา้วเหนียวใหม่ (กข.6)(ความช้ืน 15%) 12,300 – 12,800  บาท 
  ขา้วเหนียวใหม่(คละ) (ความช้ืน 15%) 12,000 – 12,500  บาท        
ยโสธร  ขา้วหอมมะลิเก่า (ความช้ืน 15%) 12,000  บาท, ขา้วหอมมะลิใหม่ (ความช้ืน 15%) 11,500  บาท 
อุดรธานี  ขา้วหอมมะลิเก่า (ความช้ืน 15%) 11,700 – 12,000  บาท, ขา้วหอมมะลิใหม่ (58/59) (ความช้ืน 15%) 10,800 – 11,200 บาท 
  ขา้วเหนียวเก่า (กข.6)(ความช้ืน 15%) 11,500 – 12,000  บาท, ขา้วเหนียวใหม่ (กข.6)(ความช้ืน 15%) 12,700 – 13,000  บาท 
อุบลราชธานี ขา้วหอมมะลิใหม่ (58/59) (ความช้ืน 15%) 12,250 - 12,500  บาท 
อ านาจเจริญ ขา้วหอมมะลิใหม่ (58/59) (ความช้ืน 15%) 12,500 - 13,000  บาท, ขา้วหอมมะลิใหม่ (57/58) (ความช้ืน 15%) 13,000 บาท 
  ขา้วเหนียว (กข.6)(ความช้ืน 15%) 11,000 บาท   
สุรินทร์  ขา้วหอมมะลิใหม่ (ความช้ืน 15%) 11,500   บาท, ขา้วหอมมะลิใหม่ (58/59) (ความช้ืน 30%) 9,500 บาท 
นครศรีธรรมราช - 
พทัลุง  - 
สงขลา  - 

 
 


