
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  ก าหนดราคาจ าหนา่ยพันธุ์พืชไร ่ พ.ศ.  2562 

 
 

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  ประกาศราคาจ าหน่าย
พันธุ์พืชสวน  พืชไร่  พ.ศ.  2552  และประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  ก าหนดราคาจ าหน่าย 
พันธุ์พืชสวน  พืชไร่  (ฉบับที่  8)  พ.ศ.  2559  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  อาศัยอ านาจ
ตามความในข้อ  5  แห่งระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจ าหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่  
และปาล์มน  ามันของกรมวชิาการเกษตร  พ.ศ.  2562  ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  และแก้ไขเพ่ิมเติม  และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.  2557  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
จึงออกประกาศ  ดังนี  

ขอ้ 1 ประกาศนี เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  ก าหนดราคาจ าหน่าย 
พันธุ์พืชไร่  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  3.1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  ก าหนดราคาจ าหน่ายพันธุ์พืชสวน  พืชไร่  

พ.ศ.  2552   
  3.2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  ก าหนดราคาจ าหน่ายพันธุ์พืชสวน  พืชไร่  

(ฉบับที่  8)  พ.ศ.  2559 
ข้อ 4 ราคาจ าหน่ายพันธุ์พืชไร่  ให้เป็นไปตามอัตรา  ดังนี  
ข้าวโพดไร่พันธุ์ผสมเปิด กิโลกรมัละ 20 บาท 
ข้าวโพดไร่สายพันธุ์แท้ กิโลกรมัละ 200 บาท 
ข้าวโพดไร่พันธุ์ลูกผสม กิโลกรมัละ 70 บาท 
ข้าวโพดข้าวเหนียว/เทียนผสมเปิด กิโลกรมัละ 25 บาท 
ข้าวโพดข้าวเหนียว/เทียนสายพันธุ์แท้ กิโลกรมัละ 400 บาท 
ข้าวโพดข้าวเหนียว/เทียนลูกผสม กิโลกรมัละ 180 บาท 
ข้าวโพดฝักอ่อนผสมเปิด กิโลกรมัละ 25 บาท 
ข้าวโพดฝักอ่อนสายพันธุ์แท้ กิโลกรมัละ 200 บาท 
ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม กิโลกรมัละ 70 บาท 
ข้าวโพดหวานพิเศษ กิโลกรมัละ 50 บาท 
ข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ กิโลกรมัละ 800 บาท 
ข้าวโพดหวานลูกผสม กิโลกรมัละ 400 บาท 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ข้าวฟ่าง กิโลกรมัละ 15 บาท 
ข้าวฟ่างหวาน กิโลกรมัละ 20 บาท 
ฝ้าย กิโลกรมัละ 15 บาท 
ถั่วเขียวชั นพันธุ์ขยาย กิโลกรมัละ 40 บาท 
ถั่วเขียวชั นพันธุ์จ าหน่าย กิโลกรมัละ 30 บาท 
ถั่วเหลืองชั นพันธุ์ขยาย กิโลกรมัละ 25 บาท 
ถั่วเหลืองชั นพันธุ์จ าหน่าย กิโลกรมัละ 22 บาท 
ถั่วเหลืองฝักสดชั นพันธุ์ขยาย กิโลกรมัละ 120 บาท 
ถั่วเหลืองฝักสดชั นพันธุ์จ าหน่าย กิโลกรมัละ 80 บาท 
ถั่วลิสงทั งเปลือกชั นพันธุ์ขยาย กิโลกรมัละ 45 บาท 
ถั่วลิสงทั งเปลือกชั นพันธุ์จ าหน่าย กิโลกรมัละ 40 บาท 
งา กิโลกรมัละ 50 บาท 
มันส าปะหลัง ต้นละ 1 บาท 
สบู่ด า ต้นละ 5 บาท 
อ้อยหีบน  าตาล ล าละ 1 บาท 
อ้อยคั นน  า ล าละ 5 บาท 
อ้อยเคี ยว ล าละ 5 บาท 
ทานตะวัน กิโลกรมัละ 50 บาท 
เดือย กิโลกรมัละ 20 บาท 
ถั่วหรั่ง กิโลกรมัละ 120 บาท 
ถั่วพุ่ม  (เมล็ด) กิโลกรมัละ 25 บาท 
ถั่วพุ่มฝักสด กิโลกรมัละ 80 บาท 
สบู่ด า  (เมล็ดพันธุ์) กิโลกรมัละ 50 บาท 
ปาล์มน  ามัน  (เมล็ดงอก) เมล็ดละ 13 บาท 
ปาล์มน  ามัน  (กล้าเล็ก  อายุ  3 - 5  เดือน) ต้นละ 30 บาท 
ปาล์มน  ามัน  (กล้าใหญ่  อายุ  8 - 12  เดือน) ต้นละ 55 บาท 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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