
การจัดตลาดนัดโค-กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ประจําปี 2558 

 กรมปศุสัตว์ดําเนินการสํารวจข้อมูลการจัดตลาดนัดโค – กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก เป็นประจําทุกปี 
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ช่ือตลาดนัด เจ้าของตลาด สถานที่ต้ัง กําหนดเวลาจัดตลาดนัด 
ปริมาณสัตว์ที่นํามาขาย และราคาซื้อขาย เป็นต้น รวมถึงรายช่ือตลาดนัดที่ยกเลิกไม่ดําเนินการแล้ว สําหรับ
เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามรายชนิดสัตว์ และข้อมูลสําหรับการดําเนินการควบคุมและป้องกันโรค     

 ในภาพรวม การจัดตลาดนัดโค-กระบือปี 2558 มีจํานวน 109 แห่ง ตลาดนัดที่มีการนําโค – กระบือ
เข้ามาซื้อ/ขายมากในระดับ 500 – 1,500 ตัว/ครั้ง คือ ตลาดนัดที่ อ.เกาะคา จ.ลําปาง, อ.แม่สอด จ.ตาก,        
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์, อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์, อ.เมืองขอนแก่น อ.พล อ.ชนทบ จ.ขอนแก่น, อ.สีคิ้ว          

จ.นครราชสีมา, อ.เมืองมหาสารคาม อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม, อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด, อ.เมืองสุรินทร์ 
จ.สุรินทร์, อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี, อ.บ้านลาด จ.เพชรบุร ีและแยกตาม รายภาค ดังน้ี 

 ภาคเหนือ มีการจัดตลาดนัดโค – กระบือ รวม 13 จังหวัด (จาก 17 จังหวัด) มีตลาดนัดโค – กระบือ 
ทั้งสิ้น 28 แห่ง ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 30,790 และ 37,760 บาท ตามลําดับ จังหวัดที่
มีตลาดนัดโค – กระบือจํานวนมาก คือ จังหวัดเชียงใหม่  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการจัดตลาดนัดโค – กระบือทุกจังหวัด รวม 20 จังหวัด (จาก 20 จังหวัด) 
มีตลาดนัดโค – กระบือทั้งสิ้น 70 แห่ง ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 27,630 และ 34,400 บาท 
ตามลําดับ จังหวัดที่มีตลาดนัดโค – กระบือมากที่สุด คือ จังหวัดสกลนคร  

 ภาคกลาง มีการจัดตลาดนัดโค – กระบือ รวม 5 จังหวัด (จาก 16 จังหวัด) มีตลาดนัดโค – กระบือ 
ทั้งสิ้น 6 แห่ง ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 31,380 และ 31,670 บาท ตามลําดับ จังหวัดที่มี
ตลาดนัดโค – กระบือจํานวนมาก คือ จังหวัดกาญจนบุรี  

 ภาคตะวันออก มีการจัดตลาดนัดโค – กระบือ รวม 3 จังหวัด (จาก 9 จังหวัด) มีตลาดนัดโค – กระบือ 
ทั้งสิ้น 3 แห่ง ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 29,000 และ 35,670 บาท ตามลําดับ  

 ภาคใต้  มีการจัดตลาดนัดโค – กระบือ รวม 1 จังหวัด (จาก 14 จังหวัด) มีตลาดนัดโค – 
กระบือ ทั้งสิ้น 1 แห่ง ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายของโค เท่ากับ 42,500 บาท 

 

 

 

 

 



รายชื่อและสถานท่ีต้ังตลาดนัดโค-กระบือ ประจําปี 2558 แยกตามภาค 
ภาคเหนือ มีตลาดนัดโค-กระบือรวม 28 แห่ง รายช่ือตลาดนัดและสถานที่ต้ัง ดังน้ี 

1. จังหวัดเชียงราย มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 3 แห่ง 
1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านต้านาล้อม 
 ที่ต้ัง: บ้านต้านาล้อม 94 หมู่ 15 ตําบลต้า อําเภอขุนตาล 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอแม่ลาว 
 ที่ต้ัง: 282 หมู่ 3 ตําบลดงมะดะ อําเภอแม่ลาว 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือตําบลดอยลาน 
 ที่ต้ัง: เทศบาลตําบลดอยลาน หมู่ 3 ตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย 

 
2. จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 4 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือทุ่งฟ้าบด  
 ที่ต้ัง: 142 หมู่ 15 ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือแม่ย่อย 1 
 ที่ต้ัง: 56 หมู่ 1  ตําบลสันทรายน้อย อําเภอสันทราย 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือแม่ย่อย 2 
 ที่ต้ัง: 51/1 หมู่ 1  ตําบลสันทรายน้อย อําเภอสันทราย 

 
4. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านบวกหมื้อ 
 ที่ต้ัง: คลองชลประทาน หมู่ 1 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม่แตง 

 
3. จังหวัดน่าน  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 3 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองเต่า 
 ที่ต้ัง: หมู่ 3 ตําบลม่วงต๊ิด อําเภอภูเพียง 

 
ตลาดนัดโค-กระบือ ตําบลนํ้าป้ัว 2. ช่ือตลาดนัด: 

 ที่ต้ัง: หมู่ 2 ตําบลนํ้าป้ัว อําเภอเวียงสา 
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3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือ อําเภอปัว 
 ที่ต้ัง: หมู่ 8 ตําบลปัว อําเภอปัว 

 
4. จังหวัดพะเยา  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 2 แห่ง  

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือท่าวังทอง 
 ที่ต้ัง: หมู่ 9 ตําบลท่าวังทอง อําเภอเมือง 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือ ตําบลเชียงบาน 
 ที่ต้ัง: หมู่ 7 ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา 

 
5. จังหวัดแพร่  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
 
7. จังหวัดลําปาง มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 

 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือลําปางหลวง 
 ที่ต้ัง: 174 หมู่ 8 ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา 

 
8. จังหวัดลําพูน  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 2 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือเวียงหนองล่อง 
 ที่ต้ัง: หมู่ 6 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองล่อง 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองหนาม 
 ที่ต้ัง: 79/1 หมู่ 4 ตําบลหนองหนาม อําเภอเมืองลําพูน 

 
9. จังหวัดกําแพงเพชร ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
 
10. จังหวัดตาก  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 3 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือโพธ์ิทอง 
 ที่ต้ัง: หมู่ 110 ตําบลแม่ป่ะ อําเภอแม่สอด 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือวังประจบ 
 ที่ต้ัง: หมู่ 1 ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก 
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3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์มารวม 
 ที่ต้ัง: หมู่ 7 ตําบลนํ้ารึม อําเภอเมืองตาก 

 
11. จังหวัดพิจิตร ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 

 
12. จังหวัดพิษณุโลก มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 3 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์ป่าแดง 
 ที่ต้ัง: หมู่ 4 ตําบลป่าแดง อําเภอชาติตระการ  

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์ฝั่งไทย 
 ที่ต้ัง: หมู่ 1 ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 10 บ้านคลองช้างใหม่ 
 ที่ต้ัง: หมู่ 10 ตําบลวัดโบสถ์ อําเภอวัดโบสถ์ 

 
13. จังหวัดสุโขทัย มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 

 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือดอนโก 
 ที่ต้ัง: หมู่ 5 ตําบลราวต้นจันทร์ อําเภอศรีสําโรง  

 
14. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 3 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านปากดุก 
 ที่ต้ัง: หมู่ 6 ตําบลปากดุก อําเภอหล่มสัก  

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหล่มเก่า 
 ที่ต้ัง: หมู่ 2 ตําบลนาแซง อําเภอหล่มเก่า 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือคลองสาน 
 ที่ต้ัง: หมู่ 7 ตําบลนาง่ัว อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

 
15. จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 

 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออุดมดี 
 ที่ต้ัง: 303/1 หมู่ 7 ตําบลวังบ่อ อําเภอหนองบัว  
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16. จังหวัดอุทัยธานี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 

 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือตําบลทัพทัน 
 ที่ต้ัง: หมู่ 1 ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน  

 
17. จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 

 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านนํ้าอ่าง 
 ที่ต้ัง: หมู่ 4 ตําบลนํ้าอ่าง อําเภอตรอน  

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีตลาดนัดโค-กระบือรวม 70 แห่ง รายช่ือตลาดนัดและสถานที่ต้ัง ดังน้ี 

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 5 แห่ง 
1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์โค-กระบืออําเภอยางตลาด  
 ที่ต้ัง: 214 หมู่ 20 ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอสมเด็จ 
 ที่ต้ัง: หน้าโรงพยาบาลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ หมู่ 4 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือเทศบาลตําบลภูดิน 
 ที่ต้ัง: บ้านสว่าง หมู่ 1 ตําบลภูดิน อําเภอเมือง 

 
4. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือสหกรณ์นาคู 
 ที่ต้ัง: หมู่ 1 ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู 

 
5. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือกุดหว้า 
 ที่ต้ัง: หมู่ 13 ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ 

 
2. จังหวัดขอนแก่น มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 5 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านทุ่ม  
 ที่ต้ัง: หมู่ 10 ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมืองขอนแก่น 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเต่านอ 
 ที่ต้ัง: ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น 
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3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านชาติ 
 ที่ต้ัง: หมู่ 1 ตําบลเมืองพล อําเภอพล 

 
4. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านห้วยบล 
 ที่ต้ัง: หมู่ 6 ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 

 
5. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านคุ้มศรีวิไล 
 ที่ต้ัง: หมู่ 12 ตําบลชนบท อําเภอชนบท 

 
3. จังหวัดชัยภูมิ  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 4 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองบัวใหญ่  
 ที่ต้ัง: หมู่ 1 ตําบลหนองบัวใหญ่ อําเภอจตุรัส 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองบัวขาว 
 ที่ต้ัง: ตําบลชีลอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองขาม 
 ที่ต้ัง: 58 หมู่ 7 ตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค์ 

 
4. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเตาถ่าน 
 ที่ต้ัง: บ้านเตาถ่าน หมู่ 3 ตําบลหนองสังข์ อําเภอแก้งคร้อ 

 
4. จังหวัดนครพนม มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 4 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือโคกสีทอง  
 ที่ต้ัง: หมู่ 11 ตําบลก้านเหลือง อําเภอนาแก 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือระพิน 
 ที่ต้ัง: 103 บ้านหนองเรือทอง หมู่ 7  ตําบลก้านเหลือง อําเภอนาแก 

 
ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองฮี 3. 

 ที่ต้ัง: 110 บ้านหนองฮี หมู่ 12 ตําบลหนองฮี อําเภอปลาปาก  
 
 

ตลาดนัดโค-กระบือ และสัตว์ปีก ประจําปี 2558  
 

6 



4. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านดอนกลาง 
 ที่ต้ัง: บ้านดอนกลาง หมู่ 6 ตําบลหนองแวง อําเภอบ้านแพง 

5. จังหวัดนครราชสีมา มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 6 แห่ง 
1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองบัวน้อย 
 ที่ต้ัง: 99 หมู่ 5 ตําบลหนองบัวน้อย อําเภอสีคิ้ว 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอบัวใหญ่ 
 ที่ต้ัง: บ้านท่าเนิน หมู่ 4 ตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือขามสะแกแสง 
 ที่ต้ัง: 40 หมู่ 2 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง 

 
4. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองตาโยย 
 ที่ต้ัง: หมู่ 6 ตําบลทองหลาง อําเภอจักราช 

 
5. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอชุมพวง 
 ที่ต้ัง: หมู่ 3  ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง 

 
6. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือตําบลหนองสาหร่าย 
 ที่ต้ัง: ถนนบายพาส หมู่ 19 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง 

6. จังหวัดบึงกาฬ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 
 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านมงคลพัฒนา 
 ที่ต้ัง: บ้านมงคลพัฒนา หมู่ 10 ตําบลหนองทุ่ม อําเภอเซกา 

 
7. จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 2 แห่ง 

ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านสามแยกหนองผะองค์ 1. 
 ที่ต้ัง: บ้านหนองผะองค์ หมู่ 4 ตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 ที่ต้ัง: 189 หมู่ 9 ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 
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8. จังหวัดมหาสารคาม มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 3 แห่ง 
1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหัน 
 ที่ต้ัง: 17 บ้านหันพัฒนา หมู่ 21  ตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านกระต่าย 
 ที่ต้ัง: บ้านกระต่าย หมู่ 5 ตําบลสันป่าตอง อําเภอนาเชือก 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโชคชัย 
 ที่ต้ัง: บ้านโชคชัย หมู่ 4  ตําบลหัวขวาง อําเภอเมือง 

 
9. จังหวัดมุกดาหาร มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 2 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโนนสะอาด 
 ที่ต้ัง: หมู่ 12 ตําบลบ้านโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านบังอ่ี 
 ที่ต้ัง: หมู่ 10 ตําบลหนองแวง อําเภอนิคมคําสร้อย 

 
10. จังหวัดยโสธร มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 3 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเชียงหวาง 
 ที่ต้ัง: 166-167 หมู่ 11 ตําบลสําราญ อําเภอเมือง 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือซ่งแย้ 
 ที่ต้ัง: 1 หมู่ 7 ตําบลคําเตย อําเภอไทยเจริญ 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือคําเตย 
 ที่ต้ัง: 95 หมู่ 13  ตําบลคําเตย อําเภอไทยเจริญ 

 
11. จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 2 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือชมพูบุตร 
 ที่ต้ัง: หมู่ 17  ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือโนนสวรรค์ 
 ที่ต้ัง: หมู่ 13 ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตน์ 
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12. จังหวัดสกลนคร มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 9 แห่ง 
1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองโจด  
 ที่ต้ัง: บ้านหนองโจด หมู่ 3 ตําบลไฮหย่อง อําเภอพังโคน 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองกุง 
 ที่ต้ัง: 65 บ้านหนองกุง หมู่ 17 ตําบลคําบ่อ อําเภอวาริชภูมิ 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือกลุ่มเกษตรกรดอนหอย 
 ที่ต้ัง: บ้านดอนหอย หมู่ 3 ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภออากาศอํานวย 

 
4. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์บ้านโคก 
 ที่ต้ัง: บ้านโคก หมู่ 2 ตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรีสุพรรณ 

 
5. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโพธิชัย 
 ที่ต้ัง: หมู่ 9 ตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส 

 
6. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือกุสุมาลย์ 
 ที่ต้ัง: บ้านกุสุมาลย์ หมู่ 10 ตําบลกุสุมาลย์ อําเภอกุสุมาลย์ 

 
7. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโพนสมุทรชัย 
 ที่ต้ัง: บ้านโพนสมุทรชัย หมู่ 4 ตําบลม่วง อําเภอบ้านม่วง 

 
8. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์ท่าแร่ 
 ที่ต้ัง: หมู่ 6 ตําบลแร่ อําเภอเมืองสกลนคร 

 
9. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือเอเซี่ยน 
 ที่ต้ัง: บ้านหลักเจ็ด หมู่ 7 ตําบลบะฮี อําเภอพรรณานิคม 

 
13. จังหวัดเลย   มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 2 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือพรสวรรค์  
 ที่ต้ัง: 144 หมู่ 8 ตําบลนาโป่ง อําเภอเมืองเลย 
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2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านน้อยสุขใจ  
 ที่ต้ัง: บ้านน้อยสุขใจ หมู่ 13 ตําบลหนองหิน อําเภอหนองหิน 

 
14. จังหวัดสุรินทร์  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 

 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดกลุ่มผู้เลี้ยงโคจังหวัดสุรินทร์  
 ที่ต้ัง: 260 บ้านตะตึงไถง หมู่ 5 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ 

 
15. จังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 3 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือส้มป่อยน้อย  
 ที่ต้ัง: หมู่ 7 ตําบลสําโรง อําเภออุทุมพรพิสัย 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือกันทรลักษ์ 
 ที่ต้ัง: สี่แยกการช่าง หมู่ 6 ตําบลกระแซง อําเภอกันทรลักษ์ 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือยางอาเซียน 
 ที่ต้ัง: บ้านสร้างเหล่า หมู่ 3 ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย์ 

 
16. จังหวัดหนองคาย มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 4 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโนนสมบูรณ์  
 ที่ต้ัง: บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 4 ตําบลหนองหลวง อําเภอเฝ้าไร่ 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเด่ือ 
 ที่ต้ัง: 68 บ้านเด่ือ หมู่ 6 ตําบลบ้านเด่ือ อําเภอท่าบ่อ 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านดงบัง 
 ที่ต้ัง: บ้านดงบัง หมู่ 6 ตําบลกุดบง อําเภอโพนพิสัย 

 
4. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองปลาปาก 
 ที่ต้ัง: บ้านเสียว หมู่ 7 ตําบลหนองปลาปาก อําเภอศรีเชียงใหม่ 

 
17. จังหวัดหนองบัวลําภู มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 2 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านทรายทอง  
 ที่ต้ัง: 71 หมู่ 1 ตําบลสุวรรณคูหา อําเภอสุวรรณคูหา 
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2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือเมืองใหม่ 
 ที่ต้ัง: หมู่ 8 ตําบลเมืองใหม่ อําเภอศรีบุญเรือง 

 
18. จังหวัดอุดรธานี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 6 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอศรีธาตุ  
 ที่ต้ัง: บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตําบลจําปี อําเภอศรีธาตุ 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเทื่อม 
 ที่ต้ัง: 159 หมู่ 11 ตําบลเขือนํ้า อําเภอบ้านผือ 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือ กม. 18 
 ที่ต้ัง: 92/1 บ้านโคกสะอาด หมู่ 5 ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมืองอุดรธานี 

 
4. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านดงไร่ 
 ที่ต้ัง: 49 บ้านดงไร่ หมู่ 14 ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลรักษ์ 

 
5. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองนาไฮ 
 ที่ต้ัง: 13 หมู่ 2 ตําบลสุมเส้า อําเภอเพ็ญ 

 
6. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือไชยวาน 
 ที่ต้ัง: หมู่ 17 ตําบลไชยวาน อําเภอไชยวาน 

 
19. จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 3 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านยาง  
 ที่ต้ัง: บ้านยาง หมู่ 2 ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเป้า 
 ที่ต้ัง: บ้านเป้า หมู่ 1 ตําบลเป้า อําเภอตระการพืชผล 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือห้วยฝ้ายพัฒนา 
 ที่ต้ัง: บ้านห้วยฝ้ายพัฒนา หมู่ 2 ตําบลห้วยฝ้ายพัฒนา อําเภอตระการพืชผล 
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20. จังหวัดอํานาจเจริญ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 3 แห่ง 
1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือนายม  
 ที่ต้ัง: บ้านนายม หมู่ 3 ตําบลนายม อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านนาไร่ใหญ่ 
 ที่ต้ัง: 204 หมู่ 8 ตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านสหกรณ์นิคมพนา 
 ที่ต้ัง: บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ 4 ตําบลนาหว้า อําเภอปทุมราชวงศา 

 
ภาคกลาง มีตลาดนัดโค-กระบือรวม 6 แห่ง รายช่ือตลาดนัดและสถานที่ต้ัง ดังน้ี 

1. จังหวัดชัยนาท  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
2. จังหวัดนนทบุรี  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
3. จังหวัดปทุมธานี  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
 
4. จังหวัดลพบุรี  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 

 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเพนียด  
 ที่ต้ัง: หมู่ 8 ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง 

 
5. จังหวัดสระบุรี  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
6. จังหวัดสิงห์บุรี  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
8. จังหวัดอ่างทอง  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 

 
9. จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 2 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือตําบลหนองลาน  
 ที่ต้ัง: หมู่ 1 ตําบลหนองลาน อําเภอท่ามะกา 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองโสน 
 ที่ต้ัง: หมู่ 1 ตําบลหนองโสน อําเภอเลาขวัญ 
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10. จังหวัดนครปฐม มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 
 ช่ือตลาดนัด: ตลาดกลางโคเน้ือกําแพงแสน  
 ที่ต้ัง: 11 หมู่ 4 ตําบลทุ่งบัว อําเภอกําแพงแสน 

 
11. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 

 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองโปร่ง  
 ที่ต้ัง: 275/3 หมู่ 9 ตําบลชัยเกษม อําเภอบางสะพาน 

 
12. จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านซ่อง 
 ที่ต้ัง: บ้านซ่อง หมู่ 4 ตําบลหนองกระเจ็ด อําเภอบ้านลาด 

 
13. จังหวัดราชบุรี ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
14. จังหวัดสมุทรสงครามไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
15. จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
16. จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 

 
ภาคตะวันออก มีตลาดนัดโค-กระบือรวม 3 แห่ง รายช่ือตลาดนัดและสถานที่ต้ัง ดังน้ี 

1. จังหวัดจันทบุรี ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
 

2. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 
 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอแปลงยาว  
 ที่ต้ัง: 106 หมู่ 2 ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว 

 
3. จังหวัดชลบุรี  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 

 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือเขาไม้แก้ว  
 ที่ต้ัง: หมู่ 1 ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอบางละมุง 

 
4. จังหวัดตราด  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
5. จังหวัดนครนายก ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
6. จังหวัดปราจีนบุรี ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
7. จังหวัดระยอง  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
8. จังหวัดสมุทรปราการ ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
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9. จังหวัดสระแก้ว มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 

 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือสามแยกสระแก้ว  
 ที่ต้ัง: สามแยกสระแก้ว เขตเทศบาลตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง 

 
ภาคใต้  มีตลาดนัดโค-กระบือรวม 3 แห่ง รายช่ือตลาดนัดและสถานที่ต้ัง ดังน้ี 

1. จังหวัดปัตตานี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จํานวน 1 แห่ง 
 ช่ือตลาดนัด: ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้  
 ที่ต้ัง: สี่แยกตอนยาง ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองจิก 
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ตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2558 

 ในปี 2558 มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีกทั่วประเทศจํานวน 10 แห่ง ใน 4 จังหวัด ซึ่งมีรายช่ือและสถาน
ที่ต้ัง ตลาดนัดสัตว์ปีก มีดังน้ี   
 

1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก จํานวน 2 แห่ง 
1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดศรีสมรัตน์  
 ที่ต้ัง: ถนนกําแพงเพชร 2  เขตจตุจักร 

 
2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดจตุจักรพลาซ่า  
 ที่ต้ัง: ถนนกําแพงเพชร 2  เขตจตุจักร 

 
2. จังหวัดสระแก้ว มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก จํานวน 1 แห่ง 

 ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดไก่พ้ืนเมือง  
 ที่ต้ัง: หมู่ 8 ตลาดคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ 

 
3. จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดตลาดสัตว์ปีก จํานวน 4 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดสดวารินชําราบ  
ที่ต้ัง: เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ  

 
2. ช่ือตลาดนัด: จุดผ่อนปรนช่ัวคราวช่องอานม้า 
 ที่ต้ัง: บ้านน้ํายืน หมู่ 6 ตําบลโซง อําเภอนํ้ายืน 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนิคมสร้างตนเอง 
 ที่ต้ัง: หมู่ 2 ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอสิรินธร 

 
4. ช่ือตลาดนัด: ตลาดช่องเม็ก  
 ที่ต้ัง: หมู่ 2 ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร 

 
4. จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก จํานวน 3 แห่ง 

1. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด  
 ที่ต้ัง: 142 หมู่ 15 ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง  
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2. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดแม่ริม 
 ที่ต้ัง: 654/5 หมู่ 1 ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม 

 
3. ช่ือตลาดนัด: ตลาดนัดไก่ต้นโพธ์ิ 
 ที่ต้ัง: หมู่ 6 ตําบลบวกค้าง อําเภอสันกําแพง 

 
 
 
 
 
 


