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1. เชียงราย

ขุนตาล ตลาดนัดโค-กระบือบ้านต้านาล้อม นายสมจิตร  ไชยชนะ บ้านต้านาล้อม 94 หมู่ 15 ทุกวันอังคาร 100 80         250 350        25,000            40,000            

   ต.ต้า เวลา 05.00-08.00 น.

แม่ลาว ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอแม่ลาว นายพุทธพงศ์  คําสมุทร 282 หมู่ 3 ต.ดงมะดะ ทุกวันอาทิตย์ 150 80         250-350 350-400 25,000-55,000 35,000-65,000

เวลา 06.00-12.00 น.

เมืองเชียงราย ตลาดนัดโค-กระบือตําบลดอยลาน เทศบาลตําบลดอยลาน เทศบาลตําบลดอยลาน ม 3ทกวันอังคาร 30 10         250 300        30 000            28 000            
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เมองเชยงราย ตลาดนดโค กระบอตาบลดอยลาน เทศบาลตาบลดอยลาน เทศบาลตาบลดอยลาน ม.3 ทุกวนองคาร 30 10         250 300        30,000            28,000            

 ต.ดอยลาน เวลา 05.00 -08.00 น.

2. เชียงใหม่

สันป่าตอง ตลาดนัดโค-กระบือ ทุ่งฟ้าบด นายสุรเชษฐ์  พรหมขัติแก้ว 142 ม.15 ต.ยุหว่า ทุกวันเสาร์ 100-150 50-120 250        350        25,500            35,500            

เวลา 06.00-12.00น.

สันทราย ตลาดนัดโค-กระบือแม่ย่อย 1 นายอํานวย  นาเวียง 56 ม.1 ต.สันทรายน้อย ทุกวันศุกร์ 120        -        250        -        28,000            -                 

เวลา 05.00 น. - 12.00 น.       

ตลาดนัดโค-กระบือแม่ย่อย 2 นายอ้าย ดํารง 51/1 ม.1 ต.สันทรายน้อย ทุกวันศุกร์ -        50          - 350        -                 40,000            

เวลา 05.00 น. - 12.00 น.       

แม่แตง ตลาดนัดโค-กระบือบ้านบวกหมื้อ นายบุญรัตน์  ใจมูล คลองชลประทาน ม.1 ทุกวันอาทิตย์ 40-50 40         120-200 150-200 15,000-20,000 20,000-25,000

ต.ขี้เหล็ก เวลา 06.00 น. - 12.00 น.       
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3. น่าน

ภูเพียง ตลาดนัดโค-กระบือหนองเต่า นายจรัส ปันทา หมู่ 3 ต.ม่วงติ๊ด ทุกวันอาทิตย์ 70-100 15-20 100-300 200-400 9,000-40,000 20,000-50,000

นายเคลื่อน  อินแปง เวลา 08.00-12.00 น.

เวียงสา ตลาดนัดโค-กระบือ ต.น้ําปั้ว นายเสงี่ยม  ปัสสา หมู่ 2 ต.น้ําปั้ว ทุกวันพฤหัสบดี 80-150 20-30 100-300 180-400 10,000-45,000 20,000-50,000

เวลา 08.00-12.00 น.

ปัว ตลาดนัดโค-กระบือ อ ปัว ศนย์บริการและถ่ายทอด หม่ 8 ต ปัว ทกวันอังคาร 90-120 18-25 150-300 200-400 10 000-35 000 20 000-45 000ปว ตลาดนดโค กระบอ อ.ปว ศุนยบรการและถายทอด หมู 8 ต.ปว ทุกวนองคาร 90 120 18 25 150 300 200 400 10,000 35,000 20,000 45,000

เทคโนโลยีตําบลปัว เวลา 08.00-12.00 น.

4. พะเยา

เมืองพะเยา ตลาดนัดโคกระบือท่าวังทอง นายศรีวงค์ ยารังษี หมู่ 9 ต.ท่าวังทอง ทุกวันจันทร์ 180-200 60-90 180-200 300-400 20,000-25,000 30,000-35,000

นายอุดม  มุณีแก้ว เวลา 08.00 - 11.00 น.

เชียงคํา ตลาดนัดโคกระบือตําบลเชียงบาน นายสุพรรณ  หอมนาน หมู่ 7 ต.เชียงบาน ทุกวันเสาร์ 100 30         200 300        23,500            34,500            

เวลา 06.00 - 10.00 น.
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5. ลําปาง

 เกาะคา ตลาดนัดลําปางหลวง นายพลวัฒน์ วรรณโวหาร 174 ม.8 ต.ลําปางหลวง ทุกวันจันทร์ 500 100 250 300 23,000 27,000

เวลา 05.00-12.00 น.

6. ลําพูน

เวียงหนองล่อง ตลาดนัดเวียงหนองล่อง นายสิน ไชยวงศ์ษา  หม่ 6 ต วังผาง ทกวัน 30-50 10         180 250        20 000            27 000            เวยงหนองลอง ตลาดนดเวยงหนองลอง นายสน ไชยวงศษา  หมู 6 ต.วงผาง ทุกวน 30 50 10         180 250        20,000            27,000            

เวลา 08.00-16.00 น.

เมืองลําพูน ตลาดนัดโค-กระบือหนองหนาม นายไพฑูรย์  นันตาพูน 79/1  หมู่4  ทุกวันพฤหัสบดี 30-60 5           250 250        26,000            27,000            

ตําบลหนองหนาม เวลา  06.00-11.00 น.

7. ตาก

แม่สอด ตลาดนัดโพธิ์ทอง นางธนัชพร ต๊ะสุนา ม.110 ต.แม่ป่ะ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 2,500     300        400        400        25,000            30,000            

เมืองตาก ตลาดนัดวังประจบ นายพโยม  เล่าปี่ ม.1 ต.วังประจบ ทุกวันพุธ 400        -        300        -        20,000            -                 

ตลาดนัดมารวย นายกิมกี่ แซ่แต้ ม.7 ต. น้ํารึม ทุกวันเสาร์ 400        -        300        -        20,000            -                 
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8. พิษณุโลก

ชาติตระการ ตลาดนัดค้าสัตว์ป่าแดง นายคําภี พรมภาพ หมู่ 4 ต.ป่าแดง ทุกวันเสาร์ -        70         -        480        -                 44,000            

เวลา 06.00 -18.00 น.

นครไทย ตลาดนัดค้าสัตว์ฝั่งไทย นายสงบ หันจันทร์ หมู่ 1  ต.นครไทย ทุกวันพฤหัสบดี 150 -        400 -        45,000            -                 

เวลา 06.00 - 18.00 น.

วัดโบสถ์ ตลาดนัดโค-กระบือกล่มเกษตรกร นายสงัด  แสงทับทิม หม่ 10 ต วัดโบสถ์ ทกวันพธ 130        -        380 -        42 000            -                 วดโบสถ ตลาดนดโค กระบอกลุมเกษตรกร นายสงด  แสงทบทม หมู 10 ต.วดโบสถ ทุกวนพุธ 130                380         42,000                             

หมู่ที่ 10 บ้านคลองช้างใหม่ เวลา 09.00 -17.00 น.

9. สุโขทัย

ศรีสําโรง ตลาดนัดโค-กระบือดอนโก นายแสวง  มีบุญ หมู่ 5 ต.ราวต้นจันทร์ ทุกวันจันทร์และวันอังคาร 350-400 -        200-350 -        25,000            -                 
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10. เพชรบูรณ์

หล่มสัก ตลาดโค-กระบือบ้านปากดุก นายสนิท  จันสอน หมู่ 6 ต.ปากดุก ทุกวันเสาร์ 209  - 250 200 37,500            40,000            

เวลา 7.00-12.00 น.

หล่มเก่า ตลาดโค-กระบือหล่มเก่า นายที     พิมเสน หมู่ 2 ต.นาแซง ทุกวันพุธ    142 98 250 200 37,500            40,000            

เวลา 6.00-12.00 น.

เมือง ตลาดโค-กระบือบ้านคลองสาน นายอลนันท์ ตรีพฤษติกุล หมู่ 7 ต.นางั่ว ทุกวันอังคาร 940  - 250 200 37,500            40,000            เมอง ฤ ุ ู ุ , ,

เวลา 7.00-12.00 น.

11. นครสวรรค์

หนองบัว อุดมดี นายมนตรี บรรดาศักดิ์ 303/1 หมู่7 ต.วังบ่อ ทุกวันจันทร์ ทั้งวัน 800 -        300 -        30,000            -                 

12. อุทัยธานี

ทัพทัน ตลาดนัดโค-กระบือ ตําบลทัพทัน นายวิเชียร จรูญพันธ์เกษม ม.1 ต.ทัพทัน ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี 361 703        250 300        30,000            35,000            

 เวลา 06.00-12.00 น.

13. อุตรดิตถ์

ตรอน ตลาดนัดโค - กระบือบ้านน้ําอ่าง นายประสิทธิ์ กันภัย หมู่ 4  ต.น้ําอ่าง ทุกวันอาทิตย์-วันจันทร์ 120 15         250 280        30,000            35,000            
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1. กาฬสินธุ์

ยางตลาด ตลาดนัดค้าสัตว์โค-กระบือ นายสมัย  อังคะแสน 214 ม. 20 ต.ยางตลาด ทุกวันพฤหัสบดี 120 15         150-260 160-320 28,000            27,000            

อําเภอยางตลาด เวลา 06.00 -09.00 น.

สมเด็จ ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอสมเด็จ นายอุสมาน  แสงบํารุง หน้าโรงพยาบาลสมเด็จ ทุกวันอาทิตย์ 400 20         220 250       22,000            26,000            

ถ.ถีนานนท์ ม.4 ต.สมเด็จ เวลา 06.00 - 12.00 น.

เมืองกาฬสินธุ์ ตลาดนัดโค - กระบือ เทศบาลตําบลภูดิน บ้านสว่าง ม. 1 ต.ภูดิน ทุกวันจันทร์ 150 20         250 320       27,000            36,000            
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ุ ู ู ุ , ,

เทศบาลตําบลภูดิน เวลา 06.00 - 12.00 น.

นาคู ตลาดนัดโค-กระบือสหกรณ์นาคู สหกรณ์นาคู ม. 1 ต.โนนนาจาน ทุกวันอังคาร  10 2          200-250 200-300 25,000            28,000            

เวลา 06.00-08.00 น.

กุฉินารายณ์ ตลาดนัดโค-กระบือกุดหว้า นายทองสาย สุทธิประภา ม.13 ต.กุดหว้า ทุกวันพฤหัสบดี 250-350 50-60 250 280       27,500            33,000            

เวลา 06.00-12.00 น.
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2. ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม          นายจารึก  สรศักดา ม.10 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง ทุกวันจันทร์ 1,000     30         400       400       50,500            65,500            

 เวลา 06.00 น.- 15.00 น.

เต่านอ            นายพเยาว์ กระแสคุณ ต.ศิลา  อ.เมือง ทุกวันอาทิตย์ 150       10         250       210       25,000            35,500            

เวลา 06.00 น.- 15.30 น.

พล บ้านชาติ       นางเพ็ง  ขุนแก้ว ม.1 ต.เมืองพล อ.พล ทุกวันอาทิตย์ 515       1,418     300       400       35,500            65,500            ุ ุ , , ,

เวลา 06.00 น.- 15.30 น.

ชุมแพ บ้านห้วยบง                            นายสําราญ  ศรีภา ม.6 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ทุกวันพฤหัสบดี 100       -        260       250       23,000            32,500            

เวลา 06.00 น.- 15.00 น.

ชนบท บ้านคุ้มศรีวิไล นายดี    ลาดเข่ง ม.12 ต.ชนบท อ.ชนบท ทุกวันศุกร์ 1,414     -        200       150       29,000            30,500            

เวลา 06.00 น.- 15.00 น.
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3. ชัยภูมิ

จตุรัส ตลาดนัดโค-กระบือหนองบัวใหญ่ นายจักรี  ชาลีรินทร์ หมู่ 1 ตําบลหนองบัวใหญ่ ทุกวันพฤหัสบดีและอาทิตย์ 148 7 280 300 29,300 33,000

เวลา 05.00 -12.00  น.

เมืองชัยภูมิ ตลาดนัดโค-กระบือหนองบัวขาว นายอดุลย์   กุดบุญมาก ตําบลชีลอง  ทุกวันพุธ,เสาร์ 128 7 250 290 30,000 35,000

เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

คอนสวรรค์ ตลาดนัดโค-กระบือหนองขาม นายแสงทอง  ทองงาม 58 หมู่ 7 ตําบลหนองขาม ทุกวันจันทร์ 117 10 260 300 29,000 32,500ู ุ

เวลา 05.00 -12.00  น.

แก้งคร้อ ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเตาถ่าน นายสุรศักดิ์  สิงห์แสง บ.เตาถ่าน ม.3 ต.หนองสังข์ทุกวันอาทิตย์ 150 28 250 300 27,500 32,000

 เวลา 06.00 -12.00  น.
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4. นครพนม

นาแก ตลาดนัดโค-กระบือโคกสีทอง นางสาวนวลอนงค์  ปัททุมม ม. 11 ต.ก้านเหลือง ทุกวันศุกร์ 100 - 200 50 250 300 20,000 30,000

เวลา 05.00-09.00 น.

ตลาดนัดโค-กระบือระพิน นางระพิน ตงศิริ 103 ม.7 ต.ก้านเหลือง ทุกวันอาทิตย์ 50 10 - 20 250 300 20,000 30,000

เวลา 06.00-09.00 น.

ปลาปาก ตลาดนัดโค-กระบือหนองฮี นายดาวดี กิมาลี 110 ม.12 ต.หนองฮี ทุกวันอังคาร 140 - 150 80 - 100 250 300 20,000 30,000 - 40,000ุ , , ,

เวลา 06.00 - 12.00 น.

บ้านแพง ตลาดนัดโค-กระบือบ้านดอนกลาง นายรําเพย สุนนท์ ม.6 บ้านดอนกลาง ทุกวันอาทิตย์ 15 20 200 300 20,000 30,000

 ต.หนองแวง เวลา 06.00 - 12.00 น.
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5. นครราชสีมา

สีคิ้ว ตลาดนัดโค-กระบือหนองบัวน้อย นายสวัสดิ์  ยะสูงเนิน  99 หมู่ 5 ต.หนองบัวน้อย ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ 500 50         250 250       15,000            21,000            

เวลา 05.00-12.00 น.

บัวใหญ่ ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอบัวใหญ่ นายทศพร ทัพหลวง บ้านท่าเนิน หมู่ 4 ต.บัวใหญทุกวันอังคารและวันเสาร์ 200 60         250 300       25,000            30,000            

เวลา 06.00-12.00 น. .

ขามสะแกแสง ตลาดนัดโค-กระบือขามสะแกแสง นายสุทธิ  ดวงกลาง 40 หมู่ 2 ต.ขามสะแกแสง ทุกวันพุธและวันศุกร์ 30 -        350 -        26,000            -                ุ ู ุ ุ ุ ,

เวลา 06.00-12.00 น.

จักราช ตลาดนัดโค-กระบือ นายหวย บ่อพิมาย หมู่ 6 ต.ทองหลาง ทุกวันพุธ 30-40  2-5 300 200       25,000            20,000            

บ้านหนองตาโยย เวลา 06.00-08.00 น.

ชุมพวง ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอชุมพวง นายวรชน ศิลาจันทร์ หมู่ 3 ต.ประสุข ทุกวันศุกร์ 40-50 -        120-300 -        20,000            -                

เวลา 06.00-09.00 น.

ปากช่อง ตลาดนัดโค-กระบือ นายแถม แก้วนันท์ ถ.บายพาล หมู่ 19 ทุกวันพุธและวันอาทิตย์ 150-200 10         120-300 140-600 5,000-45,000 12,000 - 45,000

ต.หนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย เวลา 05.00-12.00 น.
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6. บึงกาฬ

เซกา ตลาดนัดโค-กระบือ นายสมศักดิ์  นาแว่น บ.มงคลพัฒนา ม.10 ทุกวันอาทิตย์ 7 25         270 350       27,000            31,500            

บ้านมงคลพัฒนา ต.หนองทุ่ม เวลา 05.00-12.00 น.

7. บุรีรัมย์

ลําปลายมาศ ตลาดนัดโค-กระบือ นายอดุลย์ ทองขวญั หมู่ 4 บ.หนองผะองค์ ทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี 150 80         250-300 300-400 25,000-40,000 30,000-45,000ุ ญ ู ุ , ฤ , , , ,

สามแยกหนองผะองค์ ต.หนองกระทิง เวลา 06.00 - 12.00 น.

เมือง ตลานัดโค -กระบือ นายพินิจ  บุญล้น 189 ม.9 ต.เสม็ด ทุกวันศุกร์ 60 35 250 220       25,000            20,000            

อําเภอเมืองบุรีรัมย์ เวลา 05.00 - 14.00 น.

8. มหาสารคาม

เมืองมหาสารคามตลาดนัดโค-กระบือบ้านหัน นายบุญเหลือ  พลเสน 17 ม. 21 บ้านหันพัฒนา ทุกวันพุธ 2,568     743       200 300       12,500            15,300            

ต.เขวา

นาเชือก ตลาดนัดโค - กระบือบ้านกระต่าย นายธงชัย  แสงสว่าง หมู่ 5 บ.กระต่าย ทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25, 4,500 56         250 300       10,500            18,600            

ต.สันป่าตอง และ 30 ของทุกเดือน

โกสุมพิสัย ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโชคชัย เกษตรกรบ้านโชคชัย ม.4 บ.โชคชัย ต.หัวขวาง ทุกวันเสาร์ 300 10         250 300       11,500            16,950            
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9. มุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร ตลาดนัดบ้านโนนสะอาด นายวิชัย ศรีโยหะ หมู่ 12 ต.บ้านโคก ทุกวันจันทร์ 120 31 250 350 24,000 33,600

นิคมคําสร้อย ตลาดนัดโค-กระบือบ้านบังอี่ นายชุน ฤทธิวงษ์ หมู่ 10 ต.หนองแวง ทุกวันเสาร์ 149 6 254 325 24,300 31,200

10. ยโสธร

เมืองยโสธร ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเชียงหวาง นายประจักษ์  โสมาบุตร 166 หมู่ 11 ต.สําราญ ทุกวันอังคาร  - 200        - 350        - 35,000            ุ ู ญ ุ ,

นายวินัย  ศรีวิเศษ 167 หมู่ 11 ต.สําราญ ทุกวันอังคาร 400  - 280  - 25,000             -

ไทยเจริญ ตลาดนัดโค-กระบือซ่งแย้ นายอภิชาติ  ป้องศรี 1 หมู่ 7 ต.คําเตย ทุกวันอาทิตย์ 40 20 280  - 25,000            35,000            

ตลาดนัดโค-กระบือคําเตย นายโฮม  สมหวัง 95 หมู่ 13 ต.คําเตย ทุกวันศุกร์ 200 150       280 350       25,000            35,000            

11. ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด ตลาดนัดค้าสัตว์ชมพูบุตร นายธรรมนูญ  ครุธวงศ์ ม.17 ต.รอบเมือง ทุกวันเสาร์ 900 300 250 280 30,000            34,000            

ปทุมรัตน์ ตลาดนัดโค-กระบือโนนสวรรค์ นางบุษผา  เย็นทรัพย์ ม.13 ต.โนนสวรรค์ ทุกวันจันทร์ 100 35 240 300 30,000            31,500            
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12. สกลนคร

พังโคน ตลาดนัดโค-กระบือหนองโจด ดต.สมดี วงศ์พรม ม.3 บ.หนองโจด ทุกวันอังคาร 40 40 280 350 36,000 45,000

ต.ไฮหย่อง 08.00-12.00 น.

วาริชภูมิ ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองกุง นายหัด  คําผอง 65 ม.17 บ.หนองกุง ทุกวันศุกร์ 50 40 300 400 52,000 40,000

ต.คําบ่อ 06.00-08.00

อากาศอํานวย ตลาดนัดกลุ่มเกษตรดอนหอย นายวิรัตน์  แก้วก่อง ม.3 บ.ดอนทอย ทุกวันจันทร์ 100 50 300 320 35,000 40,000

ต.สามัคคีพัฒนา 06.00-12.00น.

โคกศรีสุพรรณ ตลาดนัดค้าสัตว์บ้านโคก นายห่วง  ตองตาสี ม.2 บ.โคก ต.ตองโขบ ทุกวันพุธ 80 30 250 300 35,000 42,000

06.00-12.00น.

วานรนิวาส ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโพธิชัย นายณรงค์ วสุริย์ ม.9  ต.วานรนิวาส ทุกวันเสาร์ 10 10 250 250 30,000 35,000

06.00-12.00น.

กุสุมาลย์ ตลาดนัดโค-กระบือ กุสุมาลย์ นายเจริญ วงศ์ษาพาน ม.10 บ.กุสุมาลย์ ทุกวันจันทร์ 100 50 300 350 45,100 40,000

ต.กุสุมาลย์ 06.00-12.00น.

บ้านม่วง ตลาดนัดโค-กระบือ นายสมัย  หวายเครือ ม.4 บ.โพนสมุทรชัย ทุกวันอาทิตย์ 20 10 250 300 25,000 35,000

บ้านโพนสมุทรชัย ต.ม่วง 06.00-12.00น.

เมืองสกลนคร ตลาดนัดค้าสัตว์ท่าแร่ นายสมบัติ กายราช ม.6  ต.แร่ ทุกวันอาทิตย์ 100 30 300 350 52,000 36,000

05.00-12.00น.

พรรณานิคม ตลาดนัดโค-กระบือเอเซี่ยน นายอํานาจ เหลาพรม บ.หลักเจ็ด ม.7 ทุกวันพฤหัสบดี 30 10 200 250 30,000 35,000

ต.บะฮี 06.00-12.00น.
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13. เลย

เมืองเลย ตลาดนัดโค - กระบือพรสวรรค์ นายสมพร ศรีภูธร 144 หมู่ 8  ต.นาโป่ง ทุกวันพุธ  180 60 320 380 35,000            45,000            

เวลา 07.00-12.00 น.

หนองหิน ตลาดนัดโค - กระบือบ้านน้อยสุขใจนายพงษ์ศักดิ์  ภูเผือ หมู่ 13  บ้านน้อยสุขใจ  ทุกวันอาทิตย์ 40  - 280 350       35,000            45,000            

ต.หนองหิน เวลา 08.00-12.00 น.

14. สุรินทร์

เมืองสุรินทร์ กลุ่มผู้เลี้ยงโคจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มผู้เลี้ยงโคจังหวัดสุรินทร์ 260 หมู่ 5 บ. ตะตึงไถง ทุกวันอังคาร-พุธ 1,005 761 250 300 22,500 30,000

ต. นอกเมือง

15. ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย ตลาดนัดโค-กระบือตลาดนัด นายอนุสนธิ์  เจริญประเสริฐหมู่ 7  ต.สําโรง ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 400 100       200 300       20,000            32,000            

ส้มป่อยน้อย  เวลา 06.00 - 14.00 น.   

กันทรลักษ์ ตลาดนัดโค-กระบือกันทรลักษ์ นางวรนุช  พัฒนาเดชกุล สี่แยกการช่าง หมู่  6 ทุกวันอาทิตย์ 180 80         200-250 300-350 20,000            25,000            

ต.กระแซง เวลา 05.00 - 17.00 น.

กันทรารมย์ ตลาดนัดโค-กระบือยางอาเซียน นายหัน  จันดาบุตร บ.สร้างเหล่า ม.3 ต.ยาง ทุกวันเสาร์ 80-100 5-10 300 400       30,000            40,000            

เวลา 05.00 - 17.00 น.
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16. หนองคาย

เฝ้าไร่ ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโนนสมบูรณนายสุระชัย  สมบัติเจริญ หมู่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ ทุกวันศุกร์ 50-70 20-40 100-250 100-250 15,000-28,000 15,000-28,000

ต.หนองหลวง เวลา 06.00 -09.30 น.

ท่าบ่อ ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเดื่อ นางวิเชียร  วิลาศ 68 หมู่ 6 บ้านเดื่อ ทุกวันพฤหัสบดี 40-50 30-40 200 200       20,000            22,000            

ต.บ้านเดื่อ เวลา 05.00 -10.00 น.

โพนพิสัย ตลาดนัดโค-กระบือบ้านดงบัง นายบุญศรี แปชา หมู่ 6 บ้านดงบัง ทุกวันอังคาร 30-50  - 100-200  - 15,000-25,000  -ุญ ู ุ , ,

ต.กุดบง เวลา 05.00 -10.00 น.

ศรีเชียงใหม่ ตลาดนัดโค-กระบือหนองปลาปาก นายแพท วันทอง หมู่ 7 บ้านเสียว ทุกวันเสาร์ 10-15 3-7 350-450 400-450 35,000-45,000 40,000-45,000

ต.หนองปลาปาก เวลา 06.00 -08.00 น.

17. หนองบัวลําภู

สุวรรณคูหา ตลาดนัดโค-กระบือบ้านทรายทอง นายฟ่อน คําดวง บ้านเลขที่ 71 หมู่ 1 ทุกวันจันทร์ 20-40 - 320 - 34,600 -

ต.สุวรรณคูหา เวลา 07.00 - 12.00 น.

ศรีบุญเรือง ตลาดนัดโค-กระบือเมืองใหม่ นายหนูพูน โสดาศรี หมู่ 8 ต.เมืองใหม่ ทุกวันอังคาร 200 80 300 310 36,000 40,300

เวลา 06.00 - 12.00 น.



จังหวัด ชื่อตลาดนัด ชื่อเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตั้ง กําหนดเวลา

อําเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2558

ปริมาณสัตว์ที่นํามา

ขาย(ตัว)

น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ

(กก.) ราคาเฉลี่ยตัวละ (บาท)

18. อุดรธานี

ศรีธาตุ ตลาดนัดโค-กระบืออําเภอศรีธาตุ นายสมศักดิ์  ถําวาปี ม.12 บ.โนนสวรรค์ ต.จําปี ทุกวันพฤหัสบดี 300 400 350 400 25,000 40,000

เวลา 06.00-18.00 น.

บ้านผือ ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเทื่อม นางวลัยพร  สุขเกษม 159 ม.11 ต.เขือน้ํา ทุกวันอาทิตย์ 50 30 300 380 25,000 37,000

เวลา 06.00-12.00 น.

เมืองอุดรธานี ตลาดนัดโค-กระบือ กม.18 นางสุรินทร์  หารวันนา 92/1 ม.5 บ.โคกสะอาด ทุกวันอังคาร 300 30 300 400 27,000 30,000ุ

ต.โคกสะอาด เวลา 06.00-18.00 น.

พิบูลรักษ์ ตลาดนัดบ้านดงไร่ นายสมนึก  ป้องบุญจันทร์ 49 ม.14 บ.ดงไร่ ต.บ้านแด ทุกวันพุธ 30-50 10-20 250 350 25,000 36,100

เวลา 06.00 - 12.00 น.

เพ็ญ ตลาดนัดโคกระบือหนองนาไฮ นายสมัย  ยางชุม 136 ม.2 ต.สุมเส้า ทุกวันเสาร์ 70 50 200 250       25,000 30,000

เวลา 04.00 - 12.00 น.

ไชยวาน ตลาดนัดโค-กระบือไชยวาน นายบุญเรือง  แสงมนตรี ม.17 ต.ไชยวาน ทุกวันจันทร์ 90 10 240 350 24,000 35,000

เวลา 05.00 - 10.00 น.



จังหวัด ชื่อตลาดนัด ชื่อเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตั้ง กําหนดเวลา

อําเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2558

ปริมาณสัตว์ที่นํามา

ขาย(ตัว)

น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ

(กก.) ราคาเฉลี่ยตัวละ (บาท)

19. อุบลราชธานี

วารินชําราบ ตลาดนัดโค-กระบือบ้านยาง นายกรีเนตร  คิมหะมานนท์ บ้านยาง หมู่ 2 ต.บุ่งไหม ทุกวันพุธและวันอาทิตย์ 300-500 300-500 200 350       20,000            27,000            

เวลา 05.00-12.00 น.

ตระการพืชผล ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเป้า นายนคร พาเชื้อ บ้านเป้า หมู่ 1  ต.เป้า ทุกวันจันทร์ 250 50         250-300 450-500 25,000            35,000            

เวลา 05.00-10.00 น.

ตลาดนัดห้วยฝ้ายพัฒนา นายฉลอง ไชยโย บ้านห้วยฝ้ายพัฒนา หมู่ 2 ทุกวันเสาร์ 400 100       250-300 450-500 25,000            35,000            ู ุ , ,

ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา เวลา 05.00-12.00 น.

20. อํานาจเจริญ  

เมืองอํานาจเจรญิตลาดนัดโค-กระบือนายม เทศบาลตําบลนายม หมู่ 3 บ้านนายม ทุกวันอาทิตย์ 400 50 250-300 250-300 20,000            40,000            

ต.นายม เวลา 06.00-10.30น.

เสนางคนิคม ตลาดนัดบ้านนาไร่ใหญ่ จ.ส.ต.ผลทวี  มรรคผล 204 หมู่ 8 ทุกวันพุธ 200 10 250-300 250-300 20,000            40,000            

ต.เสนางคนิคม เวลา 06.00 - 10.00 น.

ปทุมราชวงศา ตลาดนัดโค-กระบือ สหกรณ์นิคมตําบลนาหว้า บ.สหกรณ์นิคม ม.4 ทุกวันศุกร์ 350 35 250-300 250-300 20,000            40,000            

บ้านสหกรณ์นิคมพนา ต.นาหว้า เวลา 06.00 -11.00น.



จังหวัด ชื่อตลาดนัด ชื่อเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตั้ง กําหนดเวลา

อําเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคกลาง

1. ลพบุรี

โคกสําโรง ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเพนียด นางปราณี คลังผา หมู่ 8 ต.เพนียด ทุกวันอังคาร 110-150 10-20 300-400 200-300 25,000-30,000 25,000-30,000

เวลา 06.00 - 10.00 น.

ทุกวันพฤหัสบดี 50-60 5-10 300-400 200-300 25,000-30,000 25,000-30,000

เวลา 06.00 - 10.00 น.

ทุกวันเสาร์ 150-200 20-30 300-400 200-300 25,000-30,000 25,000-30,000

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2558

ปริมาณสัตว์ที่นํามา

ขาย(ตัว)

น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ

(กก.) ราคาเฉลี่ยตัวละ (บาท)

ุ

เวลา 06.00 - 10.00 น.

2. กาญจนบุรี

ท่ามะกา ตลาดนัดโค-กระบือหนองลาน นายไพบูลย์  วาสนาม หมู่ 1 ต.หนองลาน ทุกวันอังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์ 300 20 250 250 30,000           35000

เวลา 05.00-10.00 น.

เลาขวัญ ตลาดนัดโค-กระบือหนองโสน นายสมควร ดิษฐ์เทศ หมู่ 1 ต.หนองโสน ทุกวันพุธ,ศุกร์,อาทิตย์ 80 20 200 250 30,000           35,000

เวลา 06.00-10.00 น.

3. นครปฐม

กําแพงแสน ตลาดกลางโคเนื้อกําแพงแสน สมาคมโคเนื้อ 11  หมู่ที่ 4  ตําบลทุ่งบัว ทุกวันเสาร์แรกของเดือน 100       - 350       - 38,000           -                

พันธุ์กําแพงแสน



จังหวัด ชื่อตลาดนัด ชื่อเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตั้ง กําหนดเวลา

อําเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคกลาง

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2558

ปริมาณสัตว์ที่นํามา

ขาย(ตัว)

น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ

(กก.) ราคาเฉลี่ยตัวละ (บาท)

4. เพชรบุรี

บ้านลาด ตลาดนัดโค-กระบือบ้านซ่อง นายอําพร  จันทร์มิตร หมู่ 4 บ้านช่อง ทุกวันพฤหัสบดี 600 -        300 -        33,000           -                

ต.หนองกระเจ็ด

5. ประจวบคีรีขันธ์

บางสะพาน ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองโปร่ง นายพรเพ็ชร  แสนแก้ว 275/3 ม.9 ต.ชัยเกษม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 30 5          300 300       20,000-30,000 30,000           ุ



จังหวัด ชื่อตลาดนัด ชื่อเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตั้ง กําหนดเวลา

อําเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคตะวันออก

1. ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว ตลาดนัดโค-กระบือ อ.แปลงยาว นายไพศาล ล้ําเลิศ 106 หมู่ 2 ต.วังเย็น เวลา 07.00-12.00 น. 200 20 300 400 27,000 30,000

2. ชลบุรี

บางละมุง ตลาดนัดโค-กระบือเขาไม้แก้ว นายมานะ จักรบวรพันธ์ ไม่มีเลขที่  หมู่ 1 ทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ 50         3 300       400       30,000           32,000           

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2558

ปริมาณสัตว์ที่นํามา

ขาย(ตัว)

น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ

(กก.) ราคาเฉลี่ยตัวละ (บาท)

ุ ู ุ ุ , ,

ต.เขาไม้แก้ว เวลา 07.00-15.00 น.

3. สระแก้ว

เมืองสระแก้ว ตลาดนัดโค-กระบือ นางชาลิสา  แดงบุญมา สามแยกสระแก้ว  ทุกวันพุธและอาทิตย์ 120 8 330 400 30,000 45,000

สามแยกสระแก้ว ต.สระแก้ว เวลา 07.00-14.00 น.



จังหวัด ชื่อตลาดนัด ชื่อเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตั้ง กําหนดเวลา

อําเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคใต้

1. ปัตตานี ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัด ศอ.บต. ร่วมกับ สี่แยกตอนยาง ต.บ่อทอง ทุกวันเสาร์สิ้นเดือน 24 -        300-500 -        35,000-50,000

หนองจิก ชายแดนใต้ สนง.ปศจ.ปัตตานี

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2558

ปริมาณสัตว์ที่นํามา

ขาย(ตัว)
น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ(กก.)

ราคาเฉลี่ยตัวละ (บาท)



จังหวัด ชื่อตลาดนัด ชื่อเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตั้ง หมายเหตุ

อําเภอ

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

สันทราย ตลาดนัดโค-กระบือแม่ย่อย นายอินสอน กวงแหวน ม.1 ต.สันทรายน้อย

ลําพูน

เวียงหนองล่อง คอกพักสัตว์ นายใจ  ตุ้ยดง  หมู่ 3 ต.หนองล่อง

รายชื่อตลาดนัดโค-กระบือที่ยกเลิก ไม่ดําเนินการแล้วในปี 2558

คอกพักสัตว์ นายพิพัทยา   ตุ้ยดง  หมู่ 8 ต. วังผาง 

คอกพักสัตว์ นายสิทธิชัย   แอ่นดอน  หมู่ 7 ต. หนองล่อง

เพชรบูรณ์

บึงสามพัน ตลาดโค-กระบือตําบลศรีมงคล นายสมชาย  เครือใย หมู่ 7 ต.ศรีมงคล
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