
การจัดตลาดนัดโค- กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ประจ าปี 2555 

 
 
 กรมปศุสัตว์ด าเนินการส ารวจข้อมูลการจัดตลาดนัดโค-กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก เป็นประจ า
ทุกปี เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ชื่อตลาดนัด เจ้าของตลาด สถานท่ีตั้ง ก าหนดเวลา
จัดตลาดนัด ปริมาณสัตว์ท่ีน ามาขาย และราคา ซื้อขาย เป็นต้น รวมถึงรายชื่อตลาดนัดท่ียกเลิกไม่
ด าเนินการแล้ว  ส าหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจ รวมท้ังเป็ นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามรายชนิดสัตว์ และข้อมูลส าหรับการด าเนินการ
ควบคุมและป้องกันโรค     
 
 ในภาพรวม การจัดตลาดนัดโค-กระบือปี 2555 มีจ านวน 126 แห่ง ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 
18.71 แยกตามรายภาค ดังนี้ 
 ภาคเหนือ มีการจัดตลาดนัดโค- กระบือ รวม 7 จังหวัด (จาก 9 จังหวัด ) มีตลาดนัดโค-
กระบือ ท้ังสิ้น 19 แห่ง มีปริมาณโคท่ีซื้อขายต่อคร้ัง ประมาณ 2,780 ตัว กระบือ 715 ตัว ราคาเฉลี่ยท่ี
ซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 11,500 และ 15,000 บาท ตามล าดับ  จังหวัดท่ีมีตลาดนัดโค-กระบือ
มากท่ีสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดตลาดนัดโค- กระบือ ทุกจังหวัด  รวม 20 จังหวัด มี
ตลาดนัดโค-กระบือ ท้ังสิ้น 81 แห่ง ปริมาณโคท่ีซื้อขายต่อคร้ังประมาณ 25,020 ตัว กระบือ 7,100 ตัว 
ราคาเฉลี่ยท่ีซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 15,200 และ 18,750 บาท ตามล าดับ  จังหวัดท่ีมีตลาด
นัดโค-กระบือมากท่ีสุด คือ จังหวัดอุดรธานี  

 ภาคกลาง มีการจัดตลาดนัดโค- กระบือ รวม 8 จังหวัด จากท้ังหมด 22 จังหวัด มีตลาด
นัดโค-กระบือ ท้ังสิ้น 15 แห่ง มีปริมาณโคท่ีซื้อขายต่อคร้ัง ประมาณ  4,500 ตัว กระบือ 1,600 ตัว 
ราคาเฉลี่ยท่ีซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 18,300 และ 20,500 บาท ตามล าดับ  จังหวัดท่ีมีตลาด
นัดโค-กระบือมากท่ีสุด คือ จังหวัดพิษณุโลก 

 ภาคตะวันออก มีการจัดตลาดนัดโค- กระบือ รวม 4 จังหวัด จากท้ังหมด 7 จังหวัด มีตลาด
นัดโค-กระบือ ท้ังสิ้น 4 แห่ง มีปริมาณโคท่ีซื้อขายต่อคร้ัง ประมาณ  500 ตัว กระบือ 150 ตัว ราคา
เฉลี่ยท่ีซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 15,800 และ 14,600 บาท ตามล าดับ  

 ภาคตะวันตก มีการจัดตลาดนัดโค- กระบือ รวม 3 จังหวัด จากท้ังหมด 5 จังหวัด มีตลาด
นัดโค-กระบือ ท้ังสิ้น 8 แห่ง มีปริมาณโคท่ีซื้อขายต่อคร้ัง ประมาณ 2,700 ตัว กระบือ 160 ตัว ราคา
เฉลี่ยท่ีซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 15,000 และ 17,300 บาท ตามล าดับ จังหวัดท่ีมีตลาดนัดโค-
กระบือมากท่ีสุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี และตาก 

 ภาคใต้  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค- กระบือปี 2555 เนื่องจากปริมาณโค- กระบือมีน้อย ไม่
เพียงพอต่อการซื้อขายในตลาดนัด 
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รายชื่อและสถานที่ตั้งตลาดนัดโค-กระบือ ประจ าปี 2555 แยกตามภาค 

 
ภาคเหนือ  มีตลาดนัดโค-กระบือรวม 18 แห่ง รายชื่อตลาดนัดและสถานท่ีตั้ง ดังนี้ 
 

1. จังหวัดเชียงราย  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 3 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านต้านาล้อม 
 ท่ีตั้ง: บ้านต้านาล้อม 94 หมู่ 15 ต าบลต้า อ าเภอขุนตาล 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออ าเภอแม่ลาว 
 ท่ีตั้ง: 282 หมู่ 3 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือต าบลดอยลาน 
 ท่ีตั้ง: บ้านสันทรายงาม หมู่ 3 ต าบลดอยลาน อ าเภอเมือง 

 
2. จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 5 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือทุ่งฟ้าบด  
 ท่ีตั้ง: 142 หมู่ 15 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือแม่ย่อย 1 
 ท่ีตั้ง: 56 หมู่ 1  ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือแม่ย่อย 2 
 ท่ีตั้ง: 51/1 หมู่ 1  ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านบวกหมื้อ 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 1 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง 

 
5. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือทุ่งน้อย 
 ท่ีตั้ง: 135 หมู่ 6 ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอพร้าว 
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3. จังหวัดน่าน  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 4 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองเต่า 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 3 ต าบลม่วงติ๊ด อ าเภอภูเพียง 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือ ต าบลน้ าปั๊ว 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 2 ต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือ ต าบลไหล่นาน 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 1 ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือ อ าเภอปัว 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 8 ต าบลปัว อ าเภอปัว 

 
4. จังหวัดพะเยา มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 2 แห่ง   

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือท่าวังทอง 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 5 ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือ ต าบลเชียงบาน 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 7 ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า 

 
5. จังหวัดแพร่   ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
 
7. จังหวัดล าปาง มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือล าปางหลวง 
 ท่ีตั้ง: บ้านกองหาญ หมู่ 8 ต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา 

 
8. จังหวัดล าพูน มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 2 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือเวียงหนองล่อง 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 6 ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ฟาร์ม 260/1 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 5 ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
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ภาคตะวันออกเหนือ  มีตลาดนัดโค-กระบือรวม 81 แห่ง รายชื่อตลาดนัดและสถานท่ีตั้ง ดังนี้ 
 

1. จังหวัดกาฬสินธุ ์ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 5 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออ าเภอยางตลาด  
 ท่ีตั้ง: 214 หมู่ 20 อ าเภอยางตลาด 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือสมเด็จ 
 ท่ีตั้ง: หน้าโรงพยาบาลสมเด็จ ถนนถีนานนท์ หมู่ 4  ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือเทศบาลต าบลภูดิจ 
 ท่ีตั้ง: บ้านสว่าง หมู่ 1  ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือสหกรณ์การเกษตรนาคู 
 ท่ีตั้ง: บ้านจาน หมู่ 1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู 

 
5. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือกุดหว้า 
 ท่ีตั้ง: บ้านกุดหว้า หมู่ 13 ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 

 
 

2. จังหวัดขอนแก่น มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 5 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านทุ่ม  
 ท่ีตั้ง: บ้านทุ่ม หมู่ 10 ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเต่านอ 
 ท่ีตั้ง: บ้านเต่านอ หมู่ 7  ต าบลศิลา อ าเภอเมือง 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านชาด 
 ท่ีตั้ง: บ้านชาด หมู่ 1  ต าบลเมืองพล อ าเภอพล 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านบ้านห้วยบง 
 ท่ีตั้ง: บ้านห้วยบง หมู่ 6 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ 

 
5. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านคุ้มศรีวิไลย์ 
 ท่ีตั้ง: บ้านคุ้มศรีวิไลย์ หมู่ 4 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท 
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3. จังหวัดชัยภูมิ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 6 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองบัวใหญ่  
 ท่ีตั้ง: หมู่ 1 ต าบลหนองบัวใหญ่ อ าเภอจตุรัส 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองบัวขาว 
 ท่ีตั้ง: บ้านหนองบัวขาว หมู่ 6  ต าบลชีลอง อ าเภอเมือง 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือสามแยกหนองแวง 
 ท่ีตั้ง: สามแยกหนองแวง หมู่ 9  ต าบลโอโล อ าเภอภูเขียว 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองบัวแดง 
 ท่ีตั้ง: 607 หมู่ 9 ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง 

 
5. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองขาม 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 7 ต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ 

 
6. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเตาถ่าน 
 ท่ีตั้ง: บ้านเตาถ่าน หมู่ 3 ต าบลหนองสังข ์อ าเภอแก้งคร้อ 

 
4. จังหวัดนครพนม มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 6 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองฮี  
 ท่ีตั้ง: 110 บ้านหนองฮี หมู่ 12 ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือเรณูนคร 
 ท่ีตั้ง: บ้านโนนค า หมู่ 8  ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือระพิน 
 ท่ีตั้ง: 103 บ้านหนองเรือทอง หมู่ 7  ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือโคกสีทอง 
 ท่ีตั้ง: บ้านโคกสีทอง หมู่ 11 ต าบลก้านเหลือง อ าเภอนาแก 

 
5. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านนาค า 
 ท่ีตั้ง: 130 บ้านค าสะอาด หมู่ 15  ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม 
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6. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านดอนกลาง 
 ท่ีตั้ง: 11/3 บ้านดอนกลาง หมู่ 6 ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง 
   

5. จังหวัดนครราชสีมา มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 6 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองบัวน้อย 
 ท่ีตั้ง: 99 หมู่ 5 ต าบลหนองบัวน้อย อ าเภอสีคิ้ว 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบัวใหญ่ 
 ท่ีตั้ง: บ้านท่าเนิน หมู่ 4 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือขามสะแกแสง 
 ท่ีตั้ง: 392/1 หมู่ 2 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองพลวง 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 8 ต าบลหนองพลวง อ าเภอจักราช 

 
5. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือชุมพวง 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 3  ต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง 

 
6. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านซับหวาย 
 ท่ีตั้ง: บ้านซับหวาย หมู่ 18 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง 

 

6. จังหวัดบึงกาฬ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านดงไร่ 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 11 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 

 
7. จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านสามแยกหนองพะองค์ 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 4 ต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ 
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8. จังหวัดมหาสารคาม มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 2 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านกระต่าย 
 ท่ีตั้ง: บ้านกระต่าย หมู่ 5 ต าบลสันป่าตอง อ าเภอนาเชือก 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหัน 
 ท่ีตั้ง: 17 บ้านหันพัฒนา หมู่ 21  ต าบลเขวา อ าเภอเมือง 

 
9. จังหวัดมุกดาหาร มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 3 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโนนสะอาด 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 12 ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านบังอี่ 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 10 ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองแวงน้อย 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 3 ต าบลโชคชัย อ าเภอนิคมค าสร้อย 

 
10. จังหวัดยโสธร มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 3 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเชียงหวาง 
 ท่ีตั้ง: 166 หมู่ 6 ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือซ่งแย้ 
 ท่ีตั้ง: 1 หมู่ 7  ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือค าเตย 
 ท่ีตั้ง: 95 หมู่ 13  ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ 

 
11. จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 3 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือโนนสวรรค์ 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 7 ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตน ์

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองปากก่า 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 9 ถนนหินกอง ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ 
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3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือชมพูบุตร 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 17  ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง 

 
12. จังหวัดเลย  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 3 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือพรสวรรค์ 
 ท่ีตั้ง: 144 หมู่ 8 ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหลักร้อยหกสิบ 
 ท่ีตั้ง: 191 หมู่ 10 บ้านหลักร้อยหกสิบ ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านน้ าใส 
 ท่ีตั้ง: 426 หมู่ 5  ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 

 
13. จังหวัดสกลนคร มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 9 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองโจด  
 ท่ีตั้ง: บ้านหนองโจด หมู่ 3 ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองกุง 
 ท่ีตั้ง: 65 บ้านหนองกุง หมู่ 17 ต าบลค าบ่อ อ าเภอวาริชภูมิ 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือกลุ่มเกษตรกรดอนหอย 
 ท่ีตั้ง: บ้านดอนหอย หมู่ 3 ต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์บ้านโคก 
 ท่ีตั้ง: บ้านโคก หมู่ 2 ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 

 
5. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโพธิชัย 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 9 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส 

 
6. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือกุสุมาลย ์
 ท่ีตั้ง: บ้านกุสุมาลย์ หมู่ 10 ต าบลกุสุมาลย ์อ าเภอกุสุมาลย ์

 
7. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโพนสมุทรชัย 
 ท่ีตั้ง: บ้านโพนสมุทรชัย หมู่ 4 ต าบลม่วง อ าเภอบ้านม่วง 
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8. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์ท่าแร่ 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 6 ต าบลแร่ อ าเภอเมือง 

 
9. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือเอเชียน 
 ท่ีตั้ง: บ้านหลักเจ็ด หมู่ 7 ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม 

 
14. จังหวัดสุรินทร์  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดกลุ่มผู้เลี้ยงโคจังหวัดสุรินทร์  
 ท่ีตั้ง: 260 หมู่ 6 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง 

 
15. จังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 2 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือส้มป่อย  
 ท่ีตั้ง: บ้านโนนแดง หมู่ 7 ต าบลส าโรง อ าเภออุทุมพรพิสัย 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือกันทรลักษ์ 
 ท่ีตั้ง: สี่แยกการช่าง หมู่ 7 ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ 

 
16. จังหวัดหนองคาย  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 5 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโนนสมบูรณ์  
 ท่ีตั้ง: บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 4 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร ่

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเดื่อ 
 ท่ีตั้ง: 68 บ้านเดื่อ หมู่ 6 ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านดงบัง 
 ท่ีตั้ง: บ้านดงบัง หมู่ 6 ต าบลกุดบง อ าเภอโพนพิสัย 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองปลาปาก 
 ท่ีตั้ง: บ้านเสียว หมู่ 7 ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ 

 
5. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านต้อน 
 ท่ีตั้ง: บ้านต้อน หมู่ 7 ต าบลบ้านต้อน อ าเภอรัตนวาปี 
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17. จังหวัดหนองบัวล าภู มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 2 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านทรายทอง  
 ท่ีตั้ง: 71 หมู่ 1 ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือเมืองใหม ่
 ท่ีตั้ง: หมู่ 8 ต าบลเมืองใหม ่อ าเภอศรีบุญเรือง 

 
18. จังหวัดอุดรธานี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 11 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือศรีธาตุ  
 ท่ีตั้ง: 123 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาต ุ

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือนายบุญส่ง แดงนา 
 ท่ีตั้ง: 269 หมู่ 9 ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบ้านดุง 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดวังธาน ี
 ท่ีตั้ง: ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอวังสามหมอ 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเทื่อม 
 ท่ีตั้ง: 201 หมู่ 11 ต าบลเขือน้ า อ าเภอบ้านผือ 

 
5. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือภูคิน-ภูทอง 
 ท่ีตั้ง: 72 หมู่ 11 ต าบลบ้านผือ อ าเภอบ้านผือ 

 
6. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านดงหวาย 
 ท่ีตั้ง: 93 หมู่ 12 ต าบลหายโศก อ าเภอบ้านดงหวาย 

 
7. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือ กม. 18 
 ท่ีตั้ง: 92/1 บ้านโคกสะอาด หมู่ 5 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง 

 
8. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านดงไร่ 
 ท่ีตั้ง: 94 บ้านดงไร่ หมู่ 14 ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลรักษ์ 

 
9. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองนาไฮ 
 ท่ีตั้ง: 13 หมู่ 2 ต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ 



11 
 

10. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองแวง 
 ท่ีตั้ง: 92 หมู่ 1 ต าบลหนองแวง อ าเภอน้ าโสม 

 
11. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านค่ายเสรี 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 11 ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน 

 
19. จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 4 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านยาง  
 ท่ีตั้ง: หมู่ 2 ต าบลบุ่งไหม อ าเภอวารินช าราบ 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเป้า 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 3 ต าบลเป้า อ าเภอตระการพืชผล 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือห้วยฝ้ายพัฒนา 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 2 ต าบลห้วยฝ้าย อ าเภอตระการพืชผล 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านดงหนองหลวง 
 ท่ีตั้ง: 189 บ้านดงหนองหลวง หมู่ 14 ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 

 
 

20. จังหวัดอ านาจเจริญ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 3 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือนายม  
 ท่ีตั้ง: หมู่ 3 บ้านนายม ต าบลนายม อ าเภอเมือง 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านนาไร่ใหญ่ 
 ท่ีตั้ง: 204 บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ 8 ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านสหกรณ์นิคมพนา 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 4 ต าบลนาหว้า อ าเภอปทุมราชวงศา 
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ภาคกลาง มีตลาดนัดโค-กระบือรวม 15 แห่ง รายชื่อตลาดนัดและสถานท่ีตั้ง ดังนี้ 
 

1. จังหวัดก าแพงเพชร  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือพรานกระต่าย  
 ท่ีตั้ง: 14/1 บ้านเด่นกระบาก หมู่ 1 ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย 

 
2. จังหวัดชัยนาท  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
3. จังหวัดนครนายก  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
4. จังหวัดนครปฐม  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 

 
5. จังหวัดนครสวรรค์  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออุดมพัฒนา  
 ท่ีตั้ง: 303/1 หมู่ 7 ต าบลวังบ่อ อ าเภอหนองบัว 

 
6. จังหวัดนนทบุรี  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
7. จังหวัดปทุมธานี  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
9. จังหวัดพิจิตร  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 

 
10. จังหวัดพิษณุโลก มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 5 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์ฝ่ังไทย  
 ท่ีตั้ง: 27/1 หมู่ 1 ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือพรหมพิราม 
 ท่ีตั้ง: 153 หมู่ 5 ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพิราม 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือวัดโบสถ์ 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 6 ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอวัดโบสถ์ 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์ชาติตระการ 
 ท่ีตั้ง: 92 หมู่ 4 ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ 

 
5. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือต าบลบ้านป่า 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 8 ต าบลบ้านป่า อ าเภอเมือง 
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11. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 4 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านปากดุก  
 ท่ีตั้ง: บ้านปากดุก หมู่ 6 ต าบลปากดุก อ าเภอหล่มสัก 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหล่มเก่า 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 1 ต าบลนาแซง อ าเภอหล่มเก่า 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือต าบลวังพิกุล 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 1 ต าบลวงัพิกุล อ าเภอบึงสามพัน 

 
4. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือคลองสาน 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 7 ต าบลนางั่ว อ าเภอเมือง 

 
12. จังหวัดลพบุรี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านเพนียด  
 ท่ีตั้ง: หมู่ 8 ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง 

 
13. จังหวัดสมุทรปราการ ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
14. จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
15. จังหวัดสมุทรสาคร  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
16. จังหวัดสิงห์บุรี  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
 
17. จังหวัดสุโขทัย มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือดอนโก  
 ท่ีตั้ง: บ้านดอนโก หมู่ 5 ต าบลราวต้นจันทร์ อ าเภอศรีส าโรง 

 
18. จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือสระกระโจม  
 ท่ีตั้ง: บ้านดอนโก หมู่ 5 ต าบลราวต้นจันทร์ อ าเภอศรีส าโรง 

 
19. จังหวัดสระบุรี ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
20. จังหวัดอ่างทอง ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
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21. จังหวัดอุทัยธานี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหมู่ท่ี 1 ต าบลทัพทัน  
 ท่ีตั้ง: หมู่ 1 ต าบลทัพทัน อ าเภอทัพทัน 

 
 
ภาคตะวันตก  มีตลาดนัดโค-กระบือรวม 8 แห่ง รายชื่อตลาดนัดและสถานท่ีตั้ง ดังนี้ 
 

1. จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 3 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือต าบลหนองลาน  
 ท่ีตั้ง: หมู่ 1 ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองฝ้าย 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 1 ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือหนองโสน 
 ท่ีตั้ง: หมู่ 1 ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวัญ 

 
2. จังหวัดตาก  มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 3 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์โพธิ์ทอง  
 ท่ีตั้ง: 555 หมู่ 10 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์วังประจบ 
 ท่ีตั้ง: 169 หมู่ 1 ต าบลวังประจบ อ าเภอเมือง 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดค้าสัตว์มารวย 
 ท่ีตั้ง: 302 หมู่ 7 ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง 

 
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 

 
4. จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 2 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านมณีเลื่อน  
 ท่ีตั้ง: 41 หมู่ 1 ต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย 

 



15 

 

2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือบ้านลาด 
 ท่ีตั้ง: บ้านช่อง หมู่ 4 ต าบลกระเจ็ด อ าเภอบ้านลาด 

 
5. จังหวัดราชบุรี ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 

 
 
ภาคตะวันออก  มีตลาดนัดโค-กระบือรวม 4 แห่ง รายชื่อตลาดนัดและสถานท่ีตั้ง ดังนี้ 
 

1. จังหวัดจันทบุรี ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
 

2. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออ าเภอแปลงยาว  
 ท่ีตั้ง: บ้านวังกะจะ หมู่ 2 ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว 

 
3. จังหวัดชลบุรี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือเขาไม้แก้ว  
 ท่ีตั้ง: ถนนสาย 331 หมู่ 1 ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอบางละมุง 

 
4. จังหวัดตราด ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 

 
5. จังหวัดปราจีนบุรี มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบืออ าเภอประจันตคาม  
 ท่ีตั้ง: หมู่ 2 ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม 

 
6. จังหวดัระยอง ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 

 
7. จังหวัดสระแก้ว มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดโค-กระบือสามแยกสระแก้ว  
 ท่ีตั้ง: สามแยกสระแก้ว เขตเทศบาลต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง 

 
 
ภาคใต้  ไม่มีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ 
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ตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2555 

 ในปี 2555 มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีกท่ัวประเทศจ านวน 9 แห่ง ใน 5 จังหวัด ลดลงจากปี 
2554 ซึ่งมี 13 แห่ง ใน 8 จังหวัด รายชื่อและสถานท่ีตั้งตลาดนัดสัตว์ปีก มีดังนี้   
 

1. กรุงเทพมหานคร มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก จ านวน 3 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดจตุจักร 1  เขตจตุจักร 
 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดสนามหลวง 2  เขตทวีวัฒนา 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดคลองเตย  เขตคลองเตย 

 
2. จังหวัดสระแก้ว มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดไก่พ้ืนเมือง  
 ท่ีตั้ง: หมู่ 5 ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ 

 
3. จังหวัดสุรินทร์ มีการจัดตลาดสัตว์ปีก จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดช่องจอม  
 ท่ีตั้ง: หมู่ 14 ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง 

 
4. จังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดตลาดสัตว์ปีก จ านวน 1 แห่ง 

 ชื่อตลาดนัด: ตลาดช่องสะง า  
 ท่ีตั้ง: จุดผ่านแดนช่องสะง า ต าบลไพรพนา อ าเภอภูสิงห์ 

 
5. เชียงใหม่ มีการจัดตลาดนัดสัตว์ปีก จ านวน 3 แห่ง 

1. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด  
 ท่ีตั้ง: 142 หมู่ 15 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง  

 
2. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดแม่ริม 
 ท่ีตั้ง: แม่ริมพลาซ่า หมู่ 1 ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม 

 
3. ชื่อตลาดนัด: ตลาดนัดต้นโพธิ ์
 ท่ีตั้ง: ท่ีสาธารณะ หมู่ 7 ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง 

 



สรุปภาพรวมการจัดตลาดนัดโค-กระบือ ประจ าปี 2555 รายจังหวัด
ที่ ภาค/จงัหวดั จ านวนตลาดนดั

(แหง่) โค กระบอื โค กระบอื
ภาคเหนือ
1 เชียงราย 3 550 60 9,200 16,000
2 เชียงใหม ่ 5 420 185 12,000 15,000
3 นา่น 4 510 90 13,000 20,000
4 พะเยา 2 375 200 13,000 15,000
5 แพร่ 0 0 0 0 0
6 แมฮ่่องสอน 0 0 0 0 0
7 ล าปาง 1 300 150 12,500 14,000
8 ล าพนู 2 125 20 3,500 3,500
9 อตุรดิตถ์ 1 500 10 17,000 21,000

18 2,780 715 11,457 14,929
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 กาฬสินธุ์ 5 1,125 75 17,100 18,750
2 ขอนแก่น 5 3,692 1,457 11,400 20,000
3 ชยัภมิู 6 2,070 262 20,400 26,000
4 นครพนม 6 385 187 13,830 18,000
5 นครราชสีมา 6 1,525 325 16,200 16,000
6 บงึกาฬ 1 20 30 20,000 25,000
7 บรีุรัมย์ 1 350 225 12,750 15,750
8 มหาสารคาม 2 7,068 750 11,500 16,950
9 มกุดาหาร 3 9 6 16,500 17,250
10 ยโสธร 3 700 300 20,000 23,500
11 ร้อยเอ็ด 3 1,330 355 16,500 18,500
12 เลย 3 290 60 22,500 26,800
13 สกลนคร 9 725 300 16,500 21,300
14 สริุนทร์ 1 700 298 8,000 9,000
15 ศรีสะเกษ 2 930 350 9,500 13,500
16 หนองคาย 5 255 11 18,200 20,000
17 หนองบวัล าภ ู 2 330 85 12,000 17,500
18 อดุรธานี 11 1,320 670 14,800 20,300
19 อบุลราชธานี 4 1,545 1,235 13,000 16,300
20 อ านาจเจริญ 3 647 72 12,000 14,300

81 25,016 7,053 15,134 18,735

ปริมาณสตัว์ที่ขายในแตล่ะครัง้ (ตวั) ราคาเฉลี่ย (บาท/ตวั)

รวม

รวม



สรุปภาพรวมการจัดตลาดนัดโค-กระบือ ประจ าปี 2555 รายจังหวัด
ที่ ภาค/จงัหวดั จ านวนตลาดนดั

(แหง่) โค กระบอื โค กระบอื
ปริมาณสตัว์ที่ขายในแตล่ะครัง้ (ตวั) ราคาเฉลี่ย (บาท/ตวั)

ภาคกลาง
1 ก าแพงเพชร 1 30 0 15,000 0
2 ชยันาท 0 0 0 0 0
3 นครนายก 0 0 0 0 0
4 นครปฐม 0 0 0 0 0
5 นครสวรรค์ 1 800 0 24,000 0
6 นนทบรีุ 0 0 0 0 0
7 ปทมุธานี 0 0 0 0 0
8 พระนครศรีอยธุยา 0 0 0 0 0
9 พิจิตร 0 0 0 0 0
10 พิษณโุลก 5 330 615 16,700 17,000
11 เพชรบรูณ์ 4 1,590 225 16,250 19,000
12 ลพบรีุ 1 210 10 19,000 21,000
13 สมทุรปราการ 0 0 0 0 0
14 สมทุรสงคราม 0 0 0 0 0
15 สมทุรสาคร 0 0 0 0 0
16 สิงห์บรีุ 0 0 0 0 0
17 สโุขทยั 1 950 0 16,500 0
18 สพุรรณบรีุ 1 100 0 19,000 0
19 สระบรีุ 0 0 0 0 0
20 อ่างทอง 0 0 0 0 0
21 อทุยัธานี 1 450 750 20,000 25,000
22 กรุงเทพ 0 0 0 0 0

15 4,460 1,600 18,306 20,500
ภาคตะวันตก
1 กาญจนบรีุ 3 1,100 40 15,800 14,700
2 ตาก 3 1,450 120 18,330 19,830
3 ประจวบคีรีขนัธ์ 0 0 0 0 0
4 เพชรบรีุ 2 115 0 11,000 0
5 ราชบรีุ 0 0 0 0 0

8 2,665 160 15,043 17,265รวม

รวม



สรุปภาพรวมการจัดตลาดนัดโค-กระบือ ประจ าปี 2555 รายจังหวัด
ที่ ภาค/จงัหวดั จ านวนตลาดนดั

(แหง่) โค กระบอื โค กระบอื
ปริมาณสตัว์ที่ขายในแตล่ะครัง้ (ตวั) ราคาเฉลี่ย (บาท/ตวั)

ภาคตะวันออก
1 จนัทบรีุ 0 0 0 0 0
2 ฉะเชิงเทรา 1 200 40 21,500 17,500
3 ชลบรีุ 1 50 0 20,625 0
4 ตราด 0 0 0 0 0
5 ปราจีนบรีุ 1 50 10 13,000 15,000
6 ระยอง 0 0 0 0 0
7 สระแก้ว 1 200 100 8,000 10,000

4 500 150 15,781 14,167
ภาคใต้
1 กระบี่ 0 0 0 0 0
2 ชมุพร 0 0 0 0 0
3 ตรัง 0 0 0 0 0
4 นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0
5 นราธิวาส 0 0 0 0 0
6 ปัตตานี 0 0 0 0 0
7 พงังา 0 0 0 0 0
8 พทัลงุ 0 0 0 0 0
9 ภเูก็ต 0 0 0 0 0
10 ระนอง 0 0 0 0 0
11 สตลู 0 0 0 0 0
12 สงขลา 0 0 0 0 0
13 สรุาษฎร์ธานี 0 0 0 0 0
14 ยะลา 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

รวม

รวม



จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ ก าหนดเวลา

อ าเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคเหนือ

1. เชียงราย

ขนุตาล ตลาดนัดโค-กระบือบ้านต้านาล้อม นายสมจิตร  ไชยชนะ บ้านต้านาล้อม 94 หมู ่15 ต.ต้า ทกุวนัองัคาร 100 20                   250 350                 8,500              15,000            

   เวลา 05.00-12.00 น.

แม่ลาว ตลาดนัดโค-กระบืออ าเภอแม่ลาว นายสมจิตร  ไชยชนะ 282 หมู ่3 ต.ดงมะดะ ทกุวนัอาทิตย์ 200 - 400 30 - 50 150 -250 200 -  400 6,000 - 15,000 8,500 - 25,000

เวลา 06.00-15.00 น.

เมืองเชียงราย ตลาดนัดโค-กระบือต าบลดอยลาน อบต.ดอยลาน บ้านสนัทรายงาม หมู ่3 ทกุวนัศกุร์ 150  - 100-200  - 5,000-12,000  -

 ต.ดอยลาน เวลา 05.00 -10.00 น.

2. เชียงใหม่

สนัป่าตอง ตลาดนัดโค-กระบือทุง่ฟ้าบด นายสรุเชษฐ์  พรหมขตัิแก้ว 142 หมู ่15 ต. ยหุวา่ ทกุวนัเสาร์  150   -   200 50  -  100 270 350 18,900 22,750

เวลา 06.00-12.00 น.

สนัทราย ตลาดนัดโค-กระบือแม่ยอ่ย 1 นายอ านวย  นาเวยีง 56 หมู ่1  ต.สนัทรายน้อย ทกุวนัจนัทร์และวนัศกุร์ 150 -                 250 -                 15,000            -                  

เวลา 05.00-12.00 น.       

ตลาดนัดโค-กระบือแม่ยอ่ย 2 นายอ้าย ด ารง 51/1 หมู ่1  ต.สนัทรายน้อย ทกุวนัจนัทร์และวนัศกุร์ -                 95                   -              300-400 -                 25,000            

เวลา 05.00-12.00 น.       

ทกุวนัพฤหสับดี 30-60 5                     20-400 20-80 1,500-8,000 1,500-3,900

เวลา 06.00-12.00 น.

แม่แตง ตลาดนัดโค-กระบือบ้านบวกหมือ้ นายบญุรัตน์ ใจมลู  หมู ่1  ต.ขีเ้หลก็ ทกุวนัอาทิตย์ 20  - 200  - 8,000-9,000  -

เวลา 06.00-12.00 น.       

พร้าว ตลาดนัดโค-กระบือทุง่น้อย นายสม มณีโชติ 135 หมู ่6  ต.บ้านโป่ง ทกุวนัองัคาร 30                   10                   300             200                 13,000            11,000            

เวลา 06.00-12.00 น.       

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2555

ปริมาณสัตว์ที่น ามาขาย(ตัว) น า้หนักเฉล่ียตัวละ(กก.) ราคาเฉล่ียตัวละ (บาท)



จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ ก าหนดเวลา

อ าเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคเหนือ

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2555

ปริมาณสัตว์ที่น ามาขาย(ตัว) น า้หนักเฉล่ียตัวละ(กก.) ราคาเฉล่ียตัวละ (บาท)

3. น่าน

ภเูพียง ตลาดนัดโค-กระบือหนองเตา่ นายจรัส ปันทา หมู ่3 ต.ม่วงติ๊ด ทกุวนัอาทิตย์ 70-100 15-20 100-300 200-300 7,000-20,000 15,000-25,000

เวลา 08.00-12.00 น.

เวยีงสา ตลาดนัดโค-กระบือ ต.น า้ป๊ัว นายเสง่ียม  ปัสสา หมู ่2 ต.น า้ปัว้ ทกุวนัศกุร์ 150-200 20-30 150-300 200-300 7,000-20,000 15,000-25,000

เวลา 08.00-12.00 น.

ตลาดนัดโค-กระบือ ต.ไหลน่าน นายส ารวย อ้อยใจ  หมู ่1 ต.ไหลน่่าน ทกุวนัพธุ 70-100 15-20 150-300 250-300 5,000-15,000 15,000-22,000

เวลา 08.00-12.00 น.

ปัว ตลาดนัดโค-กระบือ อ.ปัว ศนุย์บริการและถ่ายทอด หมู ่8 ต.ปัว ทกุวนัองัคาร 150-180 20-30 150-300 200-300 7,000-20,000 15,000-25,000

เทคโนโลยีต าบลปัว เวลา 08.00-12.00 น.

4. พะเยา

เมืองพะเยา ตลาดนัดโคท่าวงัทอง นายศรีวงค์ ยารังษี หมู ่5 ต.ท่าวงัทอง ทกุวนัจนัทร์ 250-300 -                 200 -                 16,000-18,000 -                  

เวลา 05.00 - 14.00 น.

ตลาดนัดกระบือท่าวงัทอง นายอดุม มณีุแก้ว หมู ่5 ต.ท่าวงัทอง ทกุวนัจนัทร์ -                 120                 -              200-250 -                 18,000-20,000

เวลา 05.00 - 14.00 น.

เชียงค า ตลาดนัดโค-กระบือเชียงบาน นายสพุรรณ หอมนาน  หมู ่7 ต.เชียงบาน ทกุวนัเสาร์ 100 80                   100-150 150-250 7,000-10,000 8.000-15,000

เวลา 06.00-10.00 น.

5. แพร่

ไม่มีการจดัตลาดนัดโค-กระบือ

6. แม่ฮ่องสอน

ไม่มีการจดัตลาดนัดโค-กระบือ

7. ล าปาง

เกาะคา ตลาดนัดโค-กระบือล าปางหลวง นายพลวตัร  วรรณโวหาร บ้านกองหาญ ทกุวนัจนัทร์ 300 150                 250 280                 12,500            14,000            

หมูท่ี่ 8 ต.ล าปางหลวง เวลา 05.00 - 15.00 น.
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8. ล าพูน

เวยีงหนองลอ่ง ตลาดนัดเวยีงหนองลอ่ง นายสนิ ไชยวงศ์ษา  หมู ่6 ต.วงัผาง ทกุวนั 30-50 20                   150 170                 3,500              3,500              

เวลา 08.00-16.00 น. ขึน้ไป ขึน้ไป

ตลาดนัดโค-กระบือฟาร์ม 260/1 นายใจ ตุ้ยดง  หมู ่5 ต.วงัผาง อาทิตย์ละครัง้ 70-100  - 150 -                 3,500              -                  

เวลา 08.00-16.00 น. ขึน้ไป

9. อุตรดิตถ์

ตรอน ตลาดนัดโค - กระบือบ้านน า้อา่ง นายประสทิธ์ิ กนัภยั หมู ่4  ต.น า้อา่ง ทกุวนัองัคาร-วนัพธุของสปัดาห์ 500 10                   200 250                 17,000            21,000            
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ภาคตะวันออก

1. จันทบุรี

ไม่มีการจดัตลาดนัดโค-กระบือ

2. ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว ตลาดนัดโค-กระบือ อ.แปลงยาว นายไพศาล ล า้เลศิ บ้านวงักะจะ หมู ่2 ต.วงัเย็น ทกุวนัจนัทร์ 200 40 350 350 18,000-25,000 15,000-20,000

เวลา 05.00-12.00 น.

3. ชลบุรี

บางละมงุ ตลาดนัดโค-กระบือเขาไม้แก้ว นายมานะ จกัรบวรพนัธุ์ ถนนสาย 331  หมู ่1 ทกุวนัศกุร์และวนัอาทิตย์ 50                -               250-300 -             20,625             -                   

ต.เขาไม้แก้ว เวลา 06.00-15.00 น.

4. ตราด

ไม่มีการจดัตลาดนัดโค-กระบือ

5. ปราจีนบุรี

ประจนัตคาม ตลาดนัดโค-กระบือ อ.ประจนัตคาม น.ส.สภุาภรณ์ หงษ์ทอง หมู ่2 ต.ประจนัตคาม ทกุวนัอาทิตย์ เวลา 15.00น. 50 10                300 350            13,000             15,000             

และวนัจนัทร์ เวลา12.00 น.

6. ระยอง

ไม่มีการจดัตลาดนัดโค-กระบือ

7. สระแก้ว

เมืองสระแก้ว ตลาดนัดโค-กระบือสามแยกสระแก้ว นายอ าพล หวงับญุ สามแยกสระแก้ว  ทกุวนัพฤหสับดีและวนัอาทิตย์ 200 100              250 300            8,000               10,000             

 เขตเทศบาลต.สระแก้ว เวลา 07.00-14.00 น.
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ภาคตะวันตก

1. กาญจนบุรี

ท่ามะกา ตลาดนัดโค-กระบือต าบลหนองลาน นายสมบรูณ์ พุม่มาลา หมู ่1 ต.หนองลาน ทกุวนัองัคาร, พฤหสับด,ี เสาร์ 500 20 300 300 17,500 14,500

เวลา 06.00-12.00 น.

เลาขวญั ตลาดนัดโค-กระบือหนองฝ้าย นายสมควร ดิษฐเทศ หมู ่1 ต.หนองฝ้าย ทกุวนัพธุ 500 10 250 450 15,000 15,000

เวลา 06.00-12.00 น.

ตลาดนัดโค-กระบือหนองโสน นายสมควร ดิษฐเทศ หมู ่1 ต.หนองโสน ทกุวนัอาทิตย์ 100 10 250 450 15,000 15,000

เวลา 06.00-12.00 น.

2. ตาก

แม่สอด ตลาดนัดค้าสตัว์โพธ์ิทอง นายธนัชพร จ๊ะสนุา 555 หมู ่10 ต.แม่ปะ ทกุวนัอาทิตย์ 500-600 50                150-200 300            15,000             15,000-20,000

 อ.แม่สอด เวลา 06.00-16.00 น.

เมืองตาก ตลาดนัดค้าสตัว์วงัประจบ นายโพยม  เลา่ป่ี 169  หมู ่1 ต.วงัประจบ ทกุวนัพฤหสับด-ีวนัศกุร์ 600              50                300 300            20,000             21,000             

เวลา 06.00-18.00 น.

เมืองตาก ตลาดค้าสตัว์มารวย นายกิมก่ี  แซแ่ต้ 302  ม.7 ต.น า้รึม ทกุวนัอาทิตย์ 300 20                300 300            20,000             21,000             

เวลา 06.00-18.00 น.

3. ประจวบคีรีขันธ์

ไม่มีการจดัตลาดนัดโค-กระบือ

4. เพชรบุรี

เขาย้อย ตลาดนัดโค-กระบือบ้านมณีเลื่อน นายฤทธิรงค์ เจษฏากานต์ 41 หมู ่1 ต.หนองชมุพลเหนือ ทกุวนัองัคาร 30-40 -               200-300 -             9,000-15,000 -                   

เวลา 07.00-12.00 น.

บ้านลาด ตลาดนัดโค-กระบือบ้านชอ่ง - หมู ่4 บ้านชอ่ง ต.หนองกระเจ็ด ทกุวนัอาทิตย์และวนัพธุ 60-100 -               150 -             10,000             -                   

5. ราชบุรี

ไม่มีการจดัตลาดนัดโค-กระบือ
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1. กาฬสินธ์ุ

ยางตลาด ตลาดนดัโค-กระบือ นายสมยั  องัคะแสน 214 ม. 20 ทกุวนัพฤหสับดี 200-250 -               250-340 -             10,000-35,000 -                 

อ.ยางตลาด เวลา 06.00 -12.00 น.

สมเด็จ ตลาดนดัโค-กระบือสมเด็จ นายอสุมาน  แสงบ ารุง หน้าโรงพยาบาลสมเด็จ ถ.ถีนานนท์ ทกุวนัอาทิตย์ 400 20                180 200             15,000             18,000           

ม. 4 ต. สมเด็จ เวลา 06.00 - 12.00 น.

เมืองกาฬสินธุ์ ตลาดนดัโค - กระบือ เทศบาลต าบลภดูิน บ้านสวา่ง ม. 1 ต.ภดูิน ทกุวนัจนัทร์ 200 20                250 300             18,000             20,000           

เทศบาลต าบลภดูิน เวลา 06.00 - 12.00 น.

นาคู ตลาดนดัโค-กระบือ นายสมสละ  เพียรภเูขา บ้านจาน ม. 1 ต.โนนนาจาน ทกุวนัองัคาร  50 5                  150-300 200-300 14,000             15,000           

สหกรณ์การเกษตรนาคู เวลา 06.00-12.00 น.

กฉิุนารายณ์ ตลาดนดัโค-กระบือกดุหว้า นายทองสาย สทุธิประภา ม.13 บ้านกดุหว้า ต.กดุหว้า ทกุวนัศกุร์ 250 30                250 300             16,000             22,000           

เวลา 05.00-13.00 น.

2. ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น ตลาดนดัโค-กระบือบ้านทุ่ม นายจารึก ศรศกัดิ์ดา ม. 10  บ้านทุ่ม  ต.บ้านทุ่ม ทกุวนัจนัทร์ 1,200          50                200 300             13,000             20,000           

 เวลา 06.00-15.00 น.

ตลาดนดัโค-กระบือบ้านเตา่นอ นายพเยาว์ กระแสคณุ  ม. 7  บ้านเตา่นอ  ต.ศิลา ทกุวนัอาทิตย์ 200 10                250 300             10,000             22,000           

เวลา 06.00-15.00 น.

พล ตลาดนดัโค-กระบือบ้านชาด นางเพ็ญ  ขนุแก้ว  ม. 1  บ้านชาด  ต.เมืองพล ทกุวนัอาทิตย์ 549             1,397           300 250             12,000             18,000           

เวลา 06.00-15.00 น.

ชมุแพ ตลาดนดัโค-กระบือ บ้านห้วยบง นายส าราญ  ศรีภา ม. 6  บ้านห้วยบง ต.หนองไผ่ ทกุวนัพฤหสับดี 434 -               300 300             13,000             -                 

เวลา 06.00-15.00 น.

ชนบท ตลาดนดัโค-กระบือบ้านคุ้มศรีวิไลย์ นายดี ราชเข่ง ม. 4  บ้านคุ้มศรีวิไลย์  ต.ชนบท ทกุวนัศกุร์ 1309 -               250 250             9,000               -                 

เวลา 06.00-15.00 น.
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3. ชัยภูมิ

จตรัุส ตลาดนดัโค-กระบือหนองบวัใหญ่ นายจกัรี  ชาลีรินทร์ หมู่ 1  ต.หนองบวัใหญ่ ทกุวนัพฤหสับดีและวนัอาทิตย์ 1,000 50 280 250 25,000             28,000           

เวลา 05.00 -12.00  น.

เมืองชยัภมิู ตลาดนดัโค-กระบือบ้านหนองบวัขาว นายสมคิด ดวงสีทา หมู่ 6 บ้านหนองบวัขาว ต.ชีลอง ทกุวนัพธุและวนัเสาร์  480 160              200-300 300-400 14,500             15,560           

เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

ภเูขียว ตลาดนดัโค-กระบือสามแยกหนองแวง นายก ่า ระพีพนัธ์ สามแยกหนองแวง หมู่ 9  ต.โอโล ทกุวนัศกุร์ 30-50 10-15 200-300 300-400 20,000-50,000 30,000-50,000

นายประดิษฐ์ บ ารุงกิจ เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

หนองบวัแดง ตลาดนดัโค - กระบือหนองบวัแดง นายสมชาย  จริยานนัทกลุ บ้านเลขที่ 607 หมู่ 9  ต.หนองบวัแดง ทกุวนัศกุร์ 200 -               280 -             10,000             -                 

เวลา 07.00-17.00 น.

คอนสวรรค์ ตลาดนดัโค-กระบือหนองขาม นายแสงทอง ทองงาม หมู่ 7 ต.หนองขาม ทกุวนัจนัทร์ 200 20                275 400             23,000             25,000           

เวลา 05.00 -12.00  น.

แก้งคร้อ ตลาดนดัโค-กระบือบ้านเตาถ่าน นายสรุศกัดิ์ สิงห์แสง หมู่ 3 บ้านเตาถ่าน ต.หนองสงัข์ ทกุวนัอาทิตย์ 150 20                250 300             15,000             20,000           

 เวลา 06.00 -12.00  น.

4. นครพนม

ปลาปาก ตลาดนดัโค-กระบือหนองฮี นายดาวดี กิมาลี 110 บ้านหนองฮี หมู่ 12 ต.หนองฮี ทกุวนัองัคาร 140 60                250 275             14,500             17,500           

เวลา 06.00 - 12.00 น.

เรณนูคร ตลาดนดัโค-กระบือเรณนูคร นายพลพรรค อินทร์ตะยะ บ้านโนนค า หมู่ 8 ต.นางาม ทกุวนัพฤหสับดี 10 7                  250 300             11,000             15,000           

เวลา 06.00 - 16.00 น.

นาแก ตลาดนดัโค-กระบือระพิน นางระพิน ตงศิริ 103 บ้านหนองเรือทอง หมู่ 7 ทกุวนัอาทิตย์ 50 20                300 400             15,000             20,000           

ต.บ้านแก้ง เวลา 06.00-15.00 น.

ตลาดนดัโค-กระบือโคกสีทอง นางสาวนวลอนงค์  ปัททมุมา บ้านโคกสีทอง หมู่ 11 ต.ก้านเหลือง ทกุวนัศกุร์ 100 30                200 300             15,000             20,000           

เวลา 07.00-15.00 น.
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ศรีสงคราม ตลาดนดัโค-กระบือบ้านนาค า นายสเุทพ พทุธวนัท์ 130 บ้านค าสะอาด หมู่ 15 ทกุวนัเสาร์ 70 50                250 300             12,500             15,000           

ต.นาค า เวลา 05.00 -17.00 น.

บ้านแพง ตลาดนดัโค-กระบือบ้านดอนกลาง นายล าเพย สนุนัท์ 11/3 บ้านดอนกลาง หมู่ 6 ทกุวนัอาทิตย์ 15 20                350 450             15,000             20,000           

 ต.หนองแวง เวลา 06.00 - 12.00 น.

5. นครราชสีมา

สีคิว้ ตลาดนดัโค-กระบือหนองบวัน้อย นายสวสัดิ์  ยะสงูเนิน  99 หมู่ 5 ต.หนองบวัน้อย เร่ิม 03.00 น. ของวนัองัคาร และ 600             30                300 250             18,000             15,000           

วนัเสาร์ของทกุสปัดาห์

บวัใหญ่ ตลาดนดัโค-กระบือบวัใหญ่ นายทศพร ทพัหลวง บ้านทา่เนิน หมู่ 4 ต.บวัใหญ่ ทกุวนัองัคารและวนัเสาร์ 450 280              350 400             15,000             16,000           

เวลา 06.00-12.00 น. .

ขามสะแกแสง ตลาดนดัโค-กระบือขามสะแกแสง นายสทุธิ  ดวงกลาง 392/1 หมู่ 2 ต.ขามสะแกแสง ทกุวนัจนัทร์และวนัศกุร์ 40 -               250 -             20,000             -                 

เวลา 06.00-12.00 น.

จกัราช ตลาดนดัโค-กระบือบ้านหนองพลวง นายหวย บอ่พิมาย หมู่ 8 ต.หนองพลวง ทกุวนัพธุ 200 -               200 -             18,000             -                 

เวลา 06.00-08.00 น.

ชมุพวง ตลาดนดัโค-กระบือชมุพวง นายวรชน ศิลาจนัทร์ หมู่ 3 ต.ประสขุ ทกุวนัศกุร์ 50 -               200 -             12,000             -                 

เวลา 06.00-10.00 น.

ปากช่อง ตลาดนดัโค-กระบือบ้านซบัหวาย นายแถม แก้วนนัท์ บ้านซบัหวาย หมู่ 18 ต.หนองสาหร่าย ทกุวนัพธุและวนัอาทิตย์ 100-170 3-8 80-350 200-500 7,000-30,000 12,000-25,000

เวลา 06.00-12.00 น.

ทกุวนัจนัทร์ 50 10                275 275             12,000             13,000           

เวลา 06.00-12.00 น.

6. บึงกาฬ

เซกา ตลาดนดัโค-กระบือบ้านดงไร่ นายทรงศกัดิ์  นาแวน่ ม.11  ต.เซกา ทกุวนัพฤหสับดี 20 30                190 230             20,000             25,000           
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7. บุรีรัมย์

ล าปลายมาศ ตลาดนดัโค-กระบือ นายอดลุย์ ทองขวญั หมู่ 4 ต.หนองกระทิง ทกุวนัพธุ 300-400 200-250 200-300 300-350 12,000-13,500 15,000-16,500

สามแยกหนองพะองค์ เวลา 05.00-12.00 น.

8. มหาสารคาม

นาเชือก ตลาดนดัโค-กระบือบ้านกระตา่ย นายธงชยั  แสงสวา่ง หมู่ 5 บ.กระตา่ย ทกุวนัที่ 5, 10, 15, 20, 25, 4,500 7                  250 300             10,500             18,600           

ต.สนัป่าตอง และ 30 ของทกุเดือน

เมืองมหาสารคาม ตลาดนดัโค-กระบือบ้านหนั นายบญุเหลือ  พลเสน 17 ม.21 บ้านหนัพฒันา ต.เขวา ทกุวนัพธุ 2,568          743              200 300             12,500             15,300           

9. มุกดาหาร

เมืองมกุดาหาร ตลาดนดับ้านโนนสะอาด นายวิชยั ศรีโยหะ หมู่ 12 ต.บ้านโคก ทกุวนัจนัทร์ 3 2 263 295 18,700 17,000

นิคมค าสร้อย ตลาดนดัโค-กระบือบ้านบงัอ่ี นายชนุ ฤทธิวงษ์ หมู่ 10 ต.หนองแวง ทกุวนัองัคาร 3 2 303 325 16,900 17,500

นิคมค าสร้อย ตลาดนดัโค-กระบือบ้านหนองแวงน้อย นายนิคม ปากหวาน หมู่ 3 ต.โชคชยั ทกุวนัเสาร์ 3 2 276 390 14,000 17,250

10. ยโสธร

เมืองยโสธร ตลาดนดัโค-กระบือบ้านเชียงหวาง นายวินยั  ศรีวิเศษ 166 หมู่ 6 ต.ส าราญ ทกุวนัองัคาร 300 100              200 250             20,000             24,000           

ไทยเจริญ ตลาดนดัโค-กระบือซ่งแย้ นายอภิชาติ  ป้องศรี 1 หมู่ 7 ต.ค าเตย ทกุวนัอาทิตย์ 100 -               200 -             20,000             -                 

ตลาดนดัโค-กระบือค าเตย นายโฮม  สมหวงั 95 หมู่ 13 ต.ค าเตย ทกุวนัศกุร์ 300 200 200 250 20,000 23,000

11. ร้อยเอ็ด

ปทมุรัตน์ ตลาดนดัโค-กระบือโนนสวรรค์ นางบบุผา  เย็นทรัพย์ หมู่ 7 ต.โนนสวรรค์ ทกุเช้าวนัจนัทร์ 150 25                200-300 200-300 13,000             8,000-16,000

สวุรรณภมิู ตลาดนดัโค-กระบือหนองปากก่า นางสงวน พลสมคัร หมู่ 9 ถนนหินกอง ต.หินกอง ทกุวนัพฤหสับดี 180 30                380 400             25,000             28,000           

เมืองร้อยเอ็ด ตลาดนดัชมพบูตุร นางทองศรี วิชพล หมู่ 17 ต.รอบเมือง ทกุวนัเสาร์ 1,000          300              180 220             12,000             16,000           

เวลา 01.00 - 15.00 น.
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12. เลย

เมืองเลย ตลาดนดัโค - กระบือพรสวรรค์ นายสมพร ศรีภธูร 144 หมู่ 8  ต.นาโป่ง ทกุวนัพธุ  180 60 300 300 19,500 26,800

เวลา 07.00-12.00 น.

หนองหิน ตลาดนดัโค - กระบือบ้านหลกั นายวิรัช  สิทธิโห 191 หมู่ 10 บ้านหลกัร้อยหกสิบ ทกุวนัพฤหสับดี 40-50  - 250-400  - 24,000              -

ร้อยหกสิบ ต.หนองหิน เวลา 07.00-15.00 น.

ตลาดนดัโค - กระบือบ้านน า้ใส นายรักศิลป์ อาจมนตรี  426 หมู่ 5  ต.หนองหิน ทกุวนัอาทิตย์ 60-70  - 250-400  - 24,000              -

เวลา 07.00-15.00 น.

13. สกลนคร

พงัโคน ตลาดนดัโค-กระบือหนองโจด ดต.สมดี  วงศ์พรหม หมู่ 3  บ.หนองโจด ทกุวนัองัคาร 40 40                300 350             18,000             21,000           

ต.ไฮหยอ่ง เวลา 08.00 - 16.00 น.

วาริชภมิู ตลาดนดัโค-กระบือบ้านหนองกงุ นายหดั  ค าผอง 65 หมู่ที่ 17 บ้านหนองกงุ ทกุวนัศกุร์ 25  - 160  - 15,000              -

ต.ค าบอ่ เวลา 06.00-08.00 น.

อากาศอ านวย ตลาดนดักลุ่มเกษตรกรดอนหอย นายวิรัตน์  แก้วก่อง หมู่ที่ 3  บ.ดอนหอย ต.สามคัคีพฒันา ทกุวนัจนัทร์ 200 50                300 320             20,000             28,000           

เวลา 06.00 - 12.00 น. 

โคกศรีสพุรรณ ตลาดนดัค้าสตัว์บ้านโคก นายหว่ง  ตองตาสี หมู่ที่ 2  บ้านโคก ต. ตองโขบ ทกุวนัพธุ 80 30                300 320             16,000             18,000           

 เวลา 06.00-12.00 น.

วานรนิวาส ตลาดนดัโค - กระบือบ้านโพธิชยั นายณรงค์  วสริุย์ หมู่ที่ 9 ต.วานรนิวาส ทกุวนัเสาร์ 10 10                250 250             16,000             20,000           

เวลา 06.00-12.00 น.

กสุมุาลย์ ตลาดนดัโค-กระบือ กสุมุาลย์ นายเจริญ  วงศ์ษาพาน หมู่ที่ 10 บ้านกสุมุาลย์ ทกุวนัองัคาร 200 150              250 285             12,500             21,000           

  ต.กสุมุาลย์ เวลา 06.00-12.00 น.       

บ้านม่วง ตลาดนดัโค-กระบือบ้านโพนสมทุรชยั นายสมยั  หวายเครือ หมู่ 4  บ้านโพนสมทุรชยั ทกุวนัอาทิตย์ 20 10                250 240             15,000             20,000           

ต.ม่วง เวลา 06.00 - 12.00 น.
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เมืองสกลนคร ตลาดนดัค้าสตัว์ทา่แร่ นายสมบตัิ  กายราช หมู่ 6 ต.แร่ ทกุวนัอาทิตย์ 120  - 280  - 18,000              -

เวลา 05.00-12.00 น.

พรรณานิคม ตลาดนดัโค-กระบือเอเซียน นายอ านาจ เหลาพรม บ้านหลกัเจ็ด หมู7่ ต.บะฮี ทกุวนัพฤหสับดี 30 10                250 300             18,100             21,000           

เวลา 06.00-12.00 น.

14. สุรินทร์

เมืองสริุนทร์ ตลาดนดักลุ่มผู้ เลีย้งโคจงัหวดัสริุนทร์ กลุ่มผู้ เลีย้งโคจงัหวดัสริุนทร์ 260 หมู่ 6 ต.นอกเมือง ทกุวนัพธุ 700 298 200 200 8,000 9,000

15. ศรีสะเกษ

อทุมุพรพิสยั ตลาดนดัโค-กระบือตลาดนดัส้มป่อย นายอนสุนธ์ิ  เจริญประเสริฐ หมู่ 7 บ้านโนนแดง ต.ส าโรง ทกุวนัองัคารและวนัเสาร์ 550 200              200 260             10,000             15,000           

 เวลา 04.00 - 12.00 น.   

กนัทรลกัษ์ ตลาดนดัโค-กระบือกนัทรลกัษ์ นางวรนชุ  พฒันเดชกลุ สี่แยกการช่าง หมู่  7 ทกุวนัอาทิตย์ 380 150              350 400             9,000               12,000           

ต.กระแซง เวลา 06.00 - 14.00 น.

16. หนองคาย

เฝ้าไร่ ตลาดนดัโค-กระบือบ้านโนนสมบรูณ์ นายสรุะชยั  สมบตัิเจริญ หมู่ 4 บ้านโนนสมบรูณ์ ทกุวนัศกุร์ 50-100 -               100-250 -             12,000-19,000 -                 

ต.หนองหลวง เวลา 06.00 -12.00 น.

ทา่บอ่ ตลาดนดัโค-กระบือบ้านเดื่อ นายวิเชียร  วิลาศ 68 หมู่ 6 บ้านเดื่อ ทกุวนัพฤหสับดี 40 5                  180-250 230             15,000-20,000 18,000           

ต.บ้านเดื่อ เวลา 05.00 -10.00 น.

โพนพิสยั ตลาดนดัโค-กระบือบ้านดงบงั นายบญุศรี แปชา หมู่ 6 บ้านดงบงั ทกุวนัองัคาร 100  - 80-250  - 6,800-21,250  -

ต.กดุบง เวลา 05.00 -10.00 น.

ศรีเชียงใหม่ ตลาดนดัโค-กระบือหนองปลาปาก นายแพท วนัทอง หมู่ 7 บ้านเสียว ทกุวนัเสาร์ 30 6                  350-450 450-500 32,000             22,000           

ต.หนองปลาปาก เวลา 06.00 -08.00 น.

รัตนวาปี ตลาดนดัโค-กระบือบ้านต้อน นางสงัวาลย์ มณีทงั หมู่ 7 บ้านต้อน ทกุวนัพฤหสับดีและวนัอาทิตย์ 10  - 200  - 12,000              -

ต.บ้านต้อน เวลา 06.00 -08.00 น.
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17. หนองบัวล าภู

สวุรรณคหูา ตลาดนดัโค-กระบือบ้านทรายทอง นายฟ่อน ค าดวง บ้านเลขที่ 71 หมู่ 1 ต.สวุรรณคหูา ทกุวนัพธุ 80 5 150 350 12,000 20,000

เวลา 07.00 - 12.00 น.

ศรีบญุเรือง ตลาดนดัโค-กระบือเมืองใหม่ นายหนพูนู โสดาศรี หมู่ 8 ต.เมืองใหม่ ทกุวนัองัคาร 250 80 250 300 12,000 15,000

เวลา 06.00 - 17.00 น.

18. อุดรธานี

ศรีธาตุ ตลาดนดัโค - กระบือศรีธาตุ นายสมศกัดิ์  ถ าวาปี 123 หมู่ 12 บ.โนนสวรรค์ ทกุวนัพฤหสับดี 400 300              200 250             12,000             15,000           

 ต.จ าปี เวลา 06.00 -18.00 น.

บ้านดงุ ตลาดนดัโค - กระบือ นายบญุสง่  แดงนา 269 หมู่ 9 ต.ศรีสทุโธ ทกุวนัพฤหสับดี 60 100              200 400             15,000             20,000           

นายบญุสง่ แดงนา เวลา 06.00 -12.00 น.

วงัสามหมอ ตลาดนดัวงัธานี นายบญุชอบ การพนั ต.หนองหญ้าไซ ทกุวนัพธุ 69  - 185  - 13,000              -

นายเรืองเดช อนัทรนิตย์ เวลา 08.00 -16.00 น.

นายประดิษฐ์ นนัทเขต

นายเจริญ บญุภานเดช

นายอดิสอน แก้วเมืองมนุ

บ้านผือ ตลาดนดัโค-กระบือบ้านเทื่อม นางวลยัพร สขุเกษม 201 หมู่ 11 ต.เขือน า้ ทกุวนัอาทิตย์ 250 150              200 300             12,500             25,000           

เวลา 06.00 -12.00 น.

ตลาดนดัโค-กระบือภคูิน-ภทูอง นายสมร เสนาไชย 72 หมู่ 11 ต.บ้านผือ ทกุวนัศกุร์ 50 20                250 350             17,500             27,500           

เวลา 06.00 -12.00 น.

ตลาดนดัโค-กระบือบ้านดงหวาย นายเสรี ทองเภ้า 93 หมู่ 12 ต.หายโศก ทกุวนัพธุ 30 10                200 250             12,500             17,500           

เวลา 06.00 -12.00 น.



จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ ก าหนดเวลา

อ าเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2555

ปริมาณสัตว์ที่น ามาขาย(ตัว) น า้หนักเฉล่ียตัวละ(กก.) ราคาเฉล่ียตัวละ (บาท)

เมืองอดุรธานี ตลาดนดัโค - กระบือ กม.18 นางสริุนทร์ หารวนันา 92/1 หมู่ 5 บ.โคกสะอาด ทกุวนั องัคาร 300 30                300 400             17,000             20,000           

ต.โคกสะอาด เวลา 06.00-12.00 น.

พิบลูรักษ์ ตลาดนดัโค - กระบือบ้านดงไร่ นายสมนึก  ป้องบญุจนัทร์ 94 หมู่ 14 บ้านดงไร่ ต.บ้านแดง ทกุวนัพธุ 30 -               200 -             15,000             -                 

เวลา 06.00 -12.00 น.

เพ็ญ ตลาดนดัโค-กระบือหนองนาไฮ นายสมยั  ยางชมุ 13 ม.2  ต.สมุเส้า ทกุวนัเสาร์ 60 50                200 250             13,000             14,000           

เวลา 04.00-12.00 น.

น า้โสม ตลาดนดัโค-กระบือบ้านหนองแวง นายอ้อย นิลศิริ 92 หมู่ 1 ต.หนองแวง ทกุวนัเสาร์ 20 -               200 -             13,000             -                 

เวลา 08.00-12.00

ไชยวาน ตลาดนดัโค-กระบือบ้านคา่ยเสรี นายประเสริฐ พลสิทธ์ิ หมู่ 11 ต.ไชยวาน ทกุวนัจนัทร์ 50 10                240 350             22,000             24,000           

เวลา 05.00-10.00 น. 

19. อุบลราชธานี

วารินช าราบ ตลาดนดัโค-กระบือบ้านยาง นายกรีเนตร  คิมหะมานนท์ หมู่ 2 ต.บุ่งไหม ทกุวนัพธุและวนัอาทิตย์ 700             800              280 330             18,000             20,000           

เวลา 04.00-13.00 น.

ตระการพืชผล ตลาดนดัโค-กระบือบ้านเป้า นายคร พาเชือ้ หมู่ 3 ต.เป้า ทกุวนัพฤหสับดี 350 180              300 350             12,000             15,000           

เวลา 05.00-11.00 น.

ตลาดนดัห้วยฝ้ายพฒันา นายฉลอง ไชโย หมู่ 2 ต.ห้วยฝ้าย ทกุวนัเสาร์ 450 250              300 350             12,000             15,000           

เวลา 05.00-12.00 น.

เขมราฐ ตลาดนดัโค-กระบือบ้านดงหนองหลวง นางรัชดาภร ไชยการ 189 หมู่ 14 บ้านดงหนองหลวง ทกุวนัองัคาร 45 5                  180 800             10,000             15,000           

ต.เขมราฐ เวลา 05.00-09.00 น.



จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ ก าหนดเวลา

อ าเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2555

ปริมาณสัตว์ที่น ามาขาย(ตัว) น า้หนักเฉล่ียตัวละ(กก.) ราคาเฉล่ียตัวละ (บาท)

20. อ านาจเจริญ  

เมืองอ านาจเจริญ ตลาดนดัโค-กระบือนายม เทศบาลต าบลนายม หมู่ 3  บ้านนายม ต.นายม ทกุวนัอาทิตย์ (ยกเว้นในวนัที่ 300 45                300 350             14,000             15,000           

  ตรงวนัส าคญัทางพทุธศาสนา)       

เวลา 06.00-12.00 น.

เสนางคนิคม ตลาดนดับ้านนาไร่ใหญ่ จ.ส.ต.ผลทวี มรรครมย์ 204 หมู่ 8 บ้านนาไร่ใหญ่ ทกุวนัพธุ 47 2                  300 350             10,000             14,000           

ต.เสนางคนิคม เวลา 06.00-12.00 น.

ปทมุราชวงศา ตลาดนดัโค-กระบือบ้านสหกรณ์ สหกรณ์นิคมพนา  หมู่ 4 ต.นาหว้า ทกุวนัศกุร์ 300 25                300 350             12,000             14,000           

นิคมพนา ต.นาหว้า เวลา 04.00-12.00 น.



จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ ก าหนดเวลา

อ าเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคกลาง

1. ก าแพงเพชร

พรานกระตา่ย ตลาดนดัโค - กระบือพรานกระตา่ย นายเสาร์  ขอนทอง 14/1 หมู่ 1 บ้านเดน่กระบาก ทกุวนัอาทิตย์ 30   - 200   - 15,000   -

ต.พรานกระตา่ย เวลา 06.00-16.00 น.

2. ชัยนาท

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ

3. นครนายก

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ

4. นครปฐม

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ

5. นครสวรรค์

หนองบวั อดุมพฒันา นายมนตรี บรรดาศกัดิ์ 303/1 หมู7่ ต.วงับอ่ ทกุวนัที่ 5,10,15,20,25,30 ของเดือน 800 -                350 -             24,000             -                 

6. นนทบุรี

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ

7. ปทุมธานี

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ

8. พระนครศรีอยุธยา

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ -                 

9. พิจิตร

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ

10. พิษณุโลก

นครไทย ตลาดนดัค้าสตัว์ฝ่ังไทย นายสงบ หนัจนัทร์ 27/1 หมู่ 1  ต.นครไทย ทกุวนัพฤหสับดี 150 15                 300 250            18,000             20,000           

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2555

ปริมาณสัตว์ที่น ามาขาย(ตัว) น า้หนักเฉล่ียตัวละ(กก.) ราคาเฉล่ียตัวละ (บาท)



จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ ก าหนดเวลา

อ าเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคกลาง

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2555

ปริมาณสัตว์ที่น ามาขาย(ตัว) น า้หนักเฉล่ียตัวละ(กก.) ราคาเฉล่ียตัวละ (บาท)

พรหมพิราม ตลาดนดัโค-กระบือพรหมพิราม นายสนัติ  ศรีภิรมย์ 153 หมู่ 5 ต.ดงประค า ทกุวนัองัคาร -               300               -            250            -                  17,000           

(ผู้จดัการตลาด) เวลา 06.00 - 12.00 น.

วดัโบสถ์ ตลาดนดัโค-กระบือวดัโบสถ์ นายบญุปลกู โพธิพา หมู่ 6 ต.วดัโบสถ์ ทกุวนัองัคาร 30 -                270 -             15,000             -                 

เวลา 06.00 -12.00 น.

ชาติตระการ ตลาดนดัค้าสตัว์ชาติตระการ นายค าภีร์ พรมภาพ  92 หมู่ 4 ต.ป่าแดง ทกุวนัเสาร์ -               300               -            350            -                  14,000           

(ผู้จดัการตลาด) เวลา 07.00 -15.00 น.

เมืองพิษณโุลก ตลาดนดัโค-กระบือ ต าบลบ้านป่า นายสมควร โพธิปาน หมู่ 8 ต.บ้านป่า ทกุวนัพธุ 150 -                300 -             17,000             -                 

เวลา 06.00 -15.00 น.

11. เพชรบูรณ์

หลม่สกั ตลาดนดัโค-กระบือบ้านปากดกุ นายสนิท จนัสอน บ้านปลาดกุ หมู่ 6 ต.ปากดกุ ทกุวนัเสาร์ 70 25                 250 300            14,000             16,000           

เวลา 06.00-14.00 น.

หลม่เก่า ตลาดนดัโค-กระบือหลม่เก่า นายที พิมเสน หมู่ 1 ต.นาแซง ทกุวนัพธุ 320 200 250 250 21,000 22,000

เวลา 06.00-12.00 น.

บงึสามพนั ตลาดนดัโค-กระบือต าบลวงัพิกลุ นายสรุชยั  ไทยวฒันาตระกลู หมู่ 1 ต.วงัพิกลุ ทกุวนัจนัทร์ 200              -                250 -             12,000             -                 

เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

เมือง ตลาดนดัโค-กระบือคลองสาน นายอลนนัท์  ตรีพฤษติกลุชยั หมู่ 7 ต.นางัว่ ทกุวนัองัคาร 1,000 - 200 - 18,000 -

เวลา 07.00 -11.00 น.

12. ลพบุรี

โคกส าโรง ตลาดนดัโค-กระบือบ้านเพนียด นางปราณี คลงัผา หมู่ 8 ต.เพนียด ทกุวนัจนัทร์ ,วนัพธุ,วนัศกุร์ ,วนัอาทิตย์ 20-50 1-5 100-200 100-200 18,000-20,000 20,000-22,000

เวลา 06.00 - 11.00 น.

ทกุวนัเสาร์, วนัองัคาร 150-200  5-10 100-200 100-200 18,000-20,000 20,000-22,000

13. สมุทรปราการ

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ



จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ ก าหนดเวลา

อ าเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคกลาง

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2555

ปริมาณสัตว์ที่น ามาขาย(ตัว) น า้หนักเฉล่ียตัวละ(กก.) ราคาเฉล่ียตัวละ (บาท)

14. สมุทรสงคราม

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ

15. สมุทรสาคร

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ

16. สิงห์บุรี

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ

17. สุโขทยั

ศรีส าโรง ตลาดนดัโค-กระบือดอนโก นายกฤษณะ  มีบญุ หมู่ 5 บ้านดอนโก ทกุวนัพธุและวนัพฤหสับดี 950              -                300 -             16,500             -                 

ต.ราวต้นจนัทร์ เวลา 06.00-17.00 น.

18. สุพรรณบุรี

ดอนเจดีย์ ตลาดนดัโค-กระบือสระกระโจม นายวฒันา สินไพบลูย์ผล หมู่ 3 ต.สระกระโจม ทกุวนัจนัทร์ 100 -                350 -             19,000             -                 

19. สระบุรี

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ

20. อ่างทอง

ไม่มีการจดัตลาดนดัโค-กระบือ

21. อุทยัธานี

ทพัทนั ตลาดนดัโค-กระบือหมู่ที่ 1 ต. ทพัทนั นายวิเชียร  จรูญพนัธุ์เกษม หมู่ที่ 1 ต. ทพัทนั ทกุวนัองัคารซือ้ขายกระบือ -               450 -            300            -                  25,000           

เวลา 06.00-12.00 น.

  ทกุวนัศกุร์ ซือ้ขายโค-กระบือ 450 250 250 300 20,000 25,000

เวลา 06.00-13.00 น.        



จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ ก าหนดเวลา

อ าเภอ จัดตลาดนัด โค กระบือ โค กระบือ โค กระบือ

ภาคใต้

นราธิวาส

ไมมี่การจดัตลาดนดัโค-กระบือ

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2555

ปริมาณสัตว์ที่น ามาขาย(ตัว) น า้หนักเฉล่ียตัวละ(กก.) ราคาเฉล่ียตัวละ (บาท)



จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ หมายเหตุ

อ าเภอ

ภาคกลาง

สุโขทยั

บ้านดา่นลานหอย ตลาดนดัค้าสตัว์เขาปนู นายประยรู  ดาวเรือง หมู ่2 บ้านเขาปนู มีตลาดนดัค้าสตัว์บริเวณใกล้เคียง พอ่ค้าทีม่าซือ้ขายมีน้อย
 ต.หนองหญ้าปล้อง

สุพรรณบุรี

อูท่อง ตลาดนดัโค-กระบือบ้านกระจนั นายธวชั อาจหาญ 153 หมู ่5 ต.เจดีย์ ไม่มีโค-กระบือเข้าตลาด
ตลาดนดับ้านจรเข้สามพนั - หมู ่5 ต.จรเข้สามพนั ไม่มีโค-กระบือเข้าตลาด

เดิมบางนางบวช ตลาดนดัโค-กระบือทา่ข้าม นายวินยั วิทยากิจเกษม หมู ่2 ต.หวันา ไม่มีโค-กระบือเข้าตลาด
พิษณุโลก

นครไทย ตลาดนดัค้าสตัว์บ้านหนองน า้สร้าง นายสมบตัิ จนัทร์ศรี 211 หมู ่4 ต.นครไทย เกษตรกรเลีย้งโค-กระบือน้อยลง และปริมาณสตัว์เข้าตลาดนดัน้อย
พิจิตร

สากเหล็ก ตลาดนดัโค-กระบือสากเหล็ก นายสมาน จนัอินทร์  หมู ่14  ต.สากเหล็ก
ลพบุรี

ชยับาดาล ล านารายณ์ นายอากร นนัทมานนท์ หมู ่ 1 และหมู ่2 ต.ล านารายณ์ ปริมาณโค-กระบือ มีจ านวนน้อยไม่คุ้มทนุ
อยุธยา

ผกัไห่ ตลาดนดัโค-กระบือบ้านแค นายวิเชียร เต็มเป่ียม หมูท่ี ่1 ต.บ้านแค
ริมถนนสายบ้านแค-ป่าโมก

นครสวรรค์

แม่วงก์ ตลาดนดัเขาชนกนั นายล าพา จนัทร์อ่ิม หมู7่ ต.เขาชนกนั
ตาคลี ตลาดนดัตาคลี นายพยบั รอดโพธ์ิ 529 หมู ่15 ต. ตาคลี
หนองบวั หนองบวั นายนิกร น่ิมดิษฐ์ 349/14 หมู ่3 ต.หนองกลบั
ไพศาลี ไพศาลี นางจ านงค์ กาฬภกัดี 84/1 หมู ่7 ต.โคกเดือ่

รายช่ือตลาดนัดโค-กระบอืที่ยกเลิก ไม่ด าเนินการแล้วในปี 2555



จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ หมายเหตุ

อ าเภอ

รายช่ือตลาดนัดโค-กระบอืที่ยกเลิก ไม่ด าเนินการแล้วในปี 2555

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุกดาหาร

ดอนตาล ตลาดนดัโค-กระบือภผูาหอม นายอดิศกัดิ ์ศรีเฉลียว 22 หมู ่2 ต.นาสะเม็ง
หนองบวัล าภู

โนนสงั ตลาดนดัโค-กระบือ อบต.กดุดู่ ด้านหลงั อบต.กดุดู่ หมู ่1 ต.กดุดู่ ไม่มีสตัว์เข้าตลาดนดั
นากลาง ตลาดนดัโค - กระบืออ าเภอนากลาง 1.นายอดุม   มลูจนัที บ้านเลขที ่209 หมู ่4 ไม่มีสตัว์เข้าตลาดนดั

2.นายภมูรินทร์  ประเสริฐสินชยั
3.นายถวิล  หาญเชิงชยั
4.นายจมู  นาดี
5.นายค าผอง  อมัพะวา
6.นางอ านวย  ฮาดสม
7.นางนิภาพร  ฮาดสม
8.นางค าปน  ทองโคตร
9.นางสบุรรณ  เฮ้าโฮม
10.นางรุ่งอรุณ  เฮ้าโฮม

อุดรธานี

สร้างคอม ตลาดนดัโค-กระบือหนองสระพงั นายแสวง โพธ์ิพรม 149 หมู ่2 ต.สร้างคอม ไม่มีสตัว์เข้าตลาด ไม่มีการซือ้ขาย
สกลนคร

สว่างแดนดิน ตลาดนดัโค-กระบือบ้านเป่ือย นายเพ่ิม วรรณโนรักษ์ 181 หมูท่ี ่24 ต.สว่างแดนดิน ไม่มีสตัว์น ามาขาย
นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว หมูท่ี ่3 ต.หนองหลวง

นิคมน า้อนู ตลาดนดัค้าสตัว์อ าเภอนิคมน า้อนู นายสภุาพ หสัจนัทอง 22 หมู ่1 ต.สวุรรณคาม ไม่มีสตัว์น ามาขาย
ชัยภมิู

หนองบวัระเหว ตลาดนดัโค-กระบือหนองบวัระเหว นายแดง สีสวย 407/4 หมู ่9 ต.หนองบวัระเหว



จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ หมายเหตุ

อ าเภอ

รายช่ือตลาดนัดโค-กระบอืที่ยกเลิก ไม่ด าเนินการแล้วในปี 2555

อุบลราชธานี

ห้วยแถลง ตลาดนดัโค-กระบือหินดาด นายสรรเสริญ พนันาเหนือ หมู ่1 ต.หินดาด ปริมาณสตัว์เข้าตลาดลดน้อยลง (แจ้งขอยตุิชัว่คราว)
ร้อยเอ็ด

โพนทอง ตลาดนดัโค-กระบือโพนทอง นางสาวทองลิม่ วีระชร 150 หมู ่10 ต.สระนกแก้ว
กาฬสินธุ์
หนองกงุศรี ตลาดนดัโค-กระบือ นายบุญลือ บุตรสา หมู ่7 บ้านหนองปลามนั ไม่ด าเนินการแล้ว

หนองริวหนงั ต.ล าหนองแสน
นครพนม

บ้านแพง นายผาย ค ากองแพง 38 บ้านดอนกลาง หมู ่6 เน่ืองจากน าพืน้ทีไ่ปท ารีสอร์ท
ต.หนองแวง

ภาคเหนือ

ล าปาง

แม่ทะ ตลาดนดัโค-กระบือบ้านจว้าก นายอุน่เรือน พรมใส 137 หมู5่ ต.แม่ทะ ไม่มีการซือ้ขายโค-กระบือ
เชียงใหม่

สนัก าแพง ต้นดู่ นายไพบูลย์ กนัทะอินทร์ 48 หมู ่2 ต. บวกค้าง เจ้าของทีด่ินไม่อนญุาตให้ตัง้ตลาด
แพร่

ลอง ตลาดนดัโค-กระบือ ต.ห้วยอ้อ นายสมชาย จารุรัชต์ หมู ่13 บ้านนาไผ่ ต.ห้วยอ้อ โคเนือ้ขาดแคลน
เมืองแพร่ ปัญญานะ นายพจน์  ปัญญานะ หมู ่12  ต.เหมืองหม้อ โคเนือ้ขาดแคลน
ร้องกวาง ตลาดนดัโค-กระบือนายก นายนคร สิทธิวีระกลุ 5/1 หมู ่6 ต.ร้องเข็ม โคเนือ้ขาดแคลน

ภาคใต้

ตากใบ บ้านเกาะสะท้อน นายอามิ นิจะ บ้านโคกกะเปาะหมู ่5 ต.เกาะสะท้อน



เขต/จังหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ ก าหนดเวลา ปริมาณสัตว์ที่น ามาขาย (ตัว) น า้หนัก (กก./ตัว) ราคาขาย (บาท/กก.)

อ าเภอ จัดตลาดนัด ไก่ เป็ด ไก่ เป็ด ไก่ เป็ด

พืน้เมือง ลูกผสม พืน้เมือง เทศ พืน้เมือง ลูกผสม พืน้เมือง เทศ พืน้เมือง ลูกผสม พืน้เมือง เทศ

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

จตจุกัร ตลาดนัดจตจุกัร 1 _ เขตจตจุกัร ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ 100 100 - - 2 2 - - 80 80 - -

ทวีวฒันา ตลาดนัดสนามหลวง 2 _ เขตทวีวฒันา ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ 100 100 - - 2 2 - - 80 80 - -

คลองเตย ตลาดนัดคลองเตย _ เขตคลองเตย วนัเทศกาลตรุษจีนและ 5,000 5,000 5,000 5,000 2 2 2.5 3 80 80 60 60

สาร์ทจีน

ภาคตะวันออก

สระแก้ว

อรัญประเทศ ตลาดนัดไก่พืน้เมือง ส.จ.ไชโย ขนบบวรกลุ หมู่ 5 ต.ผา่นศกึ ทกุวนัศกุร์และวนัเสาร์ 300-500 - - - 1.5-2.0 - - - 80-100 - - -

เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุรินทร์

กาบเชิง ตลาดชอ่งจอม องค์การบริหารสว่นจงัหวดั ตลาดชอ่งจอม หมู่ 14 ต.ดา่น ทกุวนัพธุและวนัเสาร์ 300  -  -  - 1.2  -  -  - 60  -  -  -

สริุนทร์ เวลา 05.00 -12.00 น.

ศรีสะเกษ

ภสูงิห์ ชอ่งสะง า นายเกรียงศกัดิ์ พวงพมัพ์ จดุผา่นแดนชอ่งสะง า ทกุวนัอาทิตย์ วนัองัคาร 600 300          -          -         -           -         -          -         90 83             -          -        

ต.ไพรพนา และ วนัพฤหสับดี

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

สนัป่าตอง** ทุ่งฟ้าบด นายสรุเชษฐ์ พรหมขตัิแก้ว 142 หมู่ 15 ต.ยหุวา่ ทกุเสาร์ 50  -  100 50  -  100 20 - 50 20 - 50 1.5 - 2.5 2.5 - 3.5 0.5-3 0.5-4 200 200 60 60

เวลา 06.00-12.00 น.

แม่ริม ตลาดนัดแม่ริม นายเพ็ชร  ศรีค าหล้า แม่ริมพลา่ซา่ ม.1 ต าบลริมใต้ ทกุวนั 85  -  -  - 0.7-2  -  -  - 100  -  -  -

07.00 น. - 17.00 น.

สนัก าแพง ต้นโพธ์ิ ที่สาธารณะ ม. 7 ต. บวกค้าง ทกุวนั 150  -  -  - 1.5  -  -  - 150  -  -  -

06.00 น. - 10.00 น.

**ไก่พืน้เมือง/ลกูผสม(ไก่ชน) ราคาอยูท่ี่ความพึงพอใจของผู้ ซือ้และผู้ขายราคาไม่แน่นอน

แบบฟอร์มส ารวจข้อมูลตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2555



เขต/จงัหวัด ช่ือตลาดนัด ช่ือเจ้าของตลาดนัด สถานที่ตัง้ เหตุผลที่ยกเลิก

อ าเภอ

เชียงใหม่

แมริ่ม นายเพ็ชร ศรีค าหล้า ตลาดริมเมย พลาซา่ หมู ่1 ต. ริมใต้

สนัก าแพง ต้นโพธ์ิ  - ทีส่าธารณะ หมู ่7 ต.บวกค้าง

เชียงราย

เชียงแสน ทา่ริมโขง เทศบาลต าบลเวียง บริเวณหน้าวดัปงสนกุ หมู ่3 ต.เวียง เกษตรกรเลกิเลีย้งบางสว่น และมีการตดิตอ่ซือ้จาก

แมค้่าโดยตรงคอืไปรับซือ้ถึงบ้าน

ล ำปำง

เกาะคา ตลาดนดับ้านจู๊ด  - หมู ่5 ต.ล าปางหลวง

ปราจนีบุรี

กบนิทร์บรีุ ตลาดนดัสตัว์ปีก ส.สมโภช นางนรีรัตน์ สมโภชน์ 111 หมู ่1 ต.หาดนางแก้ว ผู้ประกอบการหนัไปประกอบธุรกิจอ่ืน

รำยช่ือตลำดสัตว์ปีกที่ยกเลิก ไม่ด ำเนินกำรแล้วในปี 2555
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