ทําเนียบตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด

ที่อยู่

ภาคเหนือ จํานวน 88 แห่ง
1

2

กําแพงเพชร

เชียงราย

1. ตลาดสดศูนย์การค้าเมือง
กําแพงเพชร
2. ตลาดสดริมปิง
3. ตลาดสดไทยพิทักษ์
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลพรานกระต่าย
5. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลไทรงาม
6. ตลาดสดสมหวัง
1. ตลาดสดเทศบาล 1
2. ตลาดสดแม่ทอน
3. ตลาดสดเทศบาลตําบลบ้านดู่
4. ตลาดชุมชนตําบลแม่ฟ้าหลวง




ม.5 ต.ไทรงาม อ.เมือง
23/1 ม. 12 ต.ป่าพุทธา อ.ขาณุวรลักษบุรี
เทศบาลนครเชียงราย ถ.อุตรกิจ ต.เวียง
อ.เมือง
29 ถ.แห้ว-หัวดอย อ.พญาเม็งราย
260 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง








170 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย



8. ตลาดสดเทศบาล 2
9. ตลาดหัวเวียง

ถ.ประสพสุข ต.เวียง อ.เมือง
71 ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ อ.เวียงป่าเป้า



1. ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานิน)

193 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง 50300



2. ตลาดประตูเชียงใหม่

25/1 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง



3. ตลาดรวมโชค



4. ตลาดสดเทศบาล ตําบลหางดง

189 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม
อ.เมือง
ม.2 ต.หางดง อ.เมือง



5. ตลาดสดแม่เหียะ

32/4 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง



6. ตลาดต้นลําไย

12/14 ถ.วิชายานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง

7. ตลาดวโรรส

12-14 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง

8. ตลาดประตูก้อม
9. ตลาดสันป่าข่อย

55/2 ถ.สุริยวงศ์ ต.หายยา อ.เมือง 50300
218 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง 50300

10. ตลาดสดแม่โจ้
11. ตลาดสดศรียนต์
12. ตลาดเจดีย์แม่ครัว

71 ม.12 ต.หนองหาร อ.สันทราย
258 ม.3 ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง
71 ม.3 ต.แม่ฝก อ.สันทราย

13. ตลาดสามแยกสันทราย

474 ม.6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย

14. ตลาดสดฝางกัลยา
15. ตลาดปากทางเจริญ

ต.เวียง อ.ฝาง 50110
239 ม.4 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ

6. ตลาดสดเทศบาลตําบล
บ้านเหล่า
7. ตลาดกลางเวียง

เชียงใหม่

ถ.เทศา2 ต.ในเมือง อ.เมือง
193 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร
ม.4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย
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บ้านห้วยน้ําขุ่น ม.1 ถ.ห้วยไคร้-ดอยตุง
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
23 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าก่อดํา
อ.แม่ลาว
ถ.กรป.กลาง ต.ทุ่งกอ อ.เวียงเชียงรุ้ง

5. ตลาดสดป่าก่อคํา

3

367 ต.ในเมือง อ.เมืองกําแพงเพชร

ติดดาว



ลําดับที่
4
5

6

จังหวัด
ตาก
นครสวรรค์

น่าน

7

พะเยา

8

พิจิตร

9

เพชรบูรณ์

ชื่อตลาด
1. ตลาดสดร้อยโทล้วน
1. ตลาดสดเจริญผล
2. ตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์

1/1 ม.9 ต.ตากตก อ.บ้านตาก
74 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง

3.ตลาดสดนิคม
สร้างตนเองตากฟ้า
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบรรพตพิสัย

14/1 หมู่6 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า

สนง.เทศบาล ต.ปัว ม.3 อ.ปัว

2. ตลาดสดบ้านก๋ง
1. ตลาดสดแม่ทองคํา
2. ตลาดสดท่าวังทอง
3. ตลาดสดมณีรัตน์
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลหัวดง
2. ตลาดร่วมเจริญโพธิ์ไทรงาม
3. ตลาดสดเทศบาลตําบลโพทะเล

บ้านก๋ง ม.1 ต.ยม อ.ท่าวังผา
ต.แม่เต๋า อ.เมือง จ.พะเยา
ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
เทศบาลตําบลหัวดง/ถ.ภัทรพัฒนา
ต.หัวดง อ.เมือง

4. ตลาดศรีโสภณ 2
5. ตลาดศรีสวัสดิ์
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลนาเฉลียง
2. ตลาดสดเทศบาล 2
3. ตลาดสดเทศบาล 3

5. ตลาดสดห้วยไผ่
6. ตลาดทรัพย์สมอทอง
พิษณุโลก

1. ตลาดเทศบาล 1 (กิติกร)
2. ตลาดเทศบาล 3 (ท็อปแลนด์)
3. ตลาดเทศบาล 4 (โคกมะตูม)

11

แพร่

ติดดาว



(ตลาดส้มเสี้ยว)เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย
362 ม.2 ต.ท่างิ้ว ต.บรรพตพิสัย
อ.บรรพตพิสัย

1. ตลาดสดเทศบาล 2

4. ตลาดศรีมนูญ

10

ที่อยู่






ถ.บางมูลนาก-บรรพตพิศัย ม.2 อ.โพทะเล
345 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
340 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ม.6 ต.นาเฉียง อ.หนองไผ่



เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ถ.กลางเมือง
พัฒนา อ.เมือง
147 ม.4 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน
อ.ชนแดน
6 หมู่ 12 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ
121 ม.7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.ซับสมอทอง อ.บึงพันสาม
ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง
เทศบาลนครพิษณุโลก ถ.เอกาทศรถ
ต.ในเมือง อ.เมือง
เทศบาลนครพิษณุโลก ถ.สุรงค์เดชา
ต.ในเมือง อ.เมือง
ถ.คลองสุภา ต.บ้านคลอง อ.เมือง
ถ.เอกาทศรส ต.ในเมือง อ.เมือง
อบต.หัวรอ ม.4 ต.หัวรอ อ.เมือง
ม.1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม






ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์



ม.2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง



ต.บางระกํา อ.บางระกํา



ม.1 ต.ชุมชนตลาดวังทอง อ.วังทอง



ม.1 ต.วัดพริก อ.เมือง



4. ตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง)
5. ตลาดเทศบาล 6 (ร่วมใจ)
6. ตลาด อบต. หัวรอ
7. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวงฆ้อง (หนองตม)
8. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวัดโบสถ์
9. ตลาดสด
ตําบลเนินมะปราง
10. ตลาดสด
ตําบลบางระกํา
11. ตลาดสด
ตําบลวังทองสามัคคี
12. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านใหม่
13. ตลาดเทศบาล 2 (วัดนางพญา)

ถ.จ่าการบุญ ต.ในเมือง อ.เมือง

1. ตลาดสดวังหงส์

32/1 ม.1 ต.วังหงษ์ อ.เมือง

2. ตลาดสดหนองม่วงไข่

1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่







ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด

12

แม่ฮ่องสอน

1. ตลาดสายหยุด

13

ลําปาง

14

ลําพูน

1. ตลาดทุ่งเกวียน
2. ตลาดสดต้นยาง
3. ตลาดสดเทศบาล 3 (รัษฎา)
1. ตลาดจตุจักร

15

16

17

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี

ที่อยู่
ถ.พาณิชย์วัฒนา - นิเวศพิศาล
ต.จองคํา อ.เมือง
252/1 ม.6 ถ.ลาปาง/เชียงใหม่ ต.เวียง
286 ม.4 ถ.ลําปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง
ถ.พระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
103 ม.18 ถ.ลําพูน-ดอยติ ต.ป่าสัก
อ.เมือง





2. ตลาดอินทร

228 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน

3. ตลาดเทศบาลตําบลวังดิน

540 ถ.บุญยจิต ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน

1. ตลาดกลางสินค้าและผลผลิต
การเกษตร เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว (ตลาดเหนือ)
2. ตลาดสดสาธารณะ 1
เทศบาลเมือง สุโขทัย
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลศรีสัชนาลัย (ท่าชัย)
4. ตลาดสดสิริสุข

ม.2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสัชนาลัย 64130



ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง



5. ตลาดสดเทศบาล ตําบลบ้าน
ด่านลานหอย
6. ตลาดสดเทศบาลกงไกรลาศ

ม.10 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย
64130
128/4 ม.1 ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง
64120
ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านด่านลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย 64140
ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ

1. ตลาดสดเทศบาล 3
2. ตลาดสดเมืองทุ่งยั้ง

ถ.มุขศาลา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
1506 ถ.บรมอาสน์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล

3. ตลาดสดเทศบาลศรีพนมมาศ

ถ.เขาน้ําตก ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล

4. ตลาดสดหัวดง
5. ตลาดสดองค์การบริหารส่วน
ตําบลพญาแมน
6. ตลาดวังสีสูบ
7. ตลาดวังกะพี้
8. ตลาดสดเทศบาลตรอน

226 ม.2 ต.แม่พูล อ.ลับแล
ม.4 ต.พญาแมน อ.พิชัย

1. ตลาดสดเทศบาล ตําบลบ้านไร่

43/1 ม.1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง
30 ม.4 ต.วังกะพี้ อ.เมือง
เทศบาลตําบลตรอน 96/19 ม.4 ต.วังแดง
อ.ตรอน
เทศบาลตําบลบ้านไร่ 450 หมู่ 1
ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่
17933

ภาคกลาง จํานวน 110 แห่ง
18

ติดดาว

62

กรุงเทพมหานคร 1. ตลาดสายเนตร เขตคันนายาว

39/4 ซ.รามอินทรา 71 ถ.รามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230
2. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
101 ถ.กําแพงเพชร 1 แขวงจตุจักร
(อตก.) เขตจตุจักร
เขตจตุจักร 10900
3. ตลาดวัฒนานันท์ เขตดอนเมือง 291/31 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง 10210
4. ตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 453/59 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย 10700

5. ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน



259/99 ม.7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน








ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด
6. ตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน

ที่อยู่

ติดดาว

2545 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
10330



7. ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี เขตมีนบุรี 521 ม.18 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี 10510



8. ตลาดอ่อนนุชเฟรชมาร์ท
(ฝั่งเหนือ) เขตวัฒนา
9. ตลาดเอี่ยมสมบัติ เขตสวนหลวง

62 ซ.สุขุมวิท 75/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระ
โขนงเหนือ เขตวัฒนา 10260
2236 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง



10. ตลาดเงินวิจิตร เขตคลองสาน

73 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงคลอง
้ ไ ซ.ประชาอุทิศ 61 ถ.ประชาอุทิศฝั่ง
381



11. ตลาดใหม่ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ




12. ตลาดถนอมมิตร เขตบางเขน 88้ ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา
่ ซ.สายไหม13
้
13. ตลาดเอซีสายไหม เขตสายไหม 111/173
แขวงสายไหม



14. ตลาดฟู้ดวิลล่า เขตตลิ่งชัน
15.ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต

5/8 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชั
109/17 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวี
วัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.10170




16.ตลาดนัมเบอร์วัน - ราม 2
17.ตลาดเสนีย์
18.ตลาดพิบูลย์วิทย์
19. ตลาดธนบุรี เขตทวีวัฒนา

251 ถ.รามคําแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเว
194 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ
36/16 แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน ก
195/1 ม.1 ถ.เลียบคลองวัฒนา แขวงทวี
วัฒนาเขตทวีวัฒนา 10170







20. ตลาดสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว 12/9 ถ.สุคนธสัวสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว 10230
19

20

กาญจนบุรี

จันทบุรี

1. ตลาดสดค่ายสุรสีห์
2. ตลาดสดเทศบาลตําบลลูกแก
3. ตลาดสดชุกโคน
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ่อพลอย
1. ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง
2. ตลาดเจริญสุข
3. ตลาดสดจันทรพิกุล
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลมะขาม
5. ตลาดสดวรรณการ

21

ฉะเชิงเทรา

6. ตลาดเทศบาล
ตําบลโป่งน้ําร้อน
1. ตลาดโรงสี

2. ตลาดลาว

กองพลทหารราบที่ 9 285 หมู่ 1
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี



ถ.เทศบาลสาย4 ต.ขลุง อ.ขลุง 22110
88/4 ถ.พระยาตรัง
ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
202/24 หมู่ 1 ต.ปะตง
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม
จ.จันทบุรี
56/63 หมู่ 11 ถ.สถขุมวิท ต.พลับพลา
อ.เมือง
ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน
จ.จันทบุรี
107 ม.2 ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา




98 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง
อ.บางปะกง

22

ชลบุรี

1. ตลาดเดอะวอล์ค ไลฟ์สไตล์ มอลล์ 99 ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง
จํากัด

23

ชัยนาท

1. ตลาดสดหันคา

ถ.ท่ากฤษณา ต.หันคา อ.หันคา

2. ตลาดสดภาษีซุง

ต.ในเมือง อ.เมือง










ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด

24

ตราด

25

นครนายก

3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลแพรกศรีราชา
1. ตลาดสดเทศบาล
เมืองตราด
2. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลคลองใหญ่
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ่อพลอย
1. ตลาดเกียรติปรุง

26

นนทบุรี

1. ตลาดดวงแก้วพลาซ่า
2. ตลาดพระราม 5

3. ตลาดเจ้าพระยา
4. ตลาดพระปิ่น 3
5. ตลาดสดเทศบาล
นครนนทบุรี
6. ตลาดบางใหญ่
27

นครปฐม

1. ตลาดทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์
(ตลาดล่าง)
2. ตลาดศาลายา
3. ตลาดไฟฟ้านครชัยศรี
4. ตลาดสดเทศบาลสามพราน
5. ตลาดเสรี
6. ตลาดจงเจริญ
7. ตลาดสมภพพลาซ่า
8. ตลาดตั้งเซียะฮวด
เอื้ออาทร (ทุ่งพระเมรุ)
9. ตลาดทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์
(ตลาดบน)

28

ปทุมธานี

ที่อยู่

ติดดาว

ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
เทศบาลเมืองตราด/ถ.ตัดใหม่ ต.บางพร
อ.เมือง
เทศบาลตําบลคลองใหญ่/ถ.เทศบาล 3
ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่
เทศบาลตําบลบ่อพลอย ถ.เทศบาล 3
ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่
297 ม.3 ต.บ้านนา
อ.บ้านนา จ.นครนายก
77 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด 11120
10 ม.4 ต.บางกอง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี มีพื่นที่ 13 ไร่
65 ม.10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี มีพื่นที่ 10 ไร่
65/18 ม.17 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่
ม.4 ประชาราษฎร์-พิบูรณ์สงคราม
ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
83 ม.6 ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
15/3 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.
เมือง
139/32 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
20/3 ม.2 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน
64/1 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน
129/13 ม.1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม
91/10 ม.8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
อ.สามพราน
542 ถ.ทวารดีเหนือ ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง








15/13 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง
31 ม.9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
73/3 ม.2 (9 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 7)
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 12110
55 ถ.ปทุม-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง
136/10 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
12 ต.บางปรอก อ.เมือง




6. ตลาดใหม่ลําลูกกา

19/1 ม.11(69/1 ม.15)
ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา



7. ตลาดนานาเจริญ
8. ตลาดสด ไอยรา

23/7 ม.6 ต.คูคต อ.ลําลูกกา
53,54 ม.9 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมฯ
109 ถ.เลียบคลองรังสิต
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี




9/661 ม.19 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมฯ



1. ตลาดสดตลาดไท
2. ตลาดสดรังสิต
3. ตลาดอินเตอร์มาร์ท
4. ตลาดพูนทรัพย์
5. ตลาดเทศบาลปทุมธานี

9. ตลาดสดสะพานแดง

10. ตลาดสด ฉัตรชัย







ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด
11. ตลาดฐานเพชรปทุม
12. ตลาดเอ.ซี คลอง 4

29
30

31

ประจวบคีรีขันธ์ 1. ตลาดสดเทศบาลตําบลกุยบุรี
2. ตลาดสดฉัตรแก้ว
ปราจีนบุรี
1. ตลาดสดอุดมสุข
2. ตลาดบริบูรณ์
3. ตลาดสดเทศบาล 1
(ตลาดล่าง)
พระนครศรี
อยุธยา

32

เพชรบุรี

33

ระยอง

34

35
36

ราชบุรี

ลพบุรี
สมุทรปราการ

1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบางปะหัน
2. ตลาดศรีอยุธยา
เมืองใหม่
3. ตลาดบัวหลวงธานี
4. ตลาดสหกรณ์ผักไห่
5. ตลาดบางปะอิน
เอกเซ็นเตอร์
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลชะอํา
2. ตลาดเทศบาล
ตําบลท่ายาง
3. ตลาดสดสหกรณ์กร
เกษตรบ้านลาด
1. ตลาดกลางผลไม้ตะพง
2. ตลาดสดเทศบาล
เมืองมาบตาพุด
3. ตลาดสดเทศบาล 3
(ตลาดตาต๋อง)
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลทุ่งควายกิน
1. ตลาดศรีเมือง (ตลาดกลางผัก
และผลไม้จังหวัดราชบุรี)
2. ตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์
3. ตลาดทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์
4. ตลาดมิตรภาพ
5. ตลาดสิทธิปากท่อ
1.ตลาดสดชาญชัย
1. ตลาดเยสบางพลี

สมุทรสาคร

99/8 ม.5 ต.บ้านใหม่
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมฯ
29/38 ม.4 ต.ลาดสวาย
อ.ลําลูกกา จ.ปทุม
ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี
5 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
379/55 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี
ถ.เจ้าสําอางค์ ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง
อ.เมือง
79 ม.5 ต.ขวัญเมือง
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
51/422 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
33/5 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
216/26 ม.4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา
80/72-73 ถ.อุดมศรยุทธ ต.บ้านเลน
อ.บางปะอิน
เทศบาลตําบลชะอํา ถ.ราษฎ์พลี 1
ต.ชะอําอ.ชะอํา
เทศบาลตําบลท่ายาง ถ.ราษฎรบํารุง
ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
ตลาดสดสหกรณ์การเกษตร 91 ม.7
ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด
อบต.ตะพง/153/5 ถ.สุขุมวิท ม. 12
ต.ตะพง อ.เมือง
222 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด
อ.มาบตาพุด
68/1 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน
อ.แกลง
1 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน
อ.แกลง
533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง

ติดดาว













1.ตลาดสดทะเลไทย
2. ตลาดสดมหาชัย
เมืองใหม่

สนง.เทศบาล ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
95/97 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
299/2 ถ. จอมบึง-ราชบุรี อ.จอมบึง
เทศบาลปากท่อ ต.ปาดท่อ อ.ปากท่อ
32 ม.1 ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล
บจก.ยิ่งเจริญบางพลี 201/ข หมู่ 1 ต.บาง
เสาธง อ.บางเสาธง 10540
134/8 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
1/2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมือง
59/1 ม.2 ถ.พระราม 2
ต.คอกกระบือ อ.เมือง 1

3. ตลาดสดเทศบาลเมือง
กระทุ่มแบน

ถ.สุคนธวิธ ต.ตลาดกระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน



4. ตลาดสมบูรณ์

74/1-2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน
9/3 ถ.พระราม2 ต.คอกกระบือ
อ.เมือง 74000

2. ตลาดคู่สร้าง
37

ที่อยู่

5. ตลาดสดลีลา






ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด

ที่อยู่

6. ตลาดสดเก้าแสน

273/395 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน

ติดดาว

38

สมุทรสงคราม

1. ตลาดสดเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม

ถ.ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง



39

สระบุรี

1. ตลาดวงษ์ทอง

133/1 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อ.เมือง 18000
เทศบาลบ้านหมอ อ.บ้านหมอ
32/16 ม.10 ต.หนองสรวง
อ.วิหารแดง
ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี



ม.8 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี
999/90 ถ.ศรีสวัสดิ์พัฒน์ ต.ดอนเจดีย์
อ.ดอนเจดีย์



2. ตลาดสดบ้านหมอ
3. ตลาดสดเทศบาล
วิหารแดง
4. ตลาดสดเทศบาล
เมืองสระบุรี
40

สิงห์บุรี

1. ตลาดสดไม้ดัด

41

สุพรรณบุรี

1. ตลาดเมืองทอง
ดอนเจดีย์

42

สระแก้ว

1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวังน้ําเย็น
2. ตลาดสดเทศบาล 1
3. ตลาดสดตระกูลสุข

43

อ่างทอง

4.ตลาดนานาภัณฑ์
1. ตลาดสดสุวพันธุ์

ม.1 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น



ถ.เวฬุวัน ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
187 ถ.เทศบาล 19 ต.สระแก้ว อ.เมือง



456 ม.1 ต.ศาลาลําดวน อ.เมืองสระแก้ว
ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
24462

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 134 แห่ง
44

กาฬสินธุ์

1. ตลาดสดเทศบาล ตําบลร่องคํา
2. ตลาดสดทุ่งนาทอง
(หจก.ไชยศิวาทัตต์)
3. ตลาดชุมชนตําบลหัวงัว
4. ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
5. ตลาดสดเทศบาล ตําบลโคกศรี
6. ตลาดสดเทศบาลตําบลสมเด็จ

45

46

ขอนแก่น

ชัยภูมิ

1. ตลาดบางลําภู
2. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลดอนโมง
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลหนองเรือ
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ําพอง
5. ตลาดสดเทสบาล3 (โบ้เบ้)
1. ตลาดสดเทศบาลคอนสวรรค์
2. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (เย็น)
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านเป้า




71

บ.กุดลิง ม.2
ต.ร่องคํา อ.เมือง
29 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
บ.เสียว ม.6 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด
ถ.กาฬสินธุ์-เทศบาล24 ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง
บ.โคกศรี ม.5
ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด
เขตเทศบาล ถ.กาฬสินธุ์-สมเด็จ
ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ
62/14 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
เทศบาลตําบลดอนโพง/ถ.มะลิวัลย์ ต.
บ้านกง อ.หนองเรือ
เทศบาลตําบลหนองเรือ/ถ.มะลิวัลย์ ต.
หนองเรือ อ.หนองเรือ
เทศบาลตําบลน้ําพอง/ถ.อุปราช ต.น้ําพอง








อ.น้ําพอง

เทศบาลเมืองขอนแก่น/62 ถ.กลางเมือง
อ.เมือง
ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า
เทศบาลตําบลบ้านเป้า ถ.เกษตรสมบูรณ์ร่องแสนดํา ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

4. ตลาดสดเทศบาล
ต.หนองบัวใหญ่ อ.จตุรัส
หนองบัวใหญ่
5. ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวระ ม.2 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัว
เหว
ระเหว จ.ชัยภูมิ








ลําดับที่

47

48

จังหวัด

นครราชสีมา

นครพนม

ชื่อตลาด
6. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลจตุรัส
7. ตลาดสดเทศบาลภูเขียว
(ผักปัง)
8. ตลาดสดเทศบาลบ้าน
เพชรภูเขียว
9. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลเกษตรสมบูรณ์
10. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านชวน
11. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
1. ตลาดโครงการสวัสดิการ
ชุมชนหนองไผ่ล้อม
2. ตลาดย่าโม

50

บุรีรัมย์



ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว
ต.เกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.บ้านชวน อ.บําเหน็จณรงค์
777 ม.1 ต.บ้านค่าย อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา




3. ตลาดสดแม่สมบูรณ์



4. ตลาดเทศบาลตําบลสูงเนิน

ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน



5. ตลาดเฮง เฮงการเคหะ

976 ซ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง



6. ตลาดแม่กิมเฮง
7. ตลาดเทศบาล
ตําบลขามทะเลสอ
8. ตลาดเทศบาล
ตําบลชุมพวง
9. ตลาดเทศบาล
ตําบลจักราช
10. ตลาดชุมค้า (สีคิ้ว)
11. ตลาดประปายุคใหม่
12. ตลาดเทศบาล 1
(ด่านขุนทด)
13. ตลาดเทศบาล 1 (สีคิ้ว)
1. ตลาดสดเทศบาล ตําบลนาแก

167 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง
464 ม.7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ




ถ.เทศบาล2 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง



ถ.เทศบาล1 ต.จักราช อ.จักราช



363 ถ.ชุมค้า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
35 ถ.ประปา ต.ในเมือง อ.เมือง
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา



ม.9 ถ.เทศบาล7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
หมู่ 4 ถ.นคราบุรักษ์ ต.นาแก อ.นาแก



2. ตลาดสดเทศบาล ตําบลเรณูนคร

ถ.อํานวยสุข ม.5 ต.เรณู อ.เรณูนคร



3. ตลาดสดเทศบาล ตําบลนาหว้า

เทศบาลตําบล ถ.นาหว้า ม.4 ต.นาหว้า
อ.นาหว้า
เทศบาลตําบลบ้านแพง ถ.ราษฎร์อุทิศ
ม.13 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง
เทศบาลตําบลศรีสงคราม หมู่1
ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม
อ.ศรีสงคราม



5. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลศรีสงคราม

บึงกาฬ

ถ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จตุรัส
จ.ชัยภูมิ
ต.ผักปัง อ.ภูเขียว

ติดดาว

551/145 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา
82 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง

4. ตลาดสดเทศบาล ตําบลบ้านแพง

49

ที่อยู่

6. ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม

ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง

7. ตลาดสดเทศบาล ตําบลธาตุพนม

หมู่ 1 ถ.ราฎรอุทิศ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม

8. ตลาดสดเทศบาล ตําบลท่าอุเทน

เทศบาลตําบล ถ.หน้าเมือง ต.ท่าอุเทน
อ.ท่าอุเทน
ม.1 เทศบาลตําบลศรีวิไล ถ.พังโคน-บึง
กาฬ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล

1. ตลาดสดเทศบาลศรีวิไล
2. ตลาดสดเทศบาลตําบลพรเจริญ
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลท่าสะอาด
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลพุธไธสง







ม.1 ถ.หน้าตลาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา
ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง



ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด
2. ตลาดสดเทศบาล
ตลาดนิคมประสาท
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลประโคนชัย
4. ตลาดไนท์บาซาร์
5. ตลาดสดเจริญดี
6. ตลาดสดเทศบาลบึงกาฬ

51

มหาสารคาม

7. ตลาดสดเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลโคกพระ
2. ตลาดสดเทศบาลเชียงยืน
3. ตลาดสดเทศบาลวาปีปทุม
4. ตลาดเทศบาล
ตําบลบรบือ
5. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลโกสุมพิสัย
6. ตลาดสดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
7. ตลาดสดเทศบาลนาเชือก
8. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลหนองแสง

52

มุกดาหาร

53

ยโสธร

54

ร้อยเอ็ด

1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลดอนตาล
2. ตลาดวัฒนธรรม
พรเพชร
1. ตลาดสดเทศบาลป่าติ้ว

ที่อยู่
บ้านตลาดนิคม ม.12 ต.ประสาท
อ.บ้านกรวด
ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์/ถ.จิระ ต.ในเมือง
อ.เมือง
เทศบาลตําบลหนองกี่/ถ.เจริญดี
ม.1 เทศบาลตําบลบึงกาฬ ถ.บํารุงราษฎร์
ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ
ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง
เทศบาลตําบลโคกพระ ถ.สุขาภิบาล 3
ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย
ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน
ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
ถ.แจ้งสนิท อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ติดดาว









ถ.ผดุงประชากร ต.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย
เทศบาลเมืองมหาสารคราม ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด อ.เมือง
เทศบาลตําบลนาเชือก ถ.บรบือ-พยัคฆ์
ต.นาเชือก อ.นาเชือก
เทศบาลตําบลหนองแสง ถ.วาปี-ร้อยเอ็ด
ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
ม.7 ถ.มุกดาหาร-ชานุมาน ต.ดอนตาล
อ.ดอนตาล
70 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมือง
เทศบาลตําบลป่าติ้ว ม.4 ต.โพธิ์ไทร
อ.ป่าติ้ว
เทศบาลตําบลค้อวัง ม.7 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง
ม.1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา
เทศบาลอําเภอคําเขื่อนแก้ว ม.2 ถ.มหา
ชนะชัย-ค้อวัง ต.ลุมพุก อ.คําเขื่อนแก้ว
ม.11 ถ.แจ้งสนิท ต.สําราญ อ.เมือง



2. ตลาดสดเทศบาลค้อวัง
3. ตลาดสดเทศบาลเลิงนกทา
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลคําเขื่อนแก้ว
5. ตลาดสดเทศบาลตําบลสําราญ
(ตลาดบ้านบาก)
6. ตลาดสดเทศบาลบบลกุดชุมพัฒนา เทศบาลตําบลกุดชุม ม.14 ถ.วารีราชเดช
ต.กุดชุม อ.กุดชุม
1. ตลาดสดเทศบาล
เทศบาลตําบลจตุรพักตร-พิมาน/ต.หัวช้าง
ตําบลจตุรพักตรพิมาน
อ.จตุรพักตรพิมาน



2. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลแวง
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลธงธานี
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลชัยวารี
5. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลเมืองสรวง
6. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลเชียงใหม่
7. ตลาดสดเทศบาล
สุวรรณภูมิ 1

เทศบาลตําบลแวง ม.1 ต.โพนทอง อ.โพนทอ



เทศบาลตําบลธงธานี ม.8 ต.ธงธานี
อ.วัชบุรี
เทศบาลตําบลชัยวารี ถ.จรจํารูญ
ต.ขามเปี้ยะ อ.โพธิ์ชัย
เทศบาลตําบลเมืองสรวง บ้านเหล่าฮก
ม.4 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง
ม.8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย
จ.ร้อยเอ็ด
เทศบาลตําบลสระคู หมู่ 2 ต.สระคู
อ.สุวรรณภูมิ









ลําดับที่
55

56

57

58

จังหวัด
เลย

ศรีสะเกษ

สกลนคร

สุรินทร์

ชื่อตลาด
1. ตลาดเย็นบ้านติ้ว
(เทศบาลเมืองเลย)
2. ตลาดร่วมใจนาอ้อ
3. ตลาดสดเจ๊สวย

ที่อยู่

ติดดาว

ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง



ถ.เลย-เชียงคาน ต.นาอ้อ อ.เมือง
ม.12 ต.นาด้วง อ.นาด้วง



4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลท่าลี่
5. ตลาดสดเย็นน่าซื้อ

เทศบาลตําบลท่าลี่ ถ.ทรงฆะศิริ ต.ท่าลี่
อ.ท่าลี่
เทศบาลตําบลด่านซ้าย ม.1 ถ.แก้วอาสา
ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย

6. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ําสวย
7. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลภูเรือ
8. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลโนนปอแดง
9. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลปากชม
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบึงบูรพ์
2. ตลาดสดเทศบาลกําแพง
ตําบลกําแพง
3. ตลาดสดเทศบาลเมืองขุขันธ์
ตําบลห้วยเหนือ
4. ตลาดสดเทศบาล 2
5. ตลาดสดเทศบาล 1

ม.2 ต.น้ําสวย อ.เมือง

ถ.ชูขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง
ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง

6. ตลาดสดเทศบาล 3

ถ.ราชการรถไฟ 2 ต.เมืองเหนือ อ.เมือง

1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวานรนิวาส
2. ตลาดสดเทสบาล
ตําบลพังโคน
3. ตลาดสดเทศบาล
บ้านม่วง
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลกุดบาก
5. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวาริชภูมิ
6. ตลาดสดเทศบาลตําบลกุสุมาลย์
7. ตลาดสดเทศบาล 1

ม.1 ถ.ผดุงวารีย์ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ



538 ถ.วัฒนธรรมพัฒนา ต.วานรนิวาส
อ.วานรนิวาส
ม.8 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน




ต.กุดบุก อ.กุดบาก



ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ



ม.1 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์
ชุมชนที่ 7 ม.18 ต.อากาศ
อ.อากาศอํานวย




8.ตลาดสดเทศบาลตําบลเขือง
อ.สว่างแดนดิน
9.ตลาดสดเทสบาลนครสกลนคร
(ตลาดสดบายพาส)
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลท่าตูม
2. ตลาดน้อยรื่นรมย์
3. ตลาดคุณย่าทองใบ
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลชุมพลบุรี
5. ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์

ม.7 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.หนองบัว อ.ภูเรือ
ม.1 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว
ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม
ม.2 ต.เปาะ อ.บึงบูรพ์



ถ.ชัยอาญา ต.กําแพง อ.อุทุมพรพิสัย



ม.1 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์





ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตุม



เทศบาลเมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง
407 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สําโรงทาบ
เทศบาลตําบลชุมพลบุรี
ถ.ปรางค์ชัยกุล ม.1
ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ถ.กรุงศรีใน
ต.ในเมือง อ.เมือง



ลําดับที่
59

60

61

จังหวัด
หนองบัวลําภู

หนองคาย

อุดรธานี

ชื่อตลาด
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลโนนสัง
2. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลนามะเฟือง
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลสุวรรณคูหา
4. ตลาดสดณัฐพงษ์
5. ตลาดสดเทศบาล
เมืองหนองบัวลําภู
6. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านโคก
7. ตลาดสดปริณาพล
8. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลกุดดู่
1. ตลาดสดวัดธาตุ
2. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลโพนสา
3. ตลาดสดเทศบาลสังคม
4. ตลาดสดชัยพร
5. ตลาดเทศบาลตําบลปะโค

9.ตลาดสดเทศบาลตําบลบ้านผือ

63

อํานาจเจริญ

อุบลราชธานี

1. ตลาดสดเอกชนวิชิตสิน
2. ตลาดเทศบาล
เมืองอํานาจเจริญ
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ํายืน
2. ตลาดสันติสุข
(ดอกกลาง)
3. ตลาดสิทธิธรรม
(หนองบัว)
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา
5. ตลาดสดเทศบาล 2

ภาคใต้ จํานวน 33 แห่ง
64

กระบี่

ติดดาว

สนง.เทศบาลตําบลโนนสัง ม.10 ถ.ประชา
อุทิศ
ต.โนนสัง อ.โนนสัง
ถ.หนองบัว-โนนสัง ต.นามะเฟือง
อ.เมือง
ถ.พระไชยเชษฐา ต.สุวรรณคูหา
อ.สุวรรณคูหา
459 หมู่ 13 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง
ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัวลําภู
อ.เมือง
ถ.บ้านโคก-กดดินจี่ ต.บ้านโคก
อ.สุวรรณคูหา
11 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
ถ.หนองบัว-โนนสัง ต.กุดดู่ อ.โนนสัง



407/1 ถ.มีชัย ต.วัดธาตุ อ.เมือง
ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ

1. ตลาดสดเพชรสุก






ต.สังคม อ.สังคม
ถ.ชัยพร ต.ในเมือง อ.เมือง
ม.2 ต.ปะโค อ.เมือง

1. ตลาดสดสวัสดิการมณฑลทหารบก ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง
ที่ 24 (มทบ.24)
2. ตลาดเทศบาลกุมภวาปี
ม.1 ถ.ชวลิต ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี
3. ตลาดสดเทศบาล ตําบลบ้านเชียง ม.9 ถ.ราษฎร์ฤดี ต.บ้านเชียง
อ.หนองงาม
4. ตลาดสดเทศบาล ตําบลศรีธาตุ
ม.12 ถ.ศรีธาตุ-วัง
สามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
5. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา
11 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
6. ตลาดสดค้านิยม
194/2 ม.10 ถ.ชนบทบํารุง ต.บ้านผือ
อ.บ้านผือ
7. ตลาดสดไทยศิริ 1
เทศบาลตําบาลหนองบัว 22 ถ.อุดร-สกลฯ
ต.หนองบัว อ.เมือง
8. ตลาดสดเทศบาล 1

62

ที่อยู่

ถ.หมากแข้ง-สร้างหลวง ต.หมากแข้ง
อ.เมือง
ม.8 ถ.ชนบทบํารุง ต.ผบ้านผือ อ.บ้านผือ
อุดรธานี
ชุมชนวิชิตสิน ต.บุง อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ
ถ.เจริญผล ต.บุง อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ
ถ.หลักเมือง ต.ศรีวิเชียร อ.น้ํายืน











465 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
699/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
ถ.ดอกจิก-โนนเลียง ต.อ่างศิลา
อ.พิบูลมังสารหาร
ถ.ศุนย์การค้าเดชอุดม ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
25174
18 ถ.ลําทับ-ทุ่งใหญ่ อ.ลําทับ

16

ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด
2. ตลาดสดรุ่งโรจน์
3. ตลาดสดเทศบาลเมืองกระบี่
(ตลาดสดมหาราช)

65

66
67

ชุมพร

ที่อยู่
250 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง
อ.คลองเหนือ
ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา อ.เมือง

4. ตลาดสดเทศบาลคลองท่อมใต้

ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม

1. ตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร

ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง

2. ตลาดสดสี่แยกปฐมพร

122/5-6 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่
อ.เมือง

*ตรัง
นครศรีธรรมราช 1. ตลาดสดปิ่นเพชร

ติดดาว



68
69
70

*นราธิวาส
*ปัตตานี
พังงา

1. ตลาดสดเทสบาล
ตําบลโคกกลอย
2. ตลาดสดบางเนียง
3. ตลาดสดเทศบาลตะกั่วป่า

71

พัทลุง

72

ภูเก็ต

1. ตลาดสดเทศบาลตําบลควนขนุน
2. ตลาดสดเทศบาลตําบลเขาชัยสน
3. ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง
1. ตลาดสดบันซ้าน

13 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
999 ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย
อ.ตะกั่วทุ่ง
ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.บางเนียง อ.ตะกั่วป่า
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ถ.มนตรี2
ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน
ม. 10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
74/51 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กระทู้

ยะลา

120 ม.5 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง
199 ถ.สันติราษฎร์ยะหา อ.ยะหา



73

2. ตลาดแม่สมจิตต์
1. ตลาดเทศบาลยะหา

74

ระนอง

1. ตลาดสด บขส.กระบุรี

95/12 ถ.เพชรเกษม หมู่ 3 ต.น้ําจืด
อ.กระบุรี
2 ถ.ประชาพิทักษ์ ต.หงาว อ.เมือง



2. ตลาดสดเทศบาล
นครศรีธรรมราช
3. ตลาดสดท่าม้า

2. ตลาดสดเทศบาลตําบลหงาว

75

76

สตูล

สงขลา










5 ถ.เพชรเกษม ต.กําพวนกิ่ง
อ.สุขสําราญ



4. ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง

เทศบาลเมืองระนอง / ถ.เรืองราษฎร์
ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง



5. ตลาดสดโชคดี

175/1 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ํา
อ.เมือง


1.ตลาดสดเทศบาลตําบลฉลุง
1. ตลาดสดเทศบาล ตําบลทุ่งหว้า

ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า

1. ตลาดสดจะนะ

ถ.ดํารงพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา
อ.จะนะ
185/102 ซ.6 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงษ์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ถ.เทศบาล 1-2 ต.นาทวี
อ.นาทวี จ.สงขลา

3. ตลาดสดเทศบาลตําบลนาทวี
สุราษฎร์ธานี



3. ตลาดสดกําพวน

2. ตลาดสดคลองเตย

77



1. ตลาดอุดมสิน

9/1 ซ.ร่วมใจ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร



2. ตลาดสําเภาทอง

1/107 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง



ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด

ที่อยู่

3. ตลาดสดเทศบาลนครสุราษฯ

555 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง

4. ตลาดสดเทศบาลเมืองดอนสัก

ถ.ไชยธรรม ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก

5. ตลาดสดหน้าศูนย์พัฒนา

26/24 ถ.กาญจนวิถี ม.1 ต.บางกุ้ง
อ.เมือง

ติดดาว

190
หมายเหตุ :
- ภาคเหนือ
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
- ภาคใต้

รวม

ตลาดในความส่งเสริมของกรมฯ
88
110
134

ติดดาว
41
62
71

33
365

16
190

รายชื่อ "ตลาดสดติดดาว"
ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด

ที่อยู่

ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการ/
ผู้ประสานงาน

ภาคเหนือ
1

2

3

กําแพงเพชร

เชียงใหม่

เชียงราย

1. ตลาดสดศูนย์การ
ค้าเมืองกําแพงเพชร
2. ตลาดสดริมปิง
3. ตลาดสดไทยพิทักษ์

367 ต.ในเมือง อ.เมืองกําแพงเพชร

นางพยอม สุขโรจน์

ถ.เทศา2 ต.ในเมือง อ.เมือง
193 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี

น.ส.จันทร์รัตน์ ดํารงรัตน์
นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช

1. ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานิน)

193 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง 50300

คุณอรรณพ วิริยะสิรินันท์

2. ตลาดประตูเชียงใหม่

25/1 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง

บจ.เจ็ดคณาญาติ

3. ตลาดรวมโชค

คุณธานี ตะลุณแพธย์

4. ตลาดสดเทศบาล ตําบลหางดง

189 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม
อ.เมือง
ม.2 ต.หางดง อ.เมือง

5. ตลาดสดแม่เหียะ

32/4 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง

1. ตลาดสดเทศบาล 1

เทศบาลนครเชียงราย ถ.อุตรกิจ ต.เวียง
อ.เมือง
29 ถ.แห้ว-หัวดอย อ.พญาเม็งราย
260 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เทศบาลนครเชียงราย

บ้านห้วยน้ําขุ่น ม.1 ถ.ห้วยไคร้-ดอยตุง
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
23 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าก่อดํา
อ.แม่ลาว
ถ.กรป.กลาง ต.ทุ่งกอ อ.เวียงเชียงรุ้ง

นางจินตรา นาครวิเนตร
นายสมชัย ขวัญชัย

170 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

(นางสุดา โอคูโย)

8. ตลาดสดเทศบาล 2
1. ตลาดสดเจริญผล

ถ.ประสพสุข ต.เวียง อ.เมือง
74 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว

เทศบาลนครเชียงราย
นายวัลลถ ศิริยศ

2. ตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์

ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง

เทศบาลนครสวรรค์
นางสาวทวีพร พุทธรักษา
(ผู้ประสานงาน)
ตลาดสดบ้านเทศบาลปรางค์2

2. ตลาดสดแม่ทอน
3. ตลาดสดเทศบาลตําบลบ้านดู่
4. ตลาดชุมชนตําบลแม่ฟ้าหลวง
5. ตลาดสดป่าก่อคํา
6. ตลาดสดเทศบาลตําบล
บ้านเหล่า
7. ตลาดกลางเวียง

4

นครสวรรค์

สํานักงานเทศบาล
ตําบลหางดง
กํานันมูล ไชยนาเดช

นางทอง ผัดเรือง
เทศบาลตําบลบ้านดู่

เทศบาลตําบลบ้านเหล่า

4

น่าน

1. ตลาดสดเทศบาล 2

สนง.เทศบาล ต.ปัว ม.3 อ.ปัว

5

พิจิตร

6

เพชรบูรณ์

1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลหัวดง
2. ตลาดร่วมเจริญโพธิ์ไทรงาม
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลนาเฉลียง

เทศบาลตําบลหัวดง/ถ.ภัทรพัฒนา
เทศบาลตําบลหัวดง
ต.หัวดง อ.เมือง
ตําบล ห้วยแก้ว อําเภอ บึงนาราง พิจิตร 66130
ม.6 ต.นาเฉียง อ.หนองไผ่
เทศบาลตําบลนาเฉลียง

7

พิษณุโลก

1. ตลาดเทศบาล 1 (กิติกร)
2. ตลาดเทศบาล 3 (ท็อปแลนด์)

ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง
เทศบาลนครพิษณุโลก ถ.เอกาทศรถ
ต.ในเมือง อ.เมือง

สนง.เทศบาลนครพิษณุโลก
สนง.เทศบาลนครพิษณุโลก

3. ตลาดเทศบาล 4 (โคกมะตูม)

เทศบาลนครพิษณุโลก ถ.สุรงค์เดชา
ต.ในเมือง อ.เมือง

สนง.เทศบาลนครพิษณุโลก

ลําดับที่

8
9

จังหวัด

แพร่
ลําปาง

ชื่อตลาด

ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการ/
ผู้ประสานงาน

ที่อยู่

4. ตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง)
5. ตลาดเทศบาล 6 (ร่วมใจ)
6. ตลาด อบต. หัวรอ

ถ.คลองสุภา ต.บ้านคลอง อ.เมือง
ถ.เอกาทศรส ต.ในเมือง อ.เมือง
อบต.หัวรอ ม.4 ต.หัวรอ อ.เมือง

สนง.เทศบาลนครพิษณุโลก
สนง.เทศบาลนครพิษณุโลก
สนง.เทศบาลตําบลหัวรอ

7. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวงฆ้อง (หนองตม)

ม.1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม

สนง.เทศบาลตําบลวงฆ้อง

8. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวัดโบสถ์
9. ตลาดสด
ตําบลเนินมะปราง
10. ตลาดสด
ตําบลบางระกํา
11. ตลาดสด
ตําบลวังทองสามัคคี
12. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านใหม่

ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์

สนง.เทศบาลตําบลวัดโบสถ์

ม.2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง
ต.บางระกํา อ.บางระกํา

สนง.เทศบาลตําบลเนิน
มะปราง
สนง.เทศบาลตําบลบางระกํา

ม.1 ต.ชุมชนตลาดวังทอง อ.วังทอง

สนง.เทศบาลตําบลวังทอง

ม.1 ต.วัดพริก อ.เมือง

สนง.เทศบาลตําบลบ้านใหม่

1. ตลาดสดวังหงส์
1. ตลาดทุ่งเกวียน

32/1 ม.1 ต.วังหงษ์ อ.เมือง
252/1 ม.6 ถ.ลาปาง/เชียงใหม่
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
286 ม.4 ถ.ลําปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง

นายเจริญ อินทราวุธ
นายชูชัย จันทรสกาว

2. ตลาดสดต้นยาง

นางศรีทอน ฟูใจ

10

ลําพูน

1. ตลาดจตุจักร

103 ม.18 ถ.ลําพูน-ดอยติ ต.ป่าสัก
อ.เมือง

ผจก.คุณพัชริทร์ อินทะวงค์

11

สุโขทัย

1. ตลาดกลางสินค้าและผลผลิต
การเกษตร เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว (ตลาดเหนือ)

ม.2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสัชนาลัย 64130

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

2. ตลาดสดสาธารณะ 1
เทศบาลเมือง สุโขทัย

ถ.จรดวิถถี ่อง ต.ธานี อ.เมือง

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

อุทัยธานี

1. ตลาดสดเทศบาล ตําบลบ้านไร่

เทศบาลตําบลบ้านไร่ 450 หมู่ 1
ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่
9225

เทศบาลตําบลบ้านไร่

กรุงเทพฯ

1. ตลาดสายเนตร เขตคันนายาว

39/4 ซ.รามอินทรา 71 ถ.รามอินทรา แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว 10230
101 ถ.กําแพงเพชร 1 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร 10900

-

291/31 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง 10210

คุณกนกวรรณ

12

ภาคกลาง
1

2. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(อตก.) เขตจตุจักร

3. ตลาดวัฒนานันท์ เขตดอนเมือง

4. ตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 453/59 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย 10700
259/99 ม.7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
5. ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน
เขตบางเขน
6. ตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน
2545 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
10330

นายไตรรัตน์ เหลือล้น

-

-

ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด

7. ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี เขตมีนบุรี 521 ม.18 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี 10510

8. ตลาดอ่อนนุชเฟรชมาร์ท
(ฝั่งเหนือ) เขตวัฒนา
9. ตลาดเอี่ยมสมบัติ เขตสวนหลวง
10. ตลาดเงินวิจิตร เขตคลองสาน

ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการ/
ผู้ประสานงาน

ที่อยู่

คุณจันท์นิภา สถิรปัญญา

62 ซ.สุขุมวิท 75/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เหนือ เขตวัฒนา 10260
2236 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
73 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงคลองต้น คุณจตุรภัทร
ไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

11. ตลาดใหม่ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ

381 ซ.ประชาอุทิศ 61 ถ.ประชาอุทิศฝั่งซ้าย คุณปริญญา
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 10140

12. ตลาดถนอมมิตร เขตบางเขน

88 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา แขวง
ท่าแร้ง
เขตบางเขน 10230

13. ตลาดเอซีสายไหม เขตสายไหม
14. ตลาดฟู้ดวิลล่า เขตตลิ่งชัน

111/173 ซ.สายไหม13 แขวงสายไหม
คุณหทัยชนก
5/8 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน คุณธีรชนม์
10170
109/17 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวี
คุณคํานาณ มุสิทาวัน
วัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.10170
251 ถ.รามคําแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
บ.นัมเบอร์วันแลนด์ จก.
กทม. 10250
194 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เข นายไกรวิทย์ วิเศษวรรณกิจ
มนัส วรพิบูลย์วิทย์
36/16 แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กทม
กองพลทหารราบที่ 9 285 หมู่ 1
ร.อ. ไชยา (ป.พัน 19)
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

15. ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต
16. ตลาดนัมเบอร์วัน - ราม 2

2

กาญจนบุรี

17.ตลาดเสนีย์
18.ตลาดพิบูลย์วิทย์
1. ตลาดสดค่ายสุรสีห์

3

ฉะเชิงเทรา

1. ตลาดโรงสี
2. ตลาดลาว

107 ม.2 ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
98 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง
อ.บางปะกง

-

นายณัฐนนธ์ เฮงเส็ง

4

ชลบุรี

1. ตลาดเดอะวอล์ค ไลฟ์สไตล์ มอลล์ 99 ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง

5

นครปฐม

1. ตลาดทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์
(ตลาดล่าง)

15/3 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง สํานักงานทรัพย์สินฯ

2. ตลาดศาลายา

139/32 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.
พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

คุณวันจุรีย์ ยงใจยุทธ

3. ตลาดไฟฟ้านครชัยศรี
4. ตลาดสดเทศบาลสามพราน
5. ตลาดเสรี

20/3 ม.2 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน
64/1 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน

นายอนงค์ แจงเล็ก
เทศบาลตําบลสามพราน
บ.บิสซิเนสแอนด์ขัคเช็ส

1. ตลาดสดตลาดไท

31 ม.9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

-

6

ปทุมธานี

นายตวง ซี ปิง

ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด

ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการ/
ผู้ประสานงาน

ที่อยู่

2. ศุนย์การค้าตลาดสดรังสิต

73/3 ม.2 (9 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 7)
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 12110

นางสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์

3. ตลาดอินเตอร์มาร์ท

55 ถ.ปทุม-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง

-

4. ตลาดพูนทรัพย์
5. ตลาดเทศบาลปทุมธานี

136/10 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
12 ต.บางปรอก อ.เมือง

-

6. ตลาดใหม่ลําลูกกา

19/1 ม.11(69/1 ม.15)
ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา

-

7. ตลาดนานาเจริญ

23/7 ม.6 ต.คูคต อ.ลําลูกกา

-

8. ตลาดสด ไอยรา

53,54 ม.9 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมฯ
109 ถ.เลียบคลองรังสิต
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

นายสุวัจ เดชเทวัญดํารง

9/661 ม.19 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมฯ
99/8 ม.5 ต.บ้านใหม่
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมฯ
29/38 ม.4 ต.ลาดสวาย
อ.ลําลูกกา จ.ปทุม

นายจันพร ชเนศวร

9. ตลาดสดสะพานแดง

10. ตลาดสด ฉัตรชัย
11. ตลาดฐานเพชรปทุม
12. ตลาดเอ.ซี คลอง 4

นายเทวิน เชี่ยวชาญชัย

คุณวีนัส หัสกิจ
นางเยาวภา จิตวิริยะกูล

7
8

ประจวบคีรีขันธ์ 1. ตลาดสดเทศบาลตําบลกุยบุรี
พระนครศรี 1. ตลาดสดเทศบาล
อยุธยา
ตําบลบางปะหัน

ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี
79 ม.5 ต.ขวัญเมือง
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตําบลกุยบุรี
นายนิมิตร หงษ์ภิบาลศิริ

9

ราชบุรี

533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง

นายนภินทร ศรีสรรพางค์

สนง.เทศบาล ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม

สนง.เทศบาลตําบลบ้านสิงห์

บจก.ยิ่งเจริญบางพลี 201/ข หมู่ 1
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 10540
134/8 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

คุณปริญญา ธรรมวัฒนะ

1/2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมือง
59/1 ม.2 ถ.พระราม 2
ต.คอกกระบือ อ.เมือง 1
ถ.สุคนธวิธ ต.ตลาดกระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน

บจก.มหาชัยร่วมใจพัฒนา
น.ส.อาณา ลิ้มเจริญ

10

1. ตลาดศรีเมือง (ตลาดกลางผัก
และผลไม้จังหวัดราชบุรี)
2. ตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์

สมุทรปราการ 1. ตลาดเยสบางพลี
2.ตลาดคู่สร้าง

11

สมุทรสาคร

1.ตลาดสดทะเลไทย
2. ตลาดสดมหาชัย
เมืองใหม่
3. ตลาดสดเทศบาลเมือง
กระทุ่มแบน

นายพยุง ศรีจันทร์

-

12

สมุทรสงคราม 1. ตลาดสดเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม

ถ.ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง

-

13

สระบุรี

1. ตลาดวงษ์ทอง

133/1 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อ.เมือง 18000

ผจก.นายยุทธวงษ์ วงษ์ทอง

14

สิงห์บุรี

1. ตลาดสดไม้ดัด

ม.8 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี

เทศบาลเมืองบางระจัน

15

สุพรรณบุรี

1. ตลาดเมืองทอง
ดอนเจดีย์

999/90 ถ.ศรีสวัสดิ์พัฒน์ ต.ดอนเจดีย์
อ.ดอนเจดีย์

นายธนาชัย ทวีเกษม

จันทบุรี

1. ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง

ถ.เทศบาลสาย4 ต.ขลุง อ.ขลุง 22110

คุณเพชรา วรรณรัตน์

16

ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด
2. ตลาดเจริญสุข

19
20

ปราจีนบุรี
ระยอง

อ่างทอง
สระแก้ว

ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการ/
ผู้ประสานงาน
นางนิลรัตน์ สหายสุข

4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลมะขาม

88/4 ถ.พระยาตรัง
ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
202/24 หมู่ 1 ต.ปะตง
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม
จ.จันทบุรี

1. ตลาดสดอุดมสุข
1. ตลาดกลางผลไม้
ตะพง
2. ตลาดสดเทศบาล
เมืองมาบตาพุด

379/55 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี
อบต.ตะพง/153/5 ถ.สุขุมวิท ม. 12
ต.ตะพง อ.เมือง
222 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด
อ.มาบตาพุด

นายอุดม แนวสุข

1. ตลาดสดสุวพันธุ์
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวังน้ําเย็น
2. ตลาดสดเทศบาล 1

ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
ม.1 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น

นายพงษ์ศักดิ์ คารวะวิชัย
เทศบาลตําบลวังน้ําเย็น

ถ.เวฬุวัน ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
9428

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

1. ตลาดสดเทศบาล ตําบลร่องคํา

บ.กุดลิง ม.2 ต.ร่องคํา อ.เมือง

คุณเสถียร ทิพย์สนเท่ห์

2. ตลาดสดทุ่งนาทอง

29 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง

คุณสังวาลย์ สําราญรัก

1. ตลาดบางลําภู

62/14 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง

นายชาญ เนียมประดิษฐ์

2. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลดอนโมง
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลหนองเรือ

เทศบาลตําบลดอนโพง/ถ.มะลิวัลย์ ต.
เทศบาลตําบลดอนโพง
บ้านกง อ.หนองเรือ
เทศบาลตําบลหนองเรือ/ถ.มะลิวัลย์ ต.หนอง เทศบาลตําบลหนองเรือ
เรือ อ.หนองเรือ

1. ตลาดสดเทศบาลคอนสวรรค์
2.ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านเขว้า (เย็น)
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านเป้า
4. ตลาดสดเทศบาล
หนองบัวใหญ่

ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า

เทศบาลคอนสวรรค์
เทศบาลตําบลบ้านเขว้า

เทศบาลตําบลบ้านเป้า ถ.เกษตรสมบูรณ์ร่องแสนดํา ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.หนองบัวใหญ่ อ.จตุรัส

เทศบาลตําบลบ้านเป้า

5.ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองบัวระ
เหว
6. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลจตุรัส

ม.2 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัว
ระเหว จ.ชัยภูมิ
ถ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จตุรัส
จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว

1. ตลาดโครงการสวัสดิการ
ชุมชนหนองไผ่ล้อม
2. ตลาดย่าโม

ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา

กองทัพบก/พ.ท.ชัชสิทธิ์
สมจริง
ผจก.นายนริศร์ ลิ้มวงศ์ยุติ

3. ตลาดสดจันทรพิกุล

17
18

ที่อยู่

นางสมศรี จันทรพิกุล
เทศบาลตําบลมะขาม

องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง

เทศบาลเมืองมาบตาพุด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
2

3

4

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

เทศบาลหนองบัวใหญ่

เทศบาลตําบลจตุรัส

3. ตลาดสดแม่สมบูรณ์

551/145 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา
82 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง

4. ตลาดเทศบาลตําบลสูงเนิน

ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน

ตลาดเทศบาลตําบลสูงเนิน

5. ตลาดเฮง เฮงการเคหะ

976 ซ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง

ผจก.นายวิชัย งามเพ็ชร

6. ตลาดแม่กิมเฮง
7. ตลาดเทศบาล
ตําบลขามทะเลสอ

167 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง
464 ม.7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ

นางชูศรี พิบูลย์อัมรินทร์
เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

ผจก.คุณมณีนุช รัตนชินกร

ลําดับที่

5

จังหวัด

นครพนม

ชื่อตลาด

ถ.เทศบาล2 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง

เทศบาลตําบลชุมพวง
คุณวนิดาวรรณ ผอก.สาธารณสุข
เทศบาล

9. ตลาดเทศบาล
ตําบลจักราช

หมู่ที่ 4 ถ.เทศบาล1 ต.จักราช อ.จักราช

เทศบาลตําบลจักราช,
คุณนันทิชา ผอก.สาธารณสุข
เทศบาล

10. ตลาดชุมค้า (สีคิ้ว)

363 ถ.ชุมค้า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

นายพัลลภ ออหรินทร์

1. ตลาดสดเทศบาล ตําบลนาแก
2. ตลาดสดเทศบาล ตําบลเรณูนคร

หมู่ 4 ถ.นคราบุรักษ์ ต.นาแก อ.นาแก
ถ.อํานวยสุข ม.5 ต.เรณู อ.เรณูนคร

เทศบาลตําบลนาแก
เทศบาลตําบลเรณูนคร

3. ตลาดสดเทศบาล ตําบลนาหว้า

เทศบาลตําบล ถ.นาหว้า ม.4 ต.นาหว้า
เทศบาลตําบลนาหว้า
อ.นาหว้า
เทศบาลตําบลบ้านแพง ถ.ราษฎร์อุทิศ
เทศบาลตําบลบ้านแพง
ม.13 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง
เทศบาลตําบลศรีสงคราม
เทศบาลตําบลศรีสงคราม หมู่1
ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรี
สงคราม

5. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลศรีสงคราม

7

บึงกาฬ

บุรีรัมย์

1. ตลาดสดเทศบาลศรีวิไล
2. ตลาดสดเทศบาลตําบลพรเจริญ
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลพุธไธสง
2. ตลาดสดเทศบาล
ตลาดนิคมประสาท
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลประโคนชัย
4. ตลาดไนท์บาซาร์
5. ตลาดสดเจริญดี

8

มหาสารคาม

9

ยโสธร

10

ร้อยเอ็ด

11

เลย

ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการ/
ผู้ประสานงาน

8 ตลาดเทศบาล
ตําบลชุมพวง

4. ตลาดสดเทศบาล ตําบลบ้านแพง

6

ที่อยู่

1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลโคกพระ
2. ตลาดสดเทศบาลเชียงยืน
3. ตลาดสดเทศบาลวาปีปทุม
1. ตลาดสดเทศบาลป่าติ้ว
2. ตลาดสดเทศบาลค้อวัง
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลจตุรพักตรพิมาน
2. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลโพนทอง
3. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลธงธานี
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลชัยวารี
5. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลเมืองสรวง
6. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลเชียงใหม่
1. ตลาดเย็นบ้านติ้ว
(เทศบาลเมืองเลย)

ม.1 เทศบาลตําบลศรีวิไล ถ.พังโคน-บึงกาฬ เทศบาลศรีวิไล
ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล
ถนน2095 ตําบลป่าแฝก อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
เทศบาลตําบลพุธไธสง
บ้านตลาดนิคม ม.12 ต.ประสาท
อ.บ้านกรวด
ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย

เทศบาลตําบลนิคมปราสาท

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์/ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.
เมือง
เทศบาลตําบลหนองกี่/ถ.เจริญดี
ต.ทุ่งกระเติน อ.หนองกี่

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เทศบาลตําบลโคกพระ ถ.สุขาภิบาล 3
ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย
ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน
ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
เทศบาลตําบลป่าติ้ว ม.4 ต.โพธิ์ไทร
อ.ป่าติ้ว
เทศบาลตําบลค้อวัง ม.7 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง
เทศบาลตําบลจตุรพักตร-พิมาน/ต.หัวช้าง
อ.จตุรพักตรพิมาน
เทศบาลตําบลแวง ม.1 ต.โพนทอง อ.โพนทอง

เทศบาลตําบลประโคนชัย

เทศบาลตําบลหนองกี่
สนง.เทศบาลตําบลโคกพระ
สนง.เทศบสลตําบลเชียงยืน
สนง.เทศบาลวาปีปทุม
เทศบาลป่าติ้ว/
(นางกาญจนา มงคลเสริม)
เทศบาลค้อวัง
เทศบาลตําบลจตุรพักตร
-พิมาน
เทศบาลตําบลโพนทอง

เทศบาลตําบลธงธานี ม.8 ต.ธงธานี
อ.วัชบุรี
เทศบาลตําบลชัยวารี ถ.จรจํารูญ
ต.
ขามเปี้ยะ อ.โพธิ์ชัย
เทศบาลตําบลเมืองสรวง บ้านเหล่าฮก
ม.4 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง
ม.8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตําบลธงธานี

ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง

เทศบาลเมืองเลย

เทศบาลตําบลชัยวารี
เทศบาลตําบลเมืองสรวง
เทศบาลตําบลเชียงใหม่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด
2. ตลาดร่วมใจนาอ้อ

ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการ/
ผู้ประสานงาน

ที่อยู่
ถ.เลย-เชียงคาน ต.นาอ้อ อ.เมือง

นางสาวสุภัทรา มังคละไชยา

(กองสาธารณสุข)
12

13

ศรีสะเกษ

สกลนคร

1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบึงบูรพ์
2. ตลาดสดเทศบาลกําแพง
ตําบลกําแพง
3. ตลาดสดเทศบาลเมืองขุขันธ์
ตําบลห้วยเหนือ
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวานรนิวาส
2. ตลาดสดเทสบาล
ตําบลพังโคน
3. ตลาดสดเทศบาล
บ้านม่วง
4. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลกุดบาก
5. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลวาริชภูมิ
6. ตลาดสดเทศบาลตําบลกุสุมาลย์
7. ตลาดสดเทศบาล 1
8.ตลาดสดเทศบาลตําบลเขือง
อ.สว่างแดนดิน
9.ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร
(ตลาดสดบายพาส)

14

15

สุรินทร์

1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลท่าตูม
2. ตลาดน้อยรื่นรมย์

หนองบัวลําภู 1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลโนนสัง

ม.2 ต.เปาะ อ.บึงบูรพ์

เทศบาลตําบลบึงบูรพ์

ถ.ชัยอาญา ต.กําแพง อ.อุทุมพรพิสัย

เทศบาลกําแพง

ม.1 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์

เทศบาลขุขันธ์

ม.1 ถ.ผดุงวารีย์ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ

เทศบาลตําบลวาริชภูมิ

538 ถ.วัฒนธรรมพัฒนา ต.วานรนิวาส
อ.วานรนิวาส
ม.8 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน

เทศบาลตําบลวานรนิวาส

ต.กุดบาก อ.กุดบุก

เทศบาลตําบลกุดบาก

ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ

เทศบาลตําบลกุดบาก

ม.1 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์
ชุมชนที่ 7 ม.18 ต.อากาศ
อ.อากาศอํานวย
5246 หมู่ 10 ตําบลแวง อําเภอสว่างแดนดิน
จังหวัด สกลนคร 47110
เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
47000

เทศบาลตําบลกุสุมาลย์
สํานักงานเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย
เทศบาลตําบลเขือง

ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตุม

เทศบาลตําบลท่าตูม

เทศบาลเมืองสุรินทร์ ถ.กรุงศรีใน
ต.ในเมือง อ.เมือง

เทศบาลเมืองสุรินทร์

เทศบาลตําบลพังโคน

เทศบาลนครสกลนคร

สนง.เทศบาลตําบลโนนสัง ม.10 ถ.ประชาอุทิศ สนง.เทศบาลตําบลโนนสัง
ต.โนนสัง อ.โนนสัง

2. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลนามะเฟือง

ถ.หนองบัว-โนนสัง ต.นามะเฟือง
อ.เมือง

เศบาลตําบลนามะเฟือง

407/1 ถ.มีชัย ต.วัดธาตุ อ.เมือง
ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ

นายไพฑูรย์ วงศ์คําภา
เทศบาลโพนสา

16

หนองคาย

1. ตลาดสดวัดธาตุ
2. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลโพนสา

17

อุดรธานี

1. ตลาดสดสวัสดิการมณฑลทหารบก ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง
ที่ 24 (มทบ.24)
2. ตลาดเทศบาลกุมภวาปี
ม.1 ถ.ชวลิต ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี

เทศบาลกุมภวาปี

3. ตลาดสดเทศบาล ตําบลบ้านเชียง

เทศบาลตําบลบ้านเชียง

4. ตลาดสดเทศบาล ตําบลศรีธาตุ

18

อํานาจเจริญ

19

อุบลราชธานี

5. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ําคํา
1. ตลาดสดเอกชนวิชิตสิน
1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ํายืน

ม.9 ถ.ราษฎร์ฤดี ต.บ้านเชียง
อ.หนองงาม
ม.12 ถ.ศรีธาตุ-วัง
สามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
11 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ชุมชนวิชิตสิน ต.บุง อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ
ถ.หลักเมือง ต.ศรีวิเชียร อ.น้ํายืน
14089

-

เทศบาลตําบลศรีธาตุ
มานิต แสงศิลา
นส.พรวิรัตน์ จันดีสาร
เทศบาลตําบลน้ํายืน

ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อตลาด

ที่อยู่

ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการ/
ผู้ประสานงาน

ภาคใต้
1

ชุมพร

1. ตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร

ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง

นายศิระ วีระวงศ์
หน.สาธารณสุข

2

นครศรีธรรมราช1. ตลาดสดปิ่นเพชร

นางเสาวลักษณ์ พงษ์สวัสดิ์

2. ตลาดสดเทศบาล
นครศรีธรรมราช

13 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
999 ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช

สํานักงานเทศบาลนคร
ศรีธรรมราช

3

พังงา

1. ตลาดสดเทศบาล
ตําบลโคกกลอย

ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย
อ.ตะกั่วทุ่ง

เทศบาลโคกกลอย

4

พัทลุง

1. ตลาดสดเทศบาลตําบลควนขนุน
2. ตลาดสดเทศบาลตําบลเขาชัยสน
3. ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง

ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน 93110
ม. 10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน 93130
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง 93000

เทศบาลตําบลควนขนุน
เทศบาลตําบลเขาชัยสน
เทศบาลเมืองพัทลุง

5

ภูเก็ต

1. ตลาดสดบันซ้าน

74/51 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กระทู้

นายวัฒนะ ศิลปวุฒิกุล

2. ตลาดแม่สมจิตต์

120 ม.5 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง

M.089-8711278,
08-1124-6993,081-8711278

1. ตลาดสด บขส.กระบุรี

95/12 ถ.เพชรเกษม หมู่ 3 ต.น้ําจืด
อ.กระบุรี
2 ถ.ประชาพิทักษ์ ต.หงาว อ.เมือง

ร.ต.อ.ประสาท สิงโต

5 ถ.เพชรเกษม ต.กําพวนกิ่ง
อ.สุขสําราญ
เทศบาลเมืองระนอง / ถ.เรืองราษฎร์
ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง

คณะกรรมการมัสยิด อันโตะฟิกี
ยะห์
เทศบาลเมืองระนอง

6

ระนอง

3. ตลาดสดเทศบาลตําบลหงาว
4. ตลาดสดกําพวน
5. ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง

เทศบาลตําบลหงาว

7

สตูล

1.ตลาดสดเทศบาลตําบลฉลุง

45 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 9 ตําบลฉลุง อําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล 91140

8

สุราษฎร์ธานี

1. ตลาดอุดมสิน

9/1 ซ.ร่วมใจ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร

เจ้าของคุณกิตติ อุตตมางกูร,
ผจก.นางวาสนา อุตตมางกูร

2. ตลาดสําเภาทอง

1/107 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง

นส.เยาวภา อินทจักร์

รวมทั้งหมด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
กรมการค้าภายใน
ณ 24 ก.ย.61

