แบบข้อมูลตลาด : โครงการตลาดประชารัฐต้องชม ปี 2559 - 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
วันที่/เวลา เปิดจําหน่าย
จังหวัด

ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ที่

ชื่อตลาด

ที่ตั้งตลาด
วันที่

กระบี่



1 ตลาดหนองทะเล
2 ถนนคนเดินกระบี่
3 ตลาดน้ําวัดพระยาสุเรนทร์



กรุงเทพมหานคร





4 ตลาดน้ําสองคลองวัดตลิ่งชัน



5
6
7
8
9

ตลาดคลองบางหลวง
ตลาดพลู
ตลาดนางเลิ้ง
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม
ตลาดไทย ตลาดธรรม

10
11
12
13
14

ถนนคนเดินปากแพรก
ถนนคนเดินสังขละบุรี
ตลาดเทศบาลตําบลกมลาไสย
ตลาดเทศบาลตําบลโนนบุรี
ตลาดผ้าไหมแพรวาบ้านโพน





กาญจนบุรี






กาฬสินธุ์





กําแพงเพชร



15 ตลาดย้อนยุคนครชุม


ขอนแก่น








จันทบุรี



ฉะเชิงเทรา




ชลบุรี







ชัยนาท







ชัยภูมิ






ชัยภูมิ
ชุมพร



หมู่ที่ 1 ตําบลหนองทะเล อําเภอเมือง
จ,พ
ถ.มหาราช ซ.8 ต.ปากน้ํา อ.เมือง
ศ,ส,อา
วัดพระยาสุเรนทร์ ซอยพระยาสุเรนทร์ 50
ส,อา
เขตคลองสามวา เขตคลองสามวา
111 วัดตลิ่งชัน ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ
ส,อา
เขตตลิ่งชัน
ซอยเพชรเกษม 20 แขวงปากคลองภาษีเจริญ
ส,อา
ถนนเทิดไท เขตธนบุรี
จ-อา
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จ-อา
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
ส,อา
บริเวณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ทุกวันพระ
ต.บ้านใต้ อ.เมือง
ถ.หลักเมือง ต.บ้านใต้ อ.เมือง
ส
ตลาดสดเทศบาลตําบลวังกะ ต.หนองลู
ส
หมู่ 11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
จ-อา
ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์
จ-อา
บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพร
จ-พฤ
วาบ้านโพน อําเภอคําม่วง
บริเวณสามแยกนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง
ศ-อา แรกของ
ื ที่ 2,4
ถ.สิริจิต ตรงข้ามเกาะกลางแม่น้ําปิง อ.เมือง ส สัปดาห์

16 ถนนคนเดิน "ฅนกําแพง"
17 ตลาดต้นตาล
381/58 หมู่ที่ 17 ตาบลในเมือง อําเภอเมือง
18 ตลาดสีเขียวขอนแก่น (Green Market) ถนนข้างศาลเจ้าพ่อขุนบริรักษ์
ริมบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง
19 ตลาดถนนคนเดินขอนแก่น
บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ (ถนนด้านหน้า
ศาลากลางจังหวัด) ต.ในเมือง
อ.เมือง
20 ตลาดเจริญสุข
88/4 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง
21 ตลาดชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว ริมคลองหนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
22 ตลาดน้ําบางคล้า
ริมแม่น้ําบางปะกง เทศบาล ต.บางคล้า
23 ตลาดคลองสวน 100 ปี
เทศบาลเทพราช อ.บ้านโพธิ์
24 ตลาดจีนโบราณชากแง้ว
ม.10 หมู่บ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง
25 ตลาดน้ํา 4 ภาค (พัทยา)
451/304 ม.12 ถ.สุขุมวิท-พัทยา
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
26 ตลาดประมงท่าเรือพลี
ท่าเรือพลี อ.เมือง
27 ถนนคนเดินบางแสน
ลานอเนกประสงค์แหลมแท่น ถนนบางแสน28 ตลาดเจ้าพระยาแลนด์
บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา 250 หมู่ 4
ต.บางหลวง อ.สรรพยา
29 ตลาดน้ําวัดธรรมามูล
วัดธรรมามูลวรวิหาร หมู่ 1 ต.ธรรมามูล อ.
30 ตลาดวัดคลองมะขามเฒ่า
วัดปากคลองมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า
31 ตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์
ชุมชนแพรกศรีราชา ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.
32 ตลาดฅนพรม
บ้านโนนทอง หมู่ 2 ตําบลโนนทอง อําเภอ
เกษตรสมบูรณ์
33 ตลาดหม่ําช่องสามหมอ
บ้านชนแดน ม.5 ต.ช่องสามหมอ อ.ดอน
34 ตลาดชุมชนตําบลห้วยไร่
ถนนทางหลวงหมายเลข 201 ถนนชัยภูมิแก่งเครือ ต.ห้วยไร่ อ.ดอนสวรรค์
35 ตลาดนัดริมทะเลปากน้ําหลังสวน
ตลาดนัดปากน้ําหลังสวน 188 ม.1
ต.ปากน้ํา

เวลา
14.00-19.00
17.00-21.00
07.00-18.00
07.00-17.00
09.00-16.00
09.00-20.00
10.00-23.00
09.00-18.00
07.00-14.00
17.00-21.00
18.00-21.00
14.00-21.00
03.00-20.00
15.00-20.00
15.00-22.00

จ-อา
ศ

16.00-22.00
16.00-23.00
15.00-20.00

ส

17.00-22.00

จ-อา
ส,อา
ส,อา
จ-อา
ส
จ-อา

15.00-20.00
09.00-17.00
09.00-16.00
08.00-17.00
10.00-20.00
09.00-20.00

ส
ศ-ส
จ-อา

15.30-22.00
17.00-23.00
07.00-20.00

จ-อา
จ-อา
ส-อา
ศ

07.00-20.00
08.00-16.00
07.00-15.00
06.00-18.00

จ-อา
จ-อา

05.00-24.00
05.00-19.00

ส

13.00-20.00

วันที่/เวลา เปิดจําหน่าย
จังหวัด

ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ที่

ชื่อตลาด

ที่ตั้งตลาด
วันที่






เชียงราย



เชียงใหม่





ตรัง






ตราด




ตาก



นครนายก



นครปฐม

53
54



55
56
57
58
59
60
61
62
63












64



65



66



นครสวรรค์



ตลาดใต้เคี่ยม
ตลาดพ่อตาหินช้าง
ตลาดริมน้ําวัดเนินทอง
กาดกองเก่า

ม.1 ต.ละแม อ.ละแม
อา
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 2 ตําบลสลุย อําเภอ
จ-อา
วัดเนินทอง ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าแซะ
ส
222 หมู่ที่ 12 บ้านสบสม-บ้านหาดไคร้
ศ
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
กาดใบตองของดีเมืองเชียงแสน
ลานอเนกประสงค์หน้า สภ.เชียงแสน หมู่ที่ 3
ส
ตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน
ตลาดจริงใจ
ในเจเจมาร์เก็ต 45 ถนนอัษฎาธร ตําบลป่าตัน
ส-อา
กาดม๋วนใจ สันลมจอย
ลานวัฒนธรรมเทศบาลตําบลสุเทพ ต.สุเทพ
ศ
กาดแม่โจ้ 2477
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร
ศ-ส
อําเภอสันทราย
อ, พฤ, อา
ตลาดนาปด
120/5 ม.1 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง
ถนนคนเดินกันตัง
ถ.รัษฎา ต.กันตัง อ.กันตัง
อา
หลาดต้นน้ําลําขนุน
หมู่ที่ 8 ตําบลเขาชุมเห็ด อําเภอย่านตาขาว
อา
ตลาดชุมชนบ้านบางเบ้า
หมู่ที่ 1 ตําบลเกาะช้างใต้ อําเภอเกาะช้าง
จ-อา
ตลาดบ้านน้ําเชี่ยว
บ้านน้ําเชี่ยว ตําบลน้ําเชี่ยว อําเภอแหลมงอบ ส-อา แรกของ
ตลาดเทศบาลคลองใหญ่
หมู่ 2 ถนนเทศบาล 3 ตําบลคลองใหญ่
จ-อา
กาดนั่งยองคล้องย่าม
ริมแม่น้ําปิงบริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการ
ส,อา
ถนนจอมพล ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก
กาดต้าตง
บ้านตลาด ม.6 ต.ตากออก อ.บ้านตาก
ส-อา
ตลาดวัดหลวงพ่อปากแดง
วัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) ตําบล
จ-อา
สาริกา อําเภอเมือง
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15
หมู่ 3,11 ตําบลบางปลากด และตําบลคลอง
จ-อา
ตลาดน้ําลําพญา
ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนหน้าวัดลําพญา 25 ม.5
ส,อา
ต.ลําพญา อ.บางเลน
ตลาดบางหลวง ร.ศ.122
เทศบาล7 ต.บางหลวง อ.บางเลน
ส,อา
ตลาดน้ําทุ่งบัวแดง
10/2 หมู่ 6 ต.บางเลน อ.บางเลน
จ-อา
ตลาดน้ําคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) 58/2 ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
ส-อา
ตลาดศูนย์วัฒนธรรมพระธาตุเรณูนคร วัดพระธาตุเรณูนคร ต.เรณู อ.เรณูนคร
ส-อา
ตลาดริมโขงเทศบาลเมืองนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ศ,ส,อา
ตลาดไนท์บาซ่าร์พิมาย
ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ-อา
ตลาดร้อยปีเมืองย่า
ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
จ-อา
ตลาดนาวง
74 ม.2 ต.ท่าซัก อ.เมือง
อ, ศ, อา
ตลาดย้อนยุค@ปากพนัง
สองฝั่งคลองบางฉนาด ต.ปากพนัง
อา
อ.ปากพนัง
หลาดริมคลองหัวไทร
ริมคลองหัวไทร หมู่ที่ 1 ตําบลหัวไทร อําเภอ
อา
หัวไทร
ตลาดริมน้ําเชียรใหญ่
บริเวณริมแม่น้ําปากพนัง-เชียรใหญ่ เทศบาล
ส
ตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่
หลาดชุมทางทุ่งสง
ถนนชัยชุมพล ตั้งแต่สี่แยกชนปรีดา ถึง หอ
อา
นาฬิกา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง

67 ตลาดนัดสุขภาพดีวิถีพอเพียง


นนทบุรี

44
45
46
47
48
49
50





นครศรีธรรมราช

41
42
43

51
52



นครราชสีมา

40





นครพนม

36
37
38
39

68 ตลาดเจ้าค่ะ
69 ตลาดน้ําไทรน้อย

สํานักงานเทศบาล ม.7 ต.บ้านแดน
อ.บรรพตพิสัย
หมู่ 6 ตําบลเขาดิน อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์
ริมคลองพระพิมลราชา วัดไทรใหญ่
ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย

เวลา
08.00-16.00
08.30-18.00
10.00-17.00
15.00-21.00
16.00-21.30
06.00-13.00
16.00-20.00
07.00-15.00
15.00-18.00
15.00-21.00
08.00-17.00
08.00-19.00
09.00-20.00
06.00-20.00
16.00-21.00
15.00-21.00
09.00-18.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
09.00-18.00
08.00-17.00
08.00-17.00
16.30-21.00
16.00-21.00
16.00-24.00
15.00-21.00
14.00-20.00
16.00-21.00
14.00-20.00
12.00-20.00

ส

12.00-18.00

อา

14.00-20.00

ส,อา

08.30-14.00

วันที่/เวลา เปิดจําหน่าย
จังหวัด

ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ที่


70 ตลาดน้ําวัดตะเคียน


นราธิวาส
น่าน







บึงกาฬ



78 กาดสามวัด





83 ถนนคนเดิน ถมหมืด ถมมอ













ปัตตานี







พระนครศรีฯ
พะเยา







พังงา




87 ตลาดอิงน้ําสามโคก

91 ตลาดน้ําวัดใหม่กรงทอง
92 ตลาดกลางการเกษตร
และห้องเย็น
93 ตลาดอาหารทะเลแหลมนก
94 ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม



พระนครศรีฯ

84 ตลาดของฝาอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง
85 ตลาดชุมชนวัดโบสถ์
86 ตลาดริมน้ําวัดนังคัลจันตรี

88 ตลาดถนนคนเดินเมืองเก่า
อ.ปราณบุรี
89 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมสู้ศึก
90 ตลาดวงเวียนนเรศวร



ปราจีนบุรี

79 ถนนข้าวเม่าริมโขง ณ บึงกาฬ
80 ตลาดวัดภูทอกสมุนไพรพื้นบ้าน
81 ตลาดต้องชมบึงโขงหลง
82 ถนนคนเดินเซราะกราว



ประจวบคีรีขันธ์

ตลาดน้ําวัดใหญ่สว่างอารมณ์
ตลาดยะกัง ขนม 100 ปี
กาดข่วงเมืองน่าน
ถนนคนเมืองมิ่งเมืองดีเบส
กาดวัฒนธรรมข่วงเมืองสา
กาดสวนสาฯมาม๋วนใจ๋ เมืองปัว

77 ร้านค้าชุมชนวัดพระธาตุแช่แห้ง



ปทุมธานี

71
72
73
74
75
76





บุรีรัมย์

ชื่อตลาด

95 ตลาดหลวงปู่ทวด
96 ตลาดกรุงศรี
97 ตลาดวัดแสนเมืองมา
98 ตลาดบ้านบัว
99 ถนนคนเดินฮิมกว๊านพะเยา
100 ตลาดนัดบางเนียง
101 ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์

ที่ตั้งตลาด
ในบริเวณวัดตะเคียน 86 ม.3 ต.บางคูเวียง
อ.บางกรวย
วัดใหญ่ฯ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด
ถ.ยะกัง ต.บางนาค อ.เมือง
ข้างวัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมือง
42/3 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง
วัดบุญยืนพระอารามหลวง อําเภอเวียงสา
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ํา รศ.200 ปี
เทศบาลตําบลปัว ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง ตําบลม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง
จังหวัดน่าน
ลานวัฒนธรรมบ้านหนองแดง หมู่ 1
ต.เปือ อ.เชียงกลาง
ถ.เลียบริมแม่น้ําโขง ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ
บ้านคําแคนพัฒนา ม.6 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล
สวนสาธารณะบึงโขงหลง ตําบลบึงโขงหลง
อําเภอบึงโขงหลง

วันที่

เวลา

ส,อา

08.00-16.00

ส,อา
ศ,ส
ศ-อา
จ-อา
จ-อา
ศ-อา

09.00-18.00
12.00-19.00
16.30-22.00
09.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00

จ-อา

08.00-18.00

ศ-อา

06.00-18.00

ศ,ส
จ-อา
ส-อา

17.00-20.00
09.00-18.00
08.30-18.00

หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ส,อา
ถ.รมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง
ถ.ณรงค์รักษาเขต หน้าสํานักงาน
ศ,ส
ที่ว่าการอ.นางรอง
หมู่ที่ 2 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
จ-อา
บุรีรัมย์
วัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก
ส,อา
วัดนังคัลจันตรี ชุมชนข้างสะพานไม้โบราณ
ส,อา
5 แผ่นดิน อ.ลําลูกกา
ถนนสามโคก-ปทุมธานี ตําบลบางเตย อําเภอ
ส,อา
สามโคก
ชุมชนบ้านเมืองเก่า บริเวณสถานีรถไฟ
ส
ตลาดปราณ ต.ปราณบุรี
อา
ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
บริเวณตรงข้ามศาลสมเด็จพระนเรศวร
จ-อา
ติดกับรั้วค่ายพรหมโยธี
วัดใหม่กรงทอง ตําบลศรีมหาโพธิ์
ส-อา-ขัตฤกษ์
อําเภอศรีมหาโพธิ์
บนทางหลวงหมายเลข 43 99/9 ม. 6
อา
ต.บ่อทอง อ.หนองจิก
หมู่บ้านแหลมนก ต.บานา อ.เมือง
จ-อา
บ้านแสงโสม 68/12 ม. 5 ต.ขนอนหลวง
พฤ-อา
อ.บางปะอิน
115 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช
จ-อา
หลังศาลากลางหลังเก่า ตําบลประตูไชย
จ-อา
บริเวณวัดแสนเมืองมา ม.4 หมู่บ้านมาง
พ แรก
ต.หย่วน อ.เชียงคํา
ของเดือน
ม.4 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง
ศ
ถนนหลังเทศบาลเมืองพะเยา ติดลาน
ศ-ส
อเนกประสงค์เทศบาลพะเยา
ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
จ-อา
ม.8 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา
ส,อา

16.00-22.00
16.00-22.00
06.00-18.00
09.00-17.00
07.00-15.00
10.00-14.00
16.00-22.00
17.00-21.00
05.00-09.00,
16.30-21.00
08.00-18.00
06.00-13.00
08.00-18.00
09.00-16.00
08.00-17.00
09.00-18.00
14.00-20.00
14.00-19.00
15.30-22.00
10.00-22.00
10.00-19.00

วันที่/เวลา เปิดจําหน่าย
จังหวัด

ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ที่



พัทลุง






พิจิตร





พิษณุโลก









แพร่







มหาสารคาม




มุกดาหาร





แม่ฮ่องสอน




ยโสธร





ยโสธร



ยะลา






ร้อยเอ็ด





ระนอง



112
113
114
115
116
117

ตลาดวิถีชุมชน ฅนพิษณุโลก
ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง
ตลาดอินโดจีนการ์เด้น
ตลาดถนนคนเดินไทหล่ม
ถนนคน เพ็ด-ชะ-บูน
ตลาดริมน้ําเกาะเพชร

118 ตลาดลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ


ภูเก็ต

ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า
ตลาดริมน้ําตะกั่วป่า ร่วมใจประชารัฐ
หลาดใต้โหนด
ตลาดป่าไผ่สร้างสุข
ตลาดกรีนมุ้งมิ้ง
ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง
ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง
ตลาดเก่าวังกรด
ถนนคนเดินบางมูลนาค

111 ตลาดชุมชนร่มเขียว


เพชรบูรณ์

102
103
104
105
106
107
108
109
110

ชื่อตลาด

119
120
121
122
123
124
125
126
127

ถนนศรีตะกั่วป่า ตําบลตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
ถนนริมคลอง (ข้างวัดย่านยาว) อ.ตะกั่วป่า
4 หมู่บ้านจันนา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน
26 ม.8 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน
189 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ต.ท่ามิหรํา
150/1 ม. 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.
ซอยพระวิจิตร 3 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร
บริเวณสถานีรถไฟวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง
บริเวณหน้าที่ทําการเทศบาลตําบลบางมูล
นาก (หน้าสถานีรถไฟ) อ.บางมูลนาก
บริเวณหน้ากรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์
เสนา ม.2 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง
วัดราชบูรณะ อําเภอเมือง
ถนนริมน้ํา ต.วังทอง อ.วังทอง
10/1 หมู่ที่ 4 ต.สมอแข อ.เมือง
ถ.รณกิจ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง
ข้างโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)
ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง 1
ม.11 ถ.ช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง
กาดสามวัย
ตรงข้ามศาลากลาง ต.ในเวียง อ.เมือง
ตลาดชุมชนจําหน่ายผ้าหม้อห้อมทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 1-7 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จังหวัดแพร่
ตลาดนัดวัดเทพ
วัดเทพนิมิต ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
ถนนคนเดิน หลาดใหญ่
ถ.ถลางเทศบาลนครภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

134

ตลาดสะพานไม้แกดํา
ตลาดพันปีจัมปาศรีนคร
ตลาดวัฒนธรรมพรเพชร
ตลาดอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
ถนนคนเดินสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 2
ตลาดชุมชนบ้านโป่ง
กาดไตแม่ลาน้อย
ตลาดถนนคนเดินยโสธร
ตลาดวัฒนธรรมถิ่นภูไทบ้านห้องแซง
ตลาดวิมาณพญาแถน
ศูนย์จําหน่ายสินค้าที่ระลึกธาตุก่องข้าว
น้อย
ตลาดสวนปาล์มธารโต

135
136
137
138
139

ตลาดท่าแพท่าสาป
ตลาดแลผาหน้าถ้ํา
ตลาดตุ้มโฮมเมืองหนอกพอก
ตลาดบึงเกลือ ทะเลอีสาน
ถนนคนเดินสาเกตนคร

128
129
130
131
132
133

ที่ตั้งตลาด

140 ตลาดเทศบาลตําบลหงาว

วันที่

เวลา

อา
ส
อา
ส
อา
ส-อา
ส
ส
ส

14.00-20.00
15.00-20.00
08.00-15.00
09.00-18.00
12.00-20.00
09.00-17.00
05.00-09.00
15.00-19.00
15.00-20.00

จ,พ,ศ,อา

08.00-18.00

อา
ศ ส ต้นเดือน
จ-อา
ส
ศ
อ

13.00-21.00
17.00-22.00
09.00-18.00
16.00-21.00
16.00-21.00
16.00-21.00

จ-อา

08.00-18.00

ศ
จ-อา
อ,พฤ,ศ,อา
อา

16.00-20.00
07.00-19.00
16.00-20.00
16.00-22.00

วัดดาวดึง ต.แกดํา อ.แกดํา
ส
ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
จ-อา
ถ.มุกดาหาร - ดอนตาล อ.เมือง
จ-อา
อทุยานแห่งชาติภูผาเทิบ ต.นาสีนวน
ส,อา
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2
จ-อา
เทศบาลตําบลบางทรายใหญ่
หมู่บ้านโป่ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
พ
ถ.รุ่งโรจน์ หมู่1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
จ,พฤ
ถ.ประตูวัดสิงห์ท่าด้านตะวันออก ต.ในเมือง
พ
บ้านห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จังหวัด ส ที่ 2 ของเดือน
ถนนด้านข้างวิมาณพญาแถน ต.ในเมือง
ส-อา
หมู่1 ธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง
จ-อา
ต.ตาดทอง อ.เมือง
บนถนนทางหลวง หมายเลข 4106
พฤ,อา
ต.ธารโต อ.ธารโต
ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง
ส
หมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้ํา อ.เมือง
อา
ต.ผาน้ําย้อย อ.หนองพอก
จ-อา
ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ
อา
ถนนรัชชูปการ (ข้างโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด)
ศส
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ม.2 ต.หงาว อ.เมืองระนอง
จ-อา

15.00-19.00
08.00-19.00
07.00-19.00
10.00-19.00
15.00-20.00
15.00-19.00
15.00-19.00
16.00-20.00
16.00-20.00
09.00-17.00
08.00-18.00
09.00-16.00
10.00-20.00
09.00-18.00
09.00-18.00
15.00-19.00
16.00-21.00
16.30-20.30

วันที่/เวลา เปิดจําหน่าย
จังหวัด

ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ที่


ระยอง







ลพบุรี





09.00-20.00
17.00-22.00

อา

09.00-15.00

ศ,ส,อา

17.00-22.00

ส,อา
ศ-อา

09.00-18.00
13.00-20.00

จ-อา
ส-อา

06.00-18.00
09.00-16.00



152 กาดทุ่งเกวียน

จ-อา

08.00-20.00



153 ถนนนสายวัฒนธรรม
ถนนเวียงเหนือ
154 กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี

ริมทางหลวงหมายเลข 11 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
ถนนเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง

ศ

17.00-21.00

ถนนพหลโยธินสายเก่าหน้าหมู่บ้านสามัคคี อ.
เมืองลําปาง
สวนสาธารณะปิงห่าง ม.5 ต.อุโมงค์
บ้านดอนหลวง ม.7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง

อ

16.00-20.00

ศ,ส,อา
จ-อา

10.00-19.00
09.00-17.00

155 ตลาดฮิมน้ําอุโมงค์
156 ตลาดหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ
บ้านดอนหลวง
157 ตลาดหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย



ลําพูน

158









159
160
161
162
163
164



165


สงขลา

จ-อา
ศ-ส

08.00-18.00



สกลนคร

13.00-20.00

จ-อา



ศรีสะเกษ

พ

ณ บริเวณ ศาลเจ้าพ่อประตูผา
ถ.ลําปาง-งาว ตําบลจางเหนือ
อ.แม่เมาะ



เลย

ในบริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง
53/29 ม.2 ต.เพ อ.เมือง
ชุมชนปากคลองเพ หมู่ 2 ต.เพ อ.เมืองระยอง
จังหวัดระยอง
บริเวณพิพิธภัณฑ์ชุมชนโกสินารายณ์
ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เทศบาลเมือง
ราชบุรี ริมแม่น้ําแม่กลอง อ.เมือง
38 บ้านตลาดควาย ม.5 ต.อมบึง อ.จอมบึง
วัดโขลงสุวรรณคีรี ตําบลสามเรือน
อ.เมือง จังหวัดราชบุรี
1/1 หมู่ 3 ถ.โค้ง ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
98/2 ม.5 ถนนวังม่วง-ลพบุรี ต.โคกตูม
อ.เมือง

151 ตลาดศาลเจ้าพ่อประตูผา



ลําพูน

142 ตลาดสีเขียว

149 ตลาดปลาชัยบาดาล
150 ตลาดวิถีชุมชน ฅ.โคกตูม



ลําปาง

06.00-09.00

147 "ตลาดอมยิ้ม" ตลาดย้อนยุควิถีไทย
148 กาดวิถีชุมชนคูบัว



เวลา

จ-อา

146 ตลาดเก่าโคยกี๊



วันที่
บริเวณสี่แยกถนนเรืองราษฎร์ ติดกับถนนชล
ระอุใกล้กับค่ายเจ้าเมืองระนอง
(จวนเก่า) อ.เมือง

145 ถนนคนเดินสระทิพย์เมืองท่าผา


ที่ตั้งตลาด

141 ตลาดสะพานยูง

143 ตลาด 100 เสา
144 ถนนคนเดินชุมชนปากคลองเพ



ราชบุรี

ชื่อตลาด




บริเวณข่วงประตูท่านาง ถนนรอบเมืองในไป -อา สปที่3ของเดือ
จนถึงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง บ้านแม่สารบ้านตอง ม.4 ต.เวียงยอง
จ-อา
อ.เมือง
ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคาน
ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
จ-อา
ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง
บ้านไร่ม่วง ม.1 ต.น้ําหมาน อ.เมือง
จ-อา
ถนนคนเดินศรีษะเกษ
19/1 ม.10 ต.หนองครก อ.เมือง
อา
ตลาดโต้รุ่ง (ถนนอาหารปลอดภัย)
จ-อา
ถนนท้าวปัญญา ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
ตลาดวัดไพรพัฒนา ตลาดอาเซียน
จ-อา
วัดไพรพัฒนา หมู่ที่ 3 ตําบลไพรพัฒนา
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
จ-อา
ตลาดโนนหอม วิถีชุมชน คนภูไท
ริมถนนสายสกลนคร - อ.นาแก ม.12
หมู่บ้านโนนหอม ต.โนนหอม อ.เมือง
ตลาดพญาเต่างอย
พญาเต่างอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย
จ-อา

166 ตลาดห้วยหินชะแนนใหญ่
167 ตลาดริมน้ําคลองแดน
168 ตลาดน้าํ คลองแห

บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ําห้วยหินชะแนนใหญ่ ต.
โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์
ต.คลองแดน อ.ระโนด
บ้านคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่

จ-อา
วันพระ
ส
ศ,ส,อา

11.00-19.00
09.00-17.00
16.00-22.00
08.00-20.00
15.00-22.00
15.00-22.00
08.30-16.30
08.00-19.00
09.00-19.00
09.00-18.00
14.00-20.00
13.00-21.00

วันที่/เวลา เปิดจําหน่าย
จังหวัด

สตูล

ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ที่












สระบุรี

สิงห์บุรี

ซอยวัดบางน้ําผึ้ง ต.บางน้ําผึ้ง อ.พระประแดง

ส,อา

08.00-17.00

174 ตลาดคลองสวน 100 ปี

ถนนบ้านระกาศ ตําบลคลองสวน อ.บางบ่อ

จ-อา

09.00-17.00

175 ตลาดโบราณบางพลี
176 ตลาดวัฒนธรรมตําบลสวนหลวง

จ-อา
ส,อา

08.00-16.00
08.00-15.00

177
178
179
180

ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง
อ.อัมพวา
ตลาดน้ําบางน้อย
วัดเกาะแก้ว ต.กระดังงา อ.บางคนที
ตลาดร่มหุบ
ซอยศรีจําปา ต.แม่กลอง อ.เมือง
ตลาดน้ําท่าคา
หมู่ 2 ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา
ตลาดน้ําหนองพะอง
บริเวณริมคลองภาษีเจริญ
วัดใหม่หนองพะอง หมู่ 6 ต.สวนหลวง
ตลาดน้ําคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐ ริมคลองโคกขาม หมู่ 2 ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร
ตลาดต้าน้ําโบราณบ้านต้นตาล
ต.ต้นตาลใกล้วัดต้นตาลริมแม่น้ําป่าสัก ม.7
ต.ต้นตาล อ.เสาไห้
ตลาดน้ําลาวเวียง
ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้
ตลาดวัดพระนอนจักรสีห์
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์
อ.เมือง
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
ถนนคนเดิน ร.ศ. 130
ศาลากลางหลังเดิม ต.บางพุทธา อ.เมือง
ตลาดริมยม 2437
หน้าศาลเจ้าพ่อดาบทอง ต.กง อ.กงไกรลาศ
ถนนคนเดินเมืองสุโขทัยธานี
บริเวณเส้นทางริมแม่น้ํายม อ.เมือง
ถนนคนเดินศรีนคร-คลองมะพลับ
ที่ว่าการอําเภอศรีนคร อ.ศรีนคร
ตลาดวัดป่าเลไลยก์
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 249 ม.2
ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง
ตลาดวัดไผ่โรงวัว
ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง
ตลาดน้ําบ้านดอน
บริเวณริมเขื่อนสวนสาธารณะศรีตาปี
ต.ตลาด อ.เมือง
ตลาดท่าทองเมืองเก่า
ม.1 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
ถนนคนเดินนาสารลานคนเดิน
ถนนชลประทานเหนือ อ.บ้านนาสาร
ตลาดน้ําราชมงคลสุรินทร์
ถ.สุรินทร์ - ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง
ตลาดนัดสีเขียว
ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์
ตลาดผ้าไหมบ้านท่าสว่าง
179 ซอยเรือนไทย ต.ท่าสว่าง อ.เมือง
ตลาด 4 ชนเผ่า ไชน่าทาวน์ กูย ลาว เขม หมู่ 1 ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
ตลาดแคมของหนองคาย
ริมเขื่อนริมแม่น้ําโขง ในเขตเทศบาลเมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว
จุดผ่อนปรน บ้านเปงจาน อ.รัตนวาปี
ตลาดท่าเรือท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ วัดอุทุมพร หมู่ 2 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง
ตลาดห้วยเดื่อ อ.เมือง
10 ม.10 ถ.อุดร-เลย (ทางหลวงหมายเลข
210) ต.โนนทัน อ.เมือง
ตลาดเทศบาลตําบลเกษไชโย
วัดไชโยวรวิหาร ม.3 ต.ไชโย อ.ไชโย

ส,อา
จ-อา
ส-อา
ส,อา

09.00-15.00
04.00-18.00
06.00-14.00
10.00-15.00

ส,อา

09.00-15.00

อา

08.00-16.00

ส,อา
จ-อา

08.30-15.00
08.00-18.00

ส,อา
ศ ต้นเดือน
ส แรกของเดือน
ส
ส แรกของเดือน
จ-อา

09.00-17.00
16.00-21.00
16.00-21.00
15.00-21.00
16.00-20.00
07.00-18.00

จ-อา
อา

08.00-16.00
15.00-20.00

อา
อา
จ-อา
ส
จ-อา
ส

16.00-20.00
16.00-21.00
09.00-17.00
06.00-14.00
09.00-17.00
15.00-20.00

ส

16.00-22.00

อา
พ
จ-อา

06.00-14.00
15.00-20.00
08.00-19.00

จ-อา

07.00-17.00

183
184




















อ่างทอง



193
194
195
196
197
198
199



หนองบัวลําภู

185
186
187
188
189
190
191
192





หนองคาย

173 ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง





สุรินทร์

07.00-12.00
15.00-20.00
15.00-21.00

182



สุราษฎร์ธานี

อา
ศ
พ





สุพรรณบุรี

14.30-19.30

181



สุโขทัย

จ,พ,ศ

170 หลาดสยาม
171 ตลาดดูสน
172 ตลาด Biz แก้เนือย เมืองสตูล



สมุทรสาคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินท์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
ม.5 ต.ควนโดน อ.ควนโดน
บริเวณลานจอดรถหลังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการท่องเที่ยว ตําบลพิมาน อําเภอเมือง





สมุทรสงคราม

เวลา

169 ตลาดเกษตร มอ.



ที่ตั้งตลาด
วันที่





สมุทรปราการ

ชื่อตลาด

200
201
202
203

วันที่/เวลา เปิดจําหน่าย
จังหวัด

ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ที่


อํานาจเจริญ



อุดรธานี









อุตรดิตถ์







อุทัยธานี
อุบลราชธานี






ชื่อตลาด

204
205
206
207

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง
ตลาดถนนคนเดินผูกปิ่นโตข้าว
ถนนคนเดินเสมา 1000 ปี
ตลาดปลาสินเจริญ

208
209
210
211

ตลาดบ้านเชียง
ตลาดเมืองใหม่ (สร้างคอม)
ตลาดผ้าบ้านนาข่า
ตลาดถนนวันวานเมืองลับแล

212 ถนนสายวัฒนธรรม
ตําบลหาดสองแคว
213 ตลาดท่าน้ําไท-ยวนน้ําอ่าง
214 ถนนคนเดินตรอกโรงยา
215 ตลาดถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี
216 ตลาดเก่าพิบูลมังสาหาร
217 ตลาดหัวไฮปลายนา

ที่ตั้งตลาด
ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ
บริเวณหอนาฬิกา ต.บุ่ง อ.เมือง

วันที่

เวลา

จ-อา
พ
อา
จ-อา

05.00-17.00
16.00-20.00
15.00-20.00
06.00-19.00

ม.10 ต.เปือย อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ
ริมห้วยหลวงหมู่บ้านสินเจริญ ต.เตาไห
อ.เพ็ญ
ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน
จ-อา
ที่สาธารณประโยชน์ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
จ-อา
บ้านนาข่า หมู่ที่ 1 ตําบลนาข่า อําเภอเมือง
จ-อา
บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ประตูเมืองลับแล
ส
ถ.วันวาน ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล
บริเวณหน้าวัดหาดสองแคว ถนนสาย
ศ แรกของเดือน
วัฒนธรรม ม.1-ม.2 ต.หาดสองแคว
วัดไชยมงคล ม. 7 ต.นาอ่าง อ.ตรอน
ส แรกและ
ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี
ส
ม.1 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
ส
เชิงสะพาน ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลฯ
จ-อา
ลานกิจกรรมเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเทา
อา
หมู่ที่ 5 ตําบลสําโรง อําเภอสําโรง

08.30-16.30
07.00-18.00
08.00-17.00
15.00-21.00
16.00-21.00
16.00-20.00
15.00-21.00
16.00-22.00
08.00-17.00
10.00-15.00

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

สรุปผลการดําเนินงานตลาดต้องชม 217 แห่ง ดังนี
ปี
รวม A B C
ปี 2559
70 31 29 10
ปี 2560
76 33 34 9
ปี 2561
67 18 44 5
ปี 2562
4 2 1 1
รวม
217 84 108 25

สตูล

แผง

