
 

 

 

 

 

 

โครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ ระยะที่

คุณสมบัติขององคกรเกษตรกร 
1) เปนองคกรเกษตรกรท่ีมีความประสงค เขารวม
โครงการ  
2) มีทุนเรือนหุนไมต่ํากวา 

- สหกรณ/กลุมเกษตรกร 50,000 บาท 
-   วิสาหกิจชุมชน          10,000 บาท   

3) มีแผนการดําเนินการธุรกิจ/แผนการผลิต/จําหนายโคเนื้อ 

4)องคกรเกษตรกรที่ประสงคเขารวมโครงการผูเลี้ยงโคเนื้อ 
ตองไมผิดนัดชําระหนี้เงินทุนของทางราชการ เวนแตสวน
ราชการท่ีรับผิดชอบเงินทุนจะเห็นวามิใชความผิดของ
อ ง ค ก ร เ ก ษ ต ร ก ร ท่ี ไ ม ส า ม า ร ถ ชํ า ร ะ ห นี้ 
คืนได 
5)สหกรณหรือกลุมเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน รวมถึง

เกษตรกรตองไมอยูระหวางเขาโครงการดังนี้ 

  -โครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ ระยะที่ 1 
-โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสม เพื่อสงเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
  -โครงการปรับพื้นที่ทํานาไมเหมาะสม เพื่อสงเสริมการ
ประกอบอาชีพปศุสัตว 
-โครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ 
 -โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  
ตามพระราชดําริ (ที่รับครบ 5 แม) 

 

1. เพื่อสรางอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อใหกับเกษตรกรมีรายไดอยางยั่งยืน

2. เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ 
เปาหมายของโครงการฯ  

1. องคกรเกษตรกร 

2. จํานวน 

การกูยืมเงิน

- คาแมโคเนื้อ รายละไมเกิน 

- คากอสรางและ

50,000 

การสงคืนเงนิ
 
 

โครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ ระยะที่

1
20 
   
ขององคกรเกษตรกรนั้น และสมาชิกมีภูมิลําเนาท่ี
สามารถดูแลฟารมโคเนื้อของตนเองไดตลอดเวลา  
3
อาหารสัตวไมนอยกวา
4
โครงการธนาคารโค
พระราชดําริ หรือเงินทุนของทางราชการโครงการ
อื่นๆ เวนแตสวนราชการจะเห็นวามิใชความผิดของ
เกษตรกรท่ีไมสามารถชําระหนี้คืนได
  
เดือน รายป
6
เขาไปตรวจสอบสุขภาพแมโคเนื้อของโครงการ
7

วัตถุประสงค 
เพื่อสรางอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อใหกับเกษตรกรมีรายไดอยางยั่งยืน 

เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 

กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว

โทร

ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (พ.ศ. 2560 -2567) 
เปาหมายของโครงการฯ   

องคกรเกษตรกร (สหกรณ/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน) 

จํานวน 360 องคกร รวม 3,600 ราย โคเนื้อเพศเมีย 18,000 ตัว 

การกูยืมเงิน ปลอดดอกเบี้ยตลอดโครงการฯ 

คาแมโคเนื้อ รายละไมเกิน 5 ตัวๆ ละราคาไมเกิน 40,000 บาท 

คากอสรางและหรือปรับปรุงโรงเรือนและแปลงหญารายละไมเกิน 

000 บาท   

สงคืนเงนิกู 
 ปที่ 1-3 ปลอดการชําระหนี้เงินตน 
 ปที่ 4-7 ชําระหนี้เงินตนรอยละ 25 ตอป 

เปดรับสมัคร 

26 เมษายน 2560 – 30 มิถุนายน 2560 

ติดตอสอบถาม/สมัครไดที่ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

โครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ ระยะที่ 2 

คุณสมบัติของเกษตรกร 
1) เปนสมาชิกองคกรเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อ อายุ 
20 ปบริบูรณ แตไมเกิน 65 ป 
   2) มีที่ตั้งฟารมโคเนื้ออยูในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ขององคกรเกษตรกรนั้น และสมาชิกมีภูมิลําเนาท่ี
สามารถดูแลฟารมโคเนื้อของตนเองไดตลอดเวลา   
3) มีโรงเรือนพรอมลานปลอย และมีพื้นท่ีปลูกพืช
อาหารสัตวไมนอยกวา3 ไร 
4) ตองไมเปนบุคคลที่ผิดนัดชําระหนี้หรือสัญญา
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดําริ หรือเงินทุนของทางราชการโครงการ
อื่นๆ เวนแตสวนราชการจะเห็นวามิใชความผิดของ
เกษตรกรท่ีไมสามารถชําระหนี้คืนได 
  5) เกษตรกรตองสะสมเงินทุน เชนมีการออมราย
เดือน รายป 
6) เกษตรกรตองยินยอมใหเจาหนาที่กรมปศุสัตว
เขาไปตรวจสอบสุขภาพแมโคเนื้อของโครงการ 

7) สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการได 

กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว 

โทร. 02-653-4444 ตอ  3323 , 3324 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตวเขต 102-5013177 

สํานักงานปศสุัตวจังหวัด เบอรติดตอ 
ชัยนาท  056-476598 
นนทบุรี  02-5950687 
ปทุมธานี 02-9679774 
ลพบุรี   036-626089 
สระบรุ ี  036-211527 
สิงหบุร ี 036-813495 
พระนครศรีอยุธยา  035-335592 
อางทอง 035-615828 

สํานักงานปศุสัตวเขต 2038-511997 

สํานักงานปศสุัตวจังหวัด เบอรติดตอ 
จันทบุรี  039-312601 
ฉะเชิงเทรา  038-511711 
ชลบุร ี 038-274046 
ตราด 039-511941 
นครนายก 037-311549 
ปราจีนบุรี   037-216670 
ระยอง   038-686644 
สมุทรปราการ 02-3847530 
สระแกว 037-258039 

สํานักงานปศุสัตวเขต 3044-371553 

สํานักงานปศสุัตวจังหวัด เบอรติดตอ 
ชัยภูมิ   044-812334 
นครราชสมีา  044-251822 
บุรีรัมย 044-611988 
ศรีสะเกษ 045-612928 
สุรินทร  044-713145 
อุบลราชธานี   045-255005 
ยโสธร   045-712527 
อํานาจเจรญิ   044-554204 

 

สํานักงานปศุสัตวเขต 4043-261162 

สํานักงานปศสุัตวจังหวัด เบอรติดตอ 
กาฬสินธุ 043-811535 
ขอนแกน   043-221844 
นครพนม   042-511029 
มหาสารคาม   043-777960 
มุกดาหาร 042-640096 
เลย 042-811572 
หนองคาย 042-465388 
สกลนคร  042-711756 
อุดรธานี   042-223766 
หนองบัวลําภู  042-313117 
บึงกาฬ 042-492734 
รอยเอ็ด  043-511707 

สํานักงานปศุสัตวเขต 5053-892459 

สํานักงานปศสุัตวจังหวัด เบอรติดตอ 
เชียงราย   053-718878 
เชียงใหม 053-892625 
นาน 054-710272 
พะเยา   054-434322 
แพร 054-511098 
แมฮองสอน   053-611580 
ลําปาง   054-218127 
ลําพูน   053-511288 

สํานักงานปศุสัตวเขต 6055-983642 

สํานักงานปศสุัตวจังหวัด เบอรติดตอ 
กําแพงเพชร 055-711450 
ตาก 055-511352 
พิษณุโลก 055-258654 
พิจิตร 056-652889 
เพชรบูรณ 056-721539 
สุโขทัย  055-699427 
นครสวรรค 056-221455 
อุทัยธานี 056-970004 
อุตรดิตถ 055-816803 

 

สํานักงานปศุสัตวเขต 7034-250982 

สํานักงานปศสุัตวจังหวัด เบอรติดตอ 
กาญจนบุรี   034-512926 
นครปฐม   034-257705 
ประจวบครีีขันธ 032-611366 
เพชรบุรี   032-425496 
ราชบุรี   032-337802 
สมุทรสงคราม  034-711699 
สมุทรสาคร 034-412600 
สุพรรณบุร ี 035-555466 

 

สํานักงานปศุสัตวเขต 8077-282320 

สํานักงานปศสุัตวจังหวัด เบอรติดตอ 
กระบี  075-611791 

ชมุพร 077-511614 

นครศรีธรรมราช 075-356254 

ภเูก็ต  076-216934 

ระนอง  077-812225 

สรุาษฎร์ธานี  077-272900 

พงังา 076-412080 

ตรัง  075-218377 

พทัลงุ  074-613297 

 

สํานักงานปศุสัตวเขต 9074-324406 

สํานักงานปศสุัตวจังหวัด เบอรติดตอ 

นราธิวาส 073-516272 

ปัตตานี  073-335996 

ยะลา  073-203787 

สงขลา  074-312736 

สตลู   074-711357 

 

เบอรโทรศัพท สํานักงานปศุสัตวเขต 1-9  

และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 77 จังหวัด 


