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   บัญชีท่ี 3  ขออนุมัติจำหน่ายโคคัดออกเมื่อหย่านม โดยวิธีประมูลราคารายตัวด้วยวาจา 
    เพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวมจำนวน 11 ตัว 

1. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  64001TAK 
    อายุ 10 เดือน น้ำหนัก 147 กก. ราคา 11,025 บาท 

 

2. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  64002 TAK 
    อายุ 10 เดือน น้ำหนัก 206 กก. ราคา 15,450 บาท 

 
3. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  64005 TAK           
    อายุ 9 เดือน น้ำหนัก 121 กก. ราคา 9,075 บาท 

 

4. โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  64015 TAK 
    อายุ 8 เดือน น้ำหนัก 181 กก. ราคา 13,575 บาท 

 
5. โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข 64017 TAK             
    อายุ 8 เดือน น้ำหนัก 172 กก.  ราคา 12,900 บาท 

 

6. โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  64018 TAK 
    อายุ 8 เดือน น้ำหนัก 165 กก.  ราคา 12,375 บาท 

 
7. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  64019 TAK  
    อายุ 8 เดือน น้ำหนัก 100 กก.  ราคา 7,500 บาท 

 

8. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  64021 TAK 
    อายุ 8 เดือน  น้ำหนัก 157 กก.  ราคา 11,775 บาท 

 
 



   บัญชีท่ี 3  ขออนุมัติจำหน่ายโคคัดออกเมื่อหย่านม โดยวิธีประมูลราคารายตัวด้วยวาจา 
    เพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวมจำนวน 11 ตัว 

9. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  64022 TAK            
    อายุ 8 เดือน  น้ำหนัก 134 กก.  ราคา 10,050 บาท 

 

10.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  64031 TAK 
       อายุ 7 เดือน น้ำหนัก 254 กก. ราคา 19,050 บาท 

 
11.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข 64032 TAK  
       อายุ 7 เดือน น้ำหนัก 112 กก.  ราคา 8,400 บาท 

 

 

 
         
 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีท่ี 4  ขออนุมัติจำหน่ายโคพ่อแม่พันธุ์ปลด (อายุมาก/เกินเป้าหมาย) โดยวิธีประมูลราคารายตัวด้วยราคา 
เพศผู้ จำนวน - ตัว เพศเมีย จำนวน 6 ตัว รวมจำนวน 6 ตัว 

12. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  51012 TAK              
      อายุ 13 ปี  น้ำหนัก 394 กก.  ราคา 29,550 บาท 

 

13. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  51031 TAK  
      อายุ 13 ปี  น้ำหนัก 401 กก.  ราคา 30,075 บาท 

 
14. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  51049 TAK             
      อายุ 13 ปี  น้ำหนัก 403 กก.  ราคา 30,225 บาท 

 

15. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  52016 TAK  
      อายุ 12 ปี  น้ำหนัก 410 กก.  ราคา 30,750 บาท 

 
16. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  54009 TAK                
      อายุ 10 ปี  น้ำหนัก 509 กก.  ราคา 38,175 บาท 

 

17. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 54019 TAK 
      อายุ 10 ปี  น้ำหนัก 402 กก.  ราคา 30,150 บาท 

 
 
 
 

 
 
 
     
                                             
 
 
                       

    



                 บัญชีท่ี 5  ขออนุมัติจำหน่ายโคอ่ืนๆ โดยวิธีประมูลราคารายตัวด้วยวาจา 
    เพศผู้ 35 ตัว เพศเมีย 14 ตัว รวมจำนวน 39 ตัว 

18. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63017 TAK 
อายุ 1 ปี 7 เดือน น้ำหนัก 453 กก. ราคา 33,975 บาท 

 

19. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63018 TAK 
อายุ 1 ปี 7 เดือน น้ำหนัก 235 กก. ราคา 17,625 บาท 

 
20. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63019TAK   
อายุ 1 ปี 7 เดือน น้ำหนัก 270 กก. ราคา 20,250 บาท 

   

21. โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  63023 TAK 
อายุ 1 ปี 7 เดือน น้ำหนัก 310 กก. ราคา 23,250 บาท 

 
22. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63025 TAK   
อายุ 1 ปี 7 เดือน น้ำหนัก 475 กก. ราคา 35,625 บาท 

 

23. โคพันธุ์ตาก  เพศเมีย หมายเลข 63026 TAK    
อายุ 1 ปี 6 เดือน น้ำหนัก 220 กก. ราคา 16,500 บาท   

 
24. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63028 PI   
อายุ 1 ปี 7 เดือน น้ำหนัก 240 กก. ราคา 18,000 บาท 

 

25. โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  63027 TAK 
อายุ 1 ปี 6 เดือน น้ำหนัก 320 กก. ราคา 24,000 บาท 

 
 



บัญชีท่ี 5  ขออนุมัติจำหน่ายโคอ่ืนๆ โดยวิธีประมูลราคารายตัวด้วยวาจา 
เพศผู้ 35 ตัว เพศเมีย 14 ตัว รวมจำนวน 49 ตัว 

26. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63033 TAK 
อายุ 1 ปี 6 เดือน น้ำหนัก 240 กก. ราคา 18,000 บาท 

 

27. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63037TAK                
อายุ 1 ปี 5 เดือน น้ำหนัก 275 กก. ราคา 20,625 บาท 

 
28. โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  63039 TAK 
อายุ 1 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 135 กก. ราคา 10,125 บาท 

 

29. โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข 63040 TAK            
อายุ 1 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 210 กก. ราคา 15,750 บาท 

 
30. โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  63041 TAK 
อายุ 1 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 200 กก. ราคา 15,000 บาท 

 

31. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  63042 TAK  
อายุ 1 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 170 กก. ราคา 12,750 บาท 

 
32. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63043 TAK 
อายุ 1 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 225 กก. ราคา 16,875 บาท 

 

33. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63045TAK               
อายุ 1 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 189 กก. ราคา 14,175 บาท 

 
 



บัญชีท่ี 5  ขออนุมัติจำหน่ายโคอ่ืนๆ โดยวิธีประมูลราคารายตัวด้วยวาจา 
    เพศผู้ 35 ตัว เพศเมีย 14 ตัว รวมจำนวน 49 ตัว 

34.  โคพันธุ์ตาก  เพศเมีย หมายเลข  63047 TAK 
อายุ 1 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 165 กก. ราคา 12,375 บาท 

 

35.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข 63048 TAK            
อายุ 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 270 กก. ราคา 20,250 บาท 

 
36.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  63050 TAK 
อายุ 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 215 กก. ราคา 16,125 บาท 

 

37. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  63053 TAK  
อายุ 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 254 กก. ราคา 19,050 บาท 

 
38. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63054 TAK 
อายุ 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 230 กก. ราคา 17,250 บาท 

 

39. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63056TAK               
อายุ 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 170 กก. ราคา 12,750 บาท 

 
40.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  63057 TAK 
อายุ 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 158 กก. ราคา 11,850 บาท 

 

41.  โคพันธุ์ตาก  เพศเมีย หมายเลข 63060 TAK          
อายุ 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 180 กก. ราคา 13,500 บาท 

 
 



บัญชีท่ี 5  ขออนุมัติจำหน่ายโคอ่ืนๆ โดยวิธีประมูลราคารายตัวด้วยวาจา 
    เพศผู้ 35 ตัว เพศเมีย 14 ตัว รวมจำนวน 49 ตัว 

42.  โคพันธุ์ตาก  เพศเมีย หมายเลข 63061 TAK 
อายุ 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 178 กก. ราคา 13,350 บาท 

 

43. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63062 TAK   
อายุ 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 164 กก. ราคา 12,300 บาท 

 
44. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63063 TAK 
อายุ 1 ป ี2 เดือน น้ำหนัก 195 กก. ราคา 14,625 บาท 

 

45. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63065TAK               
อายุ 1 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 180 กก. ราคา 13,500 บาท 

 
46.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  63066 TAK 
อายุ 1 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 150 กก. ราคา 11,250 บาท 

 

47.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข 63067 TAK          
อายุ 1 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 160 กก. ราคา 12,000 บาท 

 
48.  โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 63068 TAK 
อายุ 1 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 132 กก. ราคา 9,900 บาท 

 

49. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63069 TAK  
อายุ 1 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 186 กก. ราคา 13,950 บาท 

  
 

ป่วย 



บัญชีท่ี 5  ขออนุมัติจำหน่ายโคอ่ืนๆ โดยวิธีประมูลราคารายตัวด้วยวาจา 
    เพศผู้ 35 ตัว เพศเมีย 14 ตัว รวมจำนวน 49 ตัว 

50. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  63070 TAK 
อายุ 1 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 151 กก. ราคา 11,325 บาท 

 

51. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63072TAK              
อายุ 1 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 228 กก. ราคา 17,100 บาท 

 
52. โคพันธุ์ตาก  เพศเมีย หมายเลข  63074 TAK 
อายุ 1 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 194 กก. ราคา 14,550 บาท 

 

53.  โคพันธุ์ตาก  เพศเมีย หมายเลข 63080 TAK          
อายุ 1 ปี น้ำหนัก 170 กก. ราคา 12,750 บาท 

 
54.  โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 63084 TAK 
อายุ 1 ปี น้ำหนัก 158 กก. ราคา 11,850 บาท 

 

55. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63086 TAK   
อายุ 1 ปี น้ำหนัก 145 กก. ราคา 10,875 บาท 

 
56. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  63088 TAK 
อายุ 1 ปี น้ำหนัก 159 กก.  ราคา 11,925 บาท 

 

57. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63090TAK              
อายุ 1 ปี  น้ำหนัก 135 กก.  ราคา 10,125 บาท 

 
  

ป่วย 



 
         

บัญชีท่ี 5  ขออนุมัติจำหน่ายโคอ่ืนๆ โดยวิธีประมูลราคารายตัวด้วยวาจา 
    เพศผู้ 35 ตัว เพศเมีย 14 ตัว รวมจำนวน 49 ตัว 

58. โคพันธุ์ตาก  เพศเมีย หมายเลข  63091 TAK 
อายุ 1 ปี  น้ำหนัก 191 กก.  ราคา 14,325 บาท 

 

59.  โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 63092 TAK            
อายุ 1 ปี  น้ำหนัก 257 กก.  ราคา 19,275 บาท 

 
60.  โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 63094 TAK 
อายุ 1 ปี  น้ำหนัก 149 กก.  ราคา 11,175 บาท 

 

61. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63096 TAK   
อายุ 1 ปี  น้ำหนัก 158 กก.  ราคา 11,850 บาท 

 
62. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63097 TAK 
อายุ 11 เดือน  น้ำหนัก 133 กก.  ราคา 9,975 บาท 

 

63. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  63098TAK              
อายุ 11 เดือน  น้ำหนัก 159 กก.  ราคา 11,925 บาท 

 
64. โคพันธุ์ตาก  เพศเมีย หมายเลข  63100 TAK 
อายุ 11 เดือน น้ำหนัก 177 กก.  ราคา 13,275 บาท 

 

65.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข 63102 TAK          
อายุ 11 เดือน  น้ำหนัก 105 กก.  ราคา 7,875 บาท 

 



 
บัญชีท่ี 5  ขออนุมัติจำหน่ายโคอ่ืนๆ โดยวิธีประมูลราคารายตัวด้วยวาจา 

    เพศผู้ 35 ตัว เพศเมีย 14 ตัว รวมจำนวน 49 ตัว 
66.  โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 63104 TAK 
อายุ 11 เดือน  น้ำหนัก 124 กก.  ราคา 9,300 บาท 

 

 

 
  
        

    
 
 
 
 

 
 












