
๓  สิงหาคม  ๒๕๖๕

๓  สิงหาคม  ๒๕๖๕

๑๐.๐๐







ระเบียบและข้ันตอนการจำหนายโคเนือ้พันธุตากโดยวิธปีระมูลราคา 
ณ ศูนยวิจัยและบำรงุพันธสุัตวตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 
................................................................. 

1. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคา ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ พร้อมแสดงบัตรประจำตัว
ประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับลงทะเบียน 

2. ลงทะเบียน ในวันพุธ ที่  3 สงิหาคม 2565   เวลา 08.30 – 10.00 น. และเริ่มประมูล 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

3. ผู้ประมูลต้องวางเงินมัดจำ เป็นเงิน 500.- บาท พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
ให้แก่คณะกรรมการประมูลราคาเพื่อรับป้ายหมายเลขตามลำดับที่ลงทะเบียน โดย
คณะกรรมการจะคืนเงินมัดจำพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ประมูล 
เมื่อนำป้ายหมายเลขส่งมอบคืนให้แก่คณะกรรมการ   

4. ในการประมูลต้องให้สูงกว่าราคาขั้นต่ำและผู้ที่เสนอขึ้นราคาไปครั้งละไม่ตำ่กว่า 100.- 
บาท พร้อมกับชปู้ายหมายเลขให้คณะกรรมการดู 

5. คณะกรรมการที่เปิดประมูลจะนับ 1 ถึง 3 เมื่อไม่มีผู้เสนอราคาสูงขึ้นไปอีก จะถือว่าผู้เสนอ
ราคาคนสุดท้ายประมูลได้ 

6. ผู้ที่ประมูลได้ต้องชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ทันที ส่วนที่เหลือ
จะต้องชำระให้ครบถ้วน โดยชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต  ภายใน 3 วันทำการ 
นับตั้งแต่วันที่ประมูลราคา 

7. เมื่อผู้เสนอราคาไว้ได้ชำระค่าโคที่ประมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ต้องรับโคที่ประมูลได้
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ประมูล หากพ้นกำหนดนี้แล้ว กรมปศุสัตว์(ศูนย์วิจัย
และบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก)จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโคที่ประมูลได้ 

8. ผูเขารวมประมูลควรปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโควิด 19 ต้อง 
แสดงผลการฉี ดวั คซี นป้ อ งกั น โ รค โควิ ด -19 ผ่ า นแอปพลิ เ คชั่ น  “หมอ
พ ร้ อ ม ”  แ ล ะ ผ่านการตรวจคัดกรองความเสี ่ยงโดยการวัดไข้  ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด 



รายการโคเนื้อจำหน่าย พันธุ์คัดออก 
บัญชีที่ 2  จำหน่ายพันธุ์  เพศผู้ รวมจำนวน 2 ตัว 
1. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64086TAK 

อายุ 7 เดือน  น้ำหนัก 145 ก.ก. ราคา 17,400 บาท 

 

2. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64096TAK 

อายุ 6 เดือน  น้ำหนัก 137 ก.ก. ราคา 16,440 บาท 

 

 
รายการโคเนื้อจำหน่าย คัดออก 

บัญชีที่ 3, 4 และบัญชีที่ 5 เพศผู้ 16 ตัว เพศเมีย 10 ตัว รวมจำนวน 26 ตัว 
1. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  64072TAK 
อายุ 7 เดือน  น้ำหนัก 130 ก.ก. ราคา 9,750 บาท 

 

2. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  64076TAK 
อายุ 7 เดือน  น้ำหนัก 103 ก.ก. ราคา 7,725 บาท 

 
3. โคพันธุ์ตาก  เพศเมีย หมายเลข 64080TAK 
อายุ 7 เดือน  น้ำหนัก 207 ก.ก. ราคา 15,525 บาท 

 

4.  โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  64084TAK 
อายุ 7 เดือน  น้ำหนัก 149 ก.ก. ราคา 11,175 บาท 
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5. โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  64085TAK 
อายุ 7 เดือน  น้ำหนัก 151 ก.ก. ราคา 11,325 บาท 

 

6.  โคพันธุ์ตาก  เพศเมีย หมายเลข 64087TAK 
อายุ 7 เดือน  น้ำหนัก 149 ก.ก. ราคา 11,175 บาท 

 
7.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  64088TAK 
อายุ 7 เดือน  น้ำหนัก 158 ก.ก. ราคา 11,850 บาท 

 

8.   โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  64089TAK 
อายุ 7 เดือน  น้ำหนัก 154 ก.ก. ราคา 11,550 บาท 

 
9.  โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  64090TAK 
อายุ 7 เดือน  น้ำหนัก 152 ก.ก. ราคา 11,400 บาท 

 

10.  โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  64092TAK 
อายุ 6 เดือน  น้ำหนัก 150 ก.ก. ราคา 11,250 บาท 

 
11.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  64095TAK 
อายุ 6 เดือน  น้ำหนัก 155 ก.ก. ราคา 11,625 บาท 

 

12.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข 64097TAK 
อายุ 6 เดือน  น้ำหนัก 142 ก.ก. ราคา 10,650 บาท 
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13. โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข 64102TAK 
อายุ 6 เดือน  น้ำหนัก 158 ก.ก. ราคา 11,850 บาท 

 

14.  โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  64104TAK 
อายุ 6 เดือน  น้ำหนัก 122 ก.ก. ราคา 9,150 บาท 

 
15. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  64106TAK 
อายุ 6 เดือน  น้ำหนัก 120 ก.ก. ราคา 9,000 บาท 

 

16.  โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  64107TAK 
อายุ 5 เดือน  น้ำหนัก 150 ก.ก. ราคา 11,250 บาท 

 
17.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  64108TAK 
อายุ 5 เดือน  น้ำหนัก 162 ก.ก. ราคา 12,150 บาท 

 

18. โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข 64109TAK 
อายุ 5 เดือน  น้ำหนัก 80 ก.ก. ราคา 6,000 บาท 

 
19. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  51071TAK 
อายุ 14 ปี  น้ำหนัก 297 ก.ก. ราคา 22,275 บาท 

 

20. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  54017TAK 
อายุ 12 ปี  น้ำหนัก 350 ก.ก. ราคา 26,250 บาท 

 



- ๔ - 
 

21. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  55008TAK 
อายุ 10 ปี  น้ำหนัก 376 ก.ก. ราคา 28,200 บาท 

 

22. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  56048TAK 
อายุ 9 ปี  น้ำหนัก 320 ก.ก. ราคา 24,000 บาท 

 
23. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  60010TAK 
อายุ 5 ปี 3 เดือน  น้ำหนัก 530 ก.ก. ราคา 39,750 บาท 

 

24. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข  64027TAK 
อายุ 1 ปี 2 เดือน  น้ำหนัก 208 ก.ก. ราคา 15,600 บาท 

 
25. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข  64044TAK 
อายุ 1 ปี  น้ำหนัก 270 ก.ก. ราคา 20,250 บาท 

 

26.  โคพันธุ์ตาก  เพศผู้ หมายเลข  64045TAK 
อายุ 1 ปี  น้ำหนัก 281 ก.ก. ราคา 21,075 บาท 

 
 
 




