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  บัญชีท่ี 2 และ 5 จำหน่ายพันธุ ์ เพศผู้ รวมจำนวน 8 ตัว 

1. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65001TAK 
อายุ 9 เดือน  น้ำหนัก 200 ก.ก. ราคา 24,000 บาท 

 

2. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65013TAK 
อายุ 8 เดือน  น้ำหนัก 188 ก.ก. ราคา 22,560 บาท 

 
3. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64060TAK 
อายุ 1 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 208 ก.ก. ราคา 24,960 บาท 

 

4. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64068TAK    
อายุ 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 211 ก.ก. ราคา 25,320 บาท 

        
5. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64075TAK 
อายุ 1 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 200 ก.ก. ราคา 24,000 บาท 

 

6. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64083TAK 
อายุ 1 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 209 ก.ก. ราคา 25,080 บาท 

    
7. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64091TAK 
อายุ 1 ปี น้ำหนัก 213 ก.ก. ราคา 25,560 บาท 

 

8. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64093TAK  
อายุ 1 ปี น้ำหนัก 215 ก.ก. ราคา 25,800 บาท 
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บัญชีท่ี 3, 4 และ 5 จำหน่ายคัดออก  เพศผู้ 27 ตัว เพศเมีย 28 ตัว รวมจำนวน 55 ตัว 
1. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 65005TAK 
อายุ 8 เดือน น้ำหนัก 163 ก.ก. ราคา 12,225 บาท 

                          

2. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 65008TAK 
อายุ 8 เดือน น้ำหนัก 162 ก.ก. ราคา 12,150 บาท 

 
3. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 65010TAK 
อายุ 8 เดือน น้ำหนัก 157 ก.ก. ราคา 11,775 บาท    

 

4.  โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65017TAK   
อายุ 7 เดือน น้ำหนัก 125 ก.ก. ราคา 9,375 บาท 

           
5. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65025TAK   
อายุ 6 เดือน น้ำหนัก 117 ก.ก. ราคา 8,775 บาท 

 

6. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65026TAK 
อายุ 6 เดือน น้ำหนัก 120 ก.ก. ราคา 9,000 บาท 

 
  7. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 65029TAK 
อายุ 6 เดือน น้ำหนัก 118 ก.ก. ราคา 8,850 บาท 

 

8. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65032TAK 
อายุ 6 เดือน น้ำหนัก 121 ก.ก. ราคา 9,075 บาท 
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  9. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65033TAK  
อายุ 6 เดือน น้ำหนัก 108 ก.ก. ราคา 8,100 บาท 

 

10. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65034TAK  
อายุ 6 เดือน น้ำหนัก 115 ก.ก. ราคา 8,625 บาท 

           
11. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 65035TAK 
อายุ 6 เดือน น้ำหนัก 123 ก.ก. ราคา 9,225 บาท 

   

12. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65037TAK  
อายุ 6 เดือน น้ำหนัก 117 ก.ก. ราคา 8,775 บาท 

             
13. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65039TAK 
อายุ 5 เดือน น้ำหนัก 130 ก.ก. ราคา 9,750 บาท 

    

14. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 65042TAK 
อายุ 5 เดือน น้ำหนัก 142 ก.ก. ราคา 10,650 บาท 

 
15. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65043TAK   
 อายุ 5 เดือน น้ำหนัก 89 ก.ก. ราคา 6,675 บาท         

    

16. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 65044TAK 
อายุ 5 เดือน น้ำหนัก 130 ก.ก. ราคา 9,750 บาท 
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17. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65045TAK  
อายุ 5 เดือน น้ำหนัก 95 ก.ก. ราคา 7,125 บาท        

              

18. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65046TAK 
อายุ 5 เดือน น้ำหนัก 120 ก.ก. ราคา 9,000 บาท 

           
19. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 65047TAK 
อายุ 5 เดือน น้ำหนัก 132 ก.ก. ราคา 9,900 บาท 

                    

20. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 65049TAK 
อายุ 5 เดือน น้ำหนัก 96 ก.ก. ราคา 7,200 บาท 

 
21. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 53018TAK 
อายุ 12 ปี 8 เดือน น้ำหนัก 276 ก.ก. ราคา 20,700 บาท 

   

22. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 54023TAK 
อายุ 11 ปี 8 เดือน น้ำหนัก 301 ก.ก. ราคา 22,575 บาท 

 
23. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 54043TAK 
อายุ 11 ปี 6 เดือน น้ำหนัก 314 ก.ก. ราคา 23,550 บาท 

   

24. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 54063TAK 
อายุ 11 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 256 ก.ก. ราคา 19,200 บาท 
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25. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 55006TAK 
อายุ 10 ปี 9 เดือน น้ำหนัก 303 ก.ก. ราคา 22,725 บาท 

     

26. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 55014TAK 
อายุ 10 ปี 9 เดือน น้ำหนัก 310 ก.ก. ราคา 23,250 บาท   

      
27. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 55079TAK 
อายุ 10 ปี 7 เดือน น้ำหนัก 311 ก.ก. ราคา 23,325 บาท 

         

28. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 56112TAK 
อายุ 8 ปี 11 เดือน น้ำหนัก 311 ก.ก. ราคา 23,325 บาท 

 
29. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 57023TAK 
อายุ 8 ปี 8 เดือน น้ำหนัก 305 ก.ก. ราคา 22,875 บาท   

       

30. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 57053TAK  
อายุ 8 ปี 6 เดือน น้ำหนัก 317 ก.ก. ราคา 23,775 บาท        

 
31. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 57063TAK 
อายุ 8 ปี 6 เดือน น้ำหนัก 309 ก.ก. ราคา 23,175 บาท 

               

32. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 57070TAK 
อายุ 8 ปี 6 เดือน น้ำหนัก 297 ก.ก. ราคา 22,275 บาท 
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33. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 58127TAK 
อายุ 6 ปี 11 เดือน น้ำหนัก 365 ก.ก. ราคา 27,375 บาท 

      

34. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 59020TAK 
อายุ 6 ปี 8 เดือน น้ำหนัก 374 ก.ก. ราคา 28,050 บาท 

 
35. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 58005TAK 
อายุ 7 ปี 9 เดือน น้ำหนัก 311 ก.ก. ราคา 23,325 บาท        

 

36. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 59035TAK 
อายุ 6 ปี 7 เดือน น้ำหนัก 304 ก.ก. ราคา 22,800 บาท 

 
37. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 60007TAK 
อายุ 5 ปี 9 เดือน น้ำหนัก 315 ก.ก. ราคา 23,625 บาท 

 

38. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 61039TAK 
อายุ 4 ปี 7 เดือน น้ำหนัก 302 ก.ก. ราคา 22,650 บาท 

 
39. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 61106TAK   
อายุ 3 ปี 11 เดือน น้ำหนัก 313 ก.ก. ราคา 23,475 บาท 

    

40. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 62001TAK 
อายุ 3 ปี 9 เดือน น้ำหนัก 318 ก.ก. ราคา 23,850 บาท 
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41. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 62005TAK 
อายุ 3 ปี 9 เดือน น้ำหนัก 295 ก.ก. ราคา 22,125 บาท 

  

42. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 62007LO 
อายุ 3 ปี 10 เดือน น้ำหนัก 470 ก.ก. ราคา 35,250 บาท 

 
43. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 62009LO 
อายุ 3 ปี 9 เดือน น้ำหนัก 465 ก.ก. ราคา 34,875 บาท 

                  

44. โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข 62058TAK 
อายุ 3 ปี 6 เดือน น้ำหนัก 271 ก.ก. ราคา 20,325 บาท 

 
45. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 63069NS 
อายุ 2 ปี 4 เดือน น้ำหนัก 300 ก.ก. ราคา 22,500 บาท 

 

46. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 63078NS 
อายุ 2 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 318 ก.ก. ราคา 23,850 บาท 

 
47. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 63079TAK 
อายุ 2 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 290 ก.ก. ราคา 21,750 บาท 

 

48. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 63080NS 
อายุ 2 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 299 ก.ก. ราคา 22,425 บาท 
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49. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 63081NS  
อายุ 2 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 296 ก.ก. ราคา 22,200 บาท 

 

50. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 63085TAK 
อายุ 2 ปี น้ำหนัก 290 ก.ก. ราคา 21,750 บาท 

 
51. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 63114NS 
อายุ 2 ปี 1 เดือน น้ำหนัก 287 ก.ก. ราคา 21,525 บาท 

 

52. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64002NS 
อายุ 1 ปี 10 เดือน น้ำหนัก 286 ก.ก. ราคา 21,450 บาท 

 
53. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64015NS 
อายุ 1 ปี 9 เดือน น้ำหนัก 299 ก.ก. ราคา 22,425 บาท  

 

54. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64040NS 
อายุ 1 ปี 6 เดือน น้ำหนัก 285 ก.ก. ราคา 21,375 บาท 

 
55. โคพันธุ์ตาก เพศผู้ หมายเลข 64043TAK   
อายุ 1 ปี 6 เดือน น้ำหนัก 280 ก.ก. ราคา 21,000 บาท    

 

 

 
 



ระเบียบและข้ันตอนการจำหนายโคเนือ้พันธุตากโดยวิธปีระมูลราคา 
ณ ศูนยวิจัยและบำรงุพันธสุัตวตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
................................................................. 

1. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคา ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ พร้อมแสดงบัตรประจำตัว
ประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับลงทะเบียน 

2. ลงทะเบียน ในวันพุธ ที่  11 มกราคม 2566  เวลา 08.30 – 09.00 น. และเริ่ม
ประมูล ตั้งแต่เวลา 09.00 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 
แ ส ด งผลก า รฉี ด วั ค ซี น ป้ อ ง กั น โ ร ค โค วิ ด - 19  ผ่ า น แ อ ปพ ลิ เ ค ชั่ น  “ ห มอ
พ ร้ อ ม ”  แ ล ะ ผ่านการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโดยการวัดไข้  ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด 


