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รายละเอยีดโครงการ 

 

1.  ช่ือโครงการ: เพิม่ศักยภาพการผลติเน้ือโคขุนคุณภาพสูง 

 

2.  เจ้าของโครงการ:  สหกรณ์โคเน้ือมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จํากดั  

 

3.  หลกัการและเหตุผล: 

สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั เป็นหน่วยงานหลกัในการ

ส่งเสริม  และจดัการดา้นตลาดเน้ือโคขุนกาํแพงแสนคุณภาพสูง (KU Beef) และระบบตรวจสอบยอ้นกลบั

เน้ือโคขุน ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกับสมาชิกผูเ้ล้ียงโคเน้ือทัว่ประเทศ โดยสหกรณ์โคเน้ือ

ม ห า วิ ท ย า ลัย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า เ ข ต กํา แ พ ง แ ส น  จํา กัด  มี บัน ทึ ก ข้อ ต ก ล ง ท า ง วิ ช า ก า ร กับ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการความร่วมมือไตรภาคี ในการส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือในเขตปฏิรูปท่ีดิน

เกษตรกรรม (สปก.) บันทึกความร่วมมือในการผลิตโคเน้ือ กับ สหกรณ์ขุนโคจงัหวดัตาก จาํกัด  ซ่ึง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ส่งเสริมการปรับปรุงพนัธ์ุโคเน้ือพนัธ์ุกาํแพงแสน และ

สมาคมโคเน้ือพนัธ์ุกาํแพงแสน ทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงเครือข่ายการซ้ือขายโคเน้ือ โดย

สหกรณ์โคเน้ือฯ ได้ทาํงานร่วมกบัหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ในการรับซ้ือโคเขา้มาจาํหน่ายให้กบัสมาชิก

สหกรณ์เพื่อผลิตโคขนุคุณภาพสูง (ปลายนํ้า) จึงทาํใหมี้ศกัยภาพในการผลิตโคขุนคุณภาพสูงไดม้ากกวา่ปีละ 

3,000 ตวั แต่ปัจจุบนัสหกรณ์ฯ สามารถผลิตเน้ือโคขุนคุณภาพสูงออกจาํหน่ายไดเ้พียงปีละ 1,500 ตวัเท่านั้น 

ทั้งน้ีเน่ืองจากมีปัญหาขอ้จาํกดัดา้นโรงแปรสภาพโคท่ีไดม้าตรฐาน (Slaughterhouse) สําหรับการผลิตเน้ือโค

ขุนคุณภาพสูงตอบสนองความตอ้งการของตลาดระดบัสูง  ซ่ึงมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว  แต่ไม่มีโรงแปร

สภาพโคมาตรฐานเพียงพอสําหรับการแปรสภาพโคขุนคุณภาพสูง ในขณะท่ีความตอ้งการและพฤติกรรม

การบริโภคเน้ือโคขนุคุณภาพสูงของไทยมีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสหกรณ์ก็ไดเ้ร่งขยายจุดกระจายสินคา้ไปแลว้ 6 จุด 

คือ บริเวณ ร้านเคยูอเวนิว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตลาดกลางสินคา้การเกษตร (อตก.) 

ตลาดบองมาร์เช่ จตุจกัร ตลาดโคฟเวอร์ รามอินทรา ดิออร์แกนิคฮทั เขตประเวศ และอาํเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา นอกจากน้ีสหกรณ์มีแผนขยายจุดกระจายสินคา้ในอนาคตน้ีอีก 2 จุด ตามยา่นธุรกิจและแหล่ง

ท่องเท่ียว เช่น กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัชลบุรี เป็นตน้ 

  ปัจจุบันสหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จาํกัด ใช้พื้นท่ีของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ในการดาํเนินงาน ส่วนการแปรสภาพโคขุน ปัจจุบนั

สหกรณ์ฯ ใชโ้รงแปรสภาพโคของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน และโรงแปรสภาพโค

บริษทัเอกชน อ.บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยโรงแปรสภาพโคของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กาํแพงแสน  ซ่ึงเป็นโรงแปรสภาพโคเพื่อการศึกษา  และเป็นโรงแปรสภาพโคมีอายุการใชง้านมากกวา่ 30 ปี 

อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์บางส่วนเร่ิมชาํรุดและเส่ือมสภาพตามอาย ุนอกจากน้ียงัเป็นโรงแปรสภาพโคขนาด
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เล็กมีศกัยภาพการผลิตได้เพียงปีละประมาณ 1,200 ตวั ไม่สามารถรองรับกาํลงัการผลิตท่ีจะเพิ่มข้ึนใน

อนาคตของสหกรณ์ฯ  ได้ และเหตุผลประการสําคัญอีกประการหน่ึงคือ โรงแปรสภาพโคของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ยงัมิไดรั้บการรับรองการปฏิบติัท่ีดี (Good Manufacturing 

Practice: GMP)  จึงไม่สามารถขอใบอนุญาตเคล่ือนยา้ยเน้ือโคไปยงัเขตปลอดโรคได ้จึงนบัเป็นอุปสรรค

สาํคญัในการขอใบอนุญาตเคล่ือนยา้ยซากโคตามขอ้กาํหนดของกรมปศุสัตว ์ นอกจากน้ีสหกรณ์ยงัมีการใช้

บริการโรงแปรสภาพบริษทัเอกชนอีกแห่งหน่ึง แต่ก็ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของสหกรณ์ได ้

เน่ืองจากสหกรณ์ผลิตเน้ือคุณภาพสูงท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการบ่มซากอยา่งนอ้ย 7 วนั ทาํให้โรงแปรสภาพ

เอกชนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสหกรณ์ได้ ในขณะท่ีเน้ือโคขุนกาํแพงแสนคุณภาพสูง  

(KU Beef) นั้นเป็นเน้ือโคขุนเกรดคุณภาพสูงเป็นท่ีรู้จกัและแพร่หลายในบรรดาผูบ้ริโภคในประเทศ และ

สามารถทดแทนการนาํเขา้เน้ือโคคุณภาพสูงจากต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  

  ในด้านการปรับตวัสินคา้เน้ือโคขุนคุณภาพสูงของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเขตการคา้เสรีนั้น จาํเป็นจะตอ้งมีโรงแปรสภาพโคท่ีได้

มาตรฐานเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และสามารถเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้ เช่น หนังโค เป็นต้น  ซ่ึงปัจจุบนั

สหกรณ์ฯ ได้ร่วมมือกบัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)ในส่วนของเครือข่ายเคร่ืองหนัง  โดย

สหกรณ์ฯ เป็นส่วนตน้นํ้าในการผลิตหนงัดิบใหก้บัเครือข่ายเคร่ืองหนงัไทยอีกดว้ย ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยมี

โรงแปรสภาพโคมาตรฐานกรมปศุสัตวท่ี์เปิดทาํการ ประมาณ 530  แห่ง โดยในจาํนวนน้ีเป็นโรงแปรสภาพ

โคมาตรฐานท่ีกรมปศุสัตวไ์ดส้ร้างข้ึน 8 แห่งซ่ึงกระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศและไม่ไดมี้การใชง้าน

มาเป็นเวลานานแล้วจึงทาํให้เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และโรงแปร

สภาพโคบางแห่งมีขนาดใหญ่เกินไป (จงัหวดัชุมพร) สหกรณ์ไม่สามารถรองรับค่าบาํรุงรักษาท่ีค่อนขา้งสูง

ได ้อีกทั้งสถานท่ีตั้งมีระยะทางห่างไกลจากท่ีตั้งของสหกรณ์ฯ มากทาํให้เกิดปัญหาดา้นการบริหารจดัการ

และการขนส่ง (Logistics)  สหกรณ์ฯ จึงไม่สามารถเขา้ไปใชง้านโรงฆ่าสัตวด์งักล่าวได ้ 

  ดงันั้นสหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกัด จึงใคร่ขอรับการ

สนบัสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดาํเนินการ “โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลิตเน้ือโคขุน

คุณภาพสูง” โดยสหกรณ์โคเน้ือมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินจาํนวน 

8 ไร่ ในพื้นท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม (มูลค่าประมาณ 3,000,000 บาท) เพื่อเป็นสถานท่ีในการ

ก่อสร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐานทั้งน้ีเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตของสหกรณ์ฯ ให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีไดม้าตรฐานความปลอดภยั สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัสินคา้เน้ือโคขุนคุณภาพสูง

จากแหล่งผลิตจนถึงผูบ้ริโภคได ้นอกจากน้ียงัสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมให้กบันิสิต/นกัศึกษาท่ี

ให้ความสนใจ รวมทั้งเป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน ฝึกงานให้กบันิสิตมหาวิทยาลยัต่างๆ อยา่งนอ้ยปีละ 200 คน 

ตลอดจนการใหค้าํปรึกษาดา้นการผลิตเน้ือโคขุนคุณภาพสูง การสร้างโรงแปรสภาพโคท่ีไดม้าตรฐานต่อไป 

อีกทั้งสหกรณ์ฯ สามารถใหบ้ริการแปรสภาพและตดัแต่งซากโคกบับุคคลภายนอก เพือ่ให้ผูบ้ริโภคไดเ้น้ือโค

ท่ีมีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
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4.  วตัถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อเป็นโรงแปรสภาพโคมาตรฐาน เพิ่มศกัยภาพในการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีไดม้าตรฐานความปลอดภยั สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัสินคา้เน้ือโคขุนคุณภาพสูงจาก

แหล่งผลิตจนถึงผูบ้ริโภคได ้โดยมีกาํลงัการผลิต 20 - 30 ตวัต่อวนั และรองรับผลผลิตของเกษตรกร

ผูเ้ล้ียงโคเน้ือภายในประเทศ 

 4.2 เพื่อเป็นโรงแปรสภาพโคมาตรฐานกรมปศุสัตว ์

 4.3 เพื่อเป็นสถานท่ีตน้แบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการผลิตเน้ือโคขุนคุณภาพสูง ตลอดจนเป็น

สถานท่ีให้คาํปรึกษาแนะนาํดา้นการออกแบบ การบริหารจดัการโรงแปรสภาพโคมาตรฐานให้กบั

เกษตรกร และผูป้ระกอบการดา้นเน้ือสัตว ์

 4.4 เพื่อเป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบติัดา้นการแปรสภาพโคตามหลกัมาตรฐานสากล การตดัแต่ง

เน้ือโคขุนคุณภาพสูง ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั ของนิสิต นักศึกษา ผูป้ระกอบการด้านเน้ือสัตว ์

และบุคคลทัว่ไป 

 4.5 เพื่อเป็นสถานท่ีเรียนรู้ ศึกษาวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว ์การจดัการแปรสภาพโค และการจดัการ

โรงแปรสภาพโคของนิสิต นกัศึกษา และนกัวชิาการ เป็นตน้ 

 

5. วธีิการดําเนินการ/ ตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิ ดาํเนินการโดยสหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตกาํแพงแสน จาํกดั ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั คือ  

 5.1 การใหบ้ริการแปรสภาพโคมาตรฐาน 

 5.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการผลิตเน้ือโคขุนคุณภาพสูง  

 5.3 การใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นการผลิตเน้ือโคขนุคุณภาพสูง และระบบตรวจสอบยอ้นกลบั    

           ซ่ึงสหกรณ์ดาํเนินการอยูแ่ลว้ 

 รายละเอียด และตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การดาํเนินการ วธีิการ/กิจกรรมและตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิ 

การดาํเนินการ วธีิการ/กจิกรรม ตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิ 

1. ใหบ้ริการโรงแปรสภาพโค - ส ร้ า ง โ ร ง แ ป ร ส ภ า พ โ ค

มาตรฐานจํานวน  1 โรง 

(ภาค ผนวก  ซ  ร ายละ เ อีย ด   

และแปลนโรงแปรสภาพโค

มาตรฐาน) 

- รองรับการผลิตได ้20 – 30 ตวั/วนั 

- ไดม้าตรฐานตามประกาศของกรมปศุสตัว ์

- มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบั   

- ระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

2. การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ - ด้านการออกแบบโรงแปร

สภาพโคมาตรฐานสากล 

- ด้านการบริหารจัดการโรง

แปรสภาพโคมาตรฐานสากล 

- คู่ มือการออกแบบโรงแปรสภาพโค

มาตรฐานสากล จาํนวน 1 เล่ม  

- คู่มือการบริหารจัดการโรงแปรสภาพโค

มาตรฐาน สากล จาํนวน 1 เล่ม 
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6. เป้าหมาย/ขอบเขตการดําเนินงาน    

 6.1 ให้บริการโรงแปรสภาพโคมาตรฐานเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัด้านการผลิตเน้ือโคขุน

คุณภาพสูงทดแทนการนาํเขา้จากต่างประเทศ โดยรองรับผลผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากเกษตรกรสมาชิกของ

สหกรณ์ฯ ผูป้ระกอบการดา้นเน้ือโค และเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือทัว่ไป เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคเน้ือโค ท่ี

สะอาด ปลอดภยั สถานท่ีก่อสร้างตั้งอยูภ่ายในพื้นท่ีของสหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กาํแพงแสน จาํกดั อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐมโดยมีเป้าหมายการใหบ้ริการการแปรสภาพโค ดงัน้ี 

ปีที ่ จํานวน/วนั (ตัว) จํานวน/ปี (ตัว) 

2 -6 15 3,960 

7 -11 20 5,280 

12 - 16 25 6,600 

17 - 20 30 7,920 

 หมายเหตุ การออกแบบโรงแปรสภาพโค ไดอ้อกแบบเพื่อรองรับการแปรสภาพโคท่ีสามารถเพิ่มปริมาณ

การแปรสภาพได ้โดยการเพิ่มจาํนวนห้องเยน็และระบบราว-คาน (กรณีไม่ใช้ห้องเยน็สามารถเพิ่มปริมาณ

การแปรสภาพไดท้นัที) 

6.2 การให้บริการทางวิชาการ เป็นสถานท่ีวิจยั ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบติัการของนิสิต นักศึกษา 

นกัวิชาการ เกษตรกร และบุคคลทัว่ไปประมาณ 400 คนต่อปี รวมทั้งเป็นสถานท่ีให้คาํแนะนาํ ปรึกษาดา้น

การสร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐาน เพื่อเป็นตน้แบบในการพฒันาการผลิตเน้ือโคขุนคุณภาพสูงต่อไปใน

อนาคต  

 

7. ระยะเวลาโครงการ 20 ปี (นบัจากวนัท่ีทาํสัญญา) 

 7.1 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญาก่อสร้าง 

 7.2 ระยะเวลาดาํเนินการโครงการ 20 ปี 

 

8. ระยะเวลาดําเนินการ: 

 8.1 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี นบัจากวนัท่ีทาํสัญญาก่อสร้าง 

 8.2 ระยะเวลาดาํเนินการโครงการ 20 ปี  
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9. งบประมาณทั้งส้ิน 36,110,000.00 บาท (สามสิบหกลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 

โครงการไดป้ระมาณการงบประมาณรวมทั้งส้ิน 36,110,000.00 บาท ประกอบดว้ย  

9.1 เงินจ่ายขาด ประกอบด้วย  

1. ค่าบริหารจดัการโครงการ     จาํนวน     360,000.- บาท 

 9.2 งบลงทุน (ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์) จํานวน    35,750,000.00 บาท ประกอบด้วย  

9.2.1 หมวดส่ิงก่อสร้าง (อาคารโรงฆ่าสัตว์)  จํานวน 17,000,000.00 บาท 

ก.  คอกพกัสัตว์ (Liarage) 1,000,000.00  บาท 

    -  คอกพกัสตัวท่ี์มีสุขภาพดี  

    -  คอกพกัสตัวป่์วยหรือสงสยัวา่ป่วย  

ข. โรงแปรสภาพโค 12,000,000.00  บาท 

    - หอ้งฆ่าสตัว ์(Slaughter Hall)  

    - หอ้งฆ่าสตัวฉุ์กเฉิน (Emergency Hall)  

    - หอ้งชาํแหละซาก (Dressing Hall)  

    - หอ้งเยน็เก็บเน้ือ (Cooling Room)  

    - หอ้งเก็บเน้ือท่ีสงสยั (Detained Meat Room)  

    - หอ้งเก็บเน้ือโคท่ีไม่ผา่นการตรวจโรค  

    - หอ้งทาํสะอาดเคร่ืองในพวกกระเพาะและลาํไส ้  

    - หอ้งเก็บหนงั (Hide and Skin Store)  

    - หอ้งเก็บเคร่ืองในท่ีกินได ้(Offal  Room)  

    - หอ้งเก็บไขมนั (Edible Fat Room)  

    - หอ้งตดัแต่งซาก (Cutting Room)  

    - บริเวณจดัส่งเน้ือออกจากโรงฆ่า (Dispatch Area)  

    - หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ (Changing Room)  

    - หอ้งทาํงานสตัวแพทย ์(Vectoring Office)  

    - หอ้งปฏิบติัการ (Laboratory)  

    - หอ้งเก็บเคร่ืองมือ (Store Room)  

ค. อาคารเกบ็บรรจภุณัฑ์ 300,000.00  บาท 

ง. อาคารบําบัดนํ้า 300,000.00  บาท 

จ. อาคารสํานักงาน                                                                                                   2,500,000.00 บาท 

ฉ. อาคารทาํความสะอาดบรรจภุณัฑ์         500,000.00 บาท 

ช. อาคารระบบไฟฟ้าสํารอง         400,000.00 บาท 

9.2.2 หมวดครุภัณฑ์ จํานวน 18,750,000.00 บาท 
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ก.  อุปกรณ์เคร่ืองมือในโรงฆ่าโค 9,700,000.00  บาท 

   - อุปกรณ์ทาํสลบและเคร่ืองดึงหนงัโค 1,500,000.00  บาท 

   - อุปกรณ์การผา่ซากโค 500,000.00  บาท 

   - ระบบรางแขวนซากโคในโรงแปรสภาพโค 1,500,000.00   บาท 

   - ระบบนํ้ าร้อนในโรงแปรสภาพโค 500,000.00   บาท 

   - ชุดอุปกรณ์รอกแขวนซาก 1,000,000.00  บาท 

   - อุปกรณ์การตดัเขาและแขง้ขา 250,000.00  บาท 

   - อุปกรณ์หอ้งลา้งเคร่ืองมือ 200,000.00  บาท 

   - อุปกรณ์ใชใ้นการเลาะตดัแต่งไขมนั 100,000.00  บาท 

   - ตาชัง่  (ชัง่นํ้ าหนกัซากสด) 150,000.00  บาท 

   - เคร่ืองทาํความเยน็ 4,000,000.00  บาท 

ข.  อุปกรณ์เคร่ืองมือในห้องปฏบิตัิการ 500,000.00  บาท 

   - อุปกรณ์ทางจุลชีววทิยา 250,000.00  บาท 

   - อุปกรณ์วเิคราะห์ทางเคมี 250,000.00  บาท 

ค. อุปกรณ์ระบบบําบัดนํ้า 1,000,000.00  บาท 

ง. อุปกรณ์ตู้ เกบ็เส้ือผ้า 100,000.00  บาท 

จ. รถห้องเยน็ในการขนส่งซาก 3,000,000.00  บาท 

    - รถหอ้งเยน็ 4 ลอ้  1  คนั 800,000.00  บาท 

    - รถหอ้งเยน็ 6 ลอ้  1  คนั 2,200,000.00  บาท 

ฉ. อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ (ใช้ในระบบตรวจสอบย้อนกลบั) 800,000.00  บาท 

    - ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั 500,000.00  บาท 

    - ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  4 ชุด 240,000.00  บาท 

    - เคร่ืองพิมพใ์ชก้บัคอมพิวเตอร์  4  ชุด 60,000.00  บาท 

ช. อุปกรณ์ห้องตัดแต่งเนื้อ 1,900,000.00  บาท 

    - ชุดมีดเลาะซากและตดัแต่งเน้ือ 100,000.00  บาท 

    - เล่ือยสายพายตดักระดูกสาํหรับเน้ือช้ินส่วน  1  เคร่ือง 500,000.00  บาท 

    - ตาชัง่สาํหรับชัง่นํ้ าหนกัซากเยน็พร้อมระบบพิมพ ์ 1  ชุด 150,000.00  บาท 

    - ตาชัง่สาํหรับชัง่เน้ือช้ินส่วนใหญ่พร้อมระบบพิมพ ์ 1 ชุด 100,000.00  บาท 

    - เคร่ืองบรรจุสุญญากาศขนาดใหญ่  2  หวั  1  เคร่ือง 600,000.00  บาท 

    - ชุดลา้งทาํความสะอาดมีด  2  ชุด 100,000.00  บาท 

    - โตะ๊ตดัแตง่พร้อมแผน่เขียง  5  ชุด 150,000.00  บาท 

    - เคร่ืองสไลดเ์น้ือ  2 เคร่ือง 80,000.00  บาท 

    - เคร่ืองบดเน้ือ  1  เคร่ือง 70,000.00  บาท 
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    - อ่างนํ้ าร้อนลา้งมือ  1  ชุด 40,000.00  บาท 

    - ชุดอุปกรณ์ลบัมีด  5 ชุด 10,000.00  บาท 

ซ. อุปกรณ์สํานักงาน                     950,000.00 บาท 

 - โตะ๊สาํนกังาน 15 ชุด                      90,000.00 บาท 

 - คอมพิวเตอร์  10 ชุด                    250,000.00 บาท 

 - โตะ๊ประชุม  2 ชุด                     250,000.00 บาท 

 - กลอ้งวงจรปิด  1 ชุด                                  360,000.00 บาท 

ฌ. อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสํารอง                   800,000.00 บาท 

หมายเหตุ :ขอถวัเฉล่ียค่าใชจ่้ายในหมวดไดต้ามความเหมาะสม 
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10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 10.1 ทางด้านเศรษฐกจิ 

  - ลดการนาํเขา้เน้ือโคขนุและผลิตภณัฑเ์น้ือโคขนุจากต่างประเทศอยา่งนอ้ยปีละ 100 ลา้นบาท 

  - เป็นช่องทางในการส่งออกเน้ือโคขุนเกรดคุณภาพจากโรงแปรสภาพมาตรฐานในกลุ่มประเทศ 

AFTA 

  - เพิ่มมูลค่าพืชอาหารสตัวใ์นประเทศใหแ้ปรเปล่ียนเป็นเน้ือสัตวคุ์ณภาพท่ีมีราคา 

  - มีการพฒันาปรับปรุงสายพนัธ์ุโคเน้ือ และคุณภาพเน้ือโคใหดี้ข้ึน 

  - คนไทยบริโภคเน้ือโคท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภยั จากโรงแปรสภาพมาตรฐาน และมีระบบท่ี

สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดใ้นทุกขั้นตอนการผลิต จนถึงมือผูบ้ริโภค 

  - สามารถสร้างรายไดท่ี้เหมาะสมให้กบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ เพราะสหกรณ์มีระบบการผลิต 

และการตลาดท่ีแน่นอน นอกจากน้ีสมาชิกสหกรณ์จะไดรั้บผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม

จากการจาํหน่ายโคให้กบัสหกรณ์และมีการปันผล การเฉล่ียคืน เป็นรายได้อีกทางหน่ึงตาม

หลกัการของสหกรณ์ 

 10.2 ทางด้านสังคม 

  - เป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน ของนิสิต นกัศึกษา นกัวิชาการ เกษตรกร และบุคคลทัว่ไป ไดม้ากกว่า 

400 คนต่อปี 

- ใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นการสร้างโรงแปรสภาพโคท่ีไดม้าตรฐานเพื่อเป็นตน้แบบในการพฒันา

ศกัยภาพการผลิตเน้ือโคขนุคุณภาพสูงต่อไปในอนาคต 

- เป็นแหล่งสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรผูผ้ลิตโคเน้ือ เน่ืองจากสหกรณ์มีระบบควบคุมการผลิต

และการตลาดท่ีแน่นอน เกษตรกรจึงมีรายไดจ้ากการผลิตโคเน้ือท่ีเหมาะสม จากการจาํหน่ายโค

ใหก้บัสหกรณ์และการปันผลเฉล่ียคืนของสหกรณ์แก่สมาชิก 

 

  

   

 

 

 

 
 

 

 


