ประกาศสมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน
เรื่อง กําหนดอัตราคาบริการตลาดกลางโคเนื้อ (กําแพงแสน)
..........................................................................
เพื่อใหการดําเนินงานของสมาคมโคเนื้อพันธุกํา แพงแสนและตลาดกลางโคเนื้อฯ ดําเนินไปไดดวยความ
เรีย บรอย ฉะนั้ น อาศัยอํา นาจตามความในขอ 13 แห งขอบัง คับ สมาคมโคเนื้อพันธุกํา แพงแสน จึงใหกํา หนด
อัตราคาบริการสมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน และตลาดกลางโคเนื้อ ไวดังตอไปนี้
คาบริการภายในตลาดกลางโคเนื้อ
1. คาเชาคอกและคาบริการเลี้ยงดูโค คอกละ 35 บาท/วัน (เลี้ยงโคได 4-7 ตัวตามขนาดโค)
2. คาอาหารโค จายตามความเปนจริง (ถาเจาของโคนําอาหารมาเองก็ไมตองจาย)
3. หากโคขายได ตลาดกลางจะคิดคาบริการจากการขายโคขุน 2% และโคพันธุ 4%
4. หากมีการประมูลโค คาธรรมเนียมจากการขายโคเพื่อขุน 3% โคพันธุ 5% ของราคาที่ประมูลได
5. คาบริการจัด การดู แลโคขุน สหกรณโคเนื้ อมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วิท ยาเขตกําแพงแสน จํากั ด
ตั้งแตลงทะเบียนจนไดกําหนดแปรสภาพ (ไมรวมคาขนสงโค) ตัวละ 1,000 บาท
6. คาบริการปลีกยอย ดังตาราง
บริการ

คาชั่งน้ําหนัก 1
ตอน
ตีเบอรรอน
ทําลายเขา (โดยใชหัวแรงเผาไฟ))
สนสะพายหรือใสหวงจมูก(ไมรวมคาเชือกสะพายหรือหวงจมูก)
เจาะเลือดพรอมเก็บตัวอยางเลือดตรวจโรคแทงติดตอ (รวมคาหลอดเก็บเลือด)
คาตรวจโรคแทงติดตอ (โรงพยาบาลสัตว มก.)
ถายพยาธิ (ไมรวมคายา)
ฉีดยาหรือฉีดวัคซีน (ไมรวมคายา)
ติดเบอรหู (ไมรวมคาเบอรหู)
สักเบอรหู
ผสมเทียม (ไมรวมคาน้ําเชื้อ)
ตรวจทอง
จดทะเบียนรับรองพันธุ พรอมใบพันธุประวัติฉบับชั่วคราว
จดทะเบียนรับรองพันธุ พรอมใบพันธุประวัติฉบับจริง

ราคา (บาท/ตัว/ครั้ง)
20
50
100
50
50
50
40
15
15
15
20
100
50
100
500

1
หมายเหตุ
การดําเนินงานโดยปรกติ ตลาดกลางโคเนื้อจะชั่งน้ําหนักโคเพื่อเก็บเปนขอมูลในวันสุด ทายของ
เดือนทุกๆ เดือน โดยไมเสียคาใชจาย แตหากเจาของโคตองการใหชั่งน้ําหนักนอกเหนือจากนี้ ตลาดกลางโคเนื้อฯ
จะคิดราคา 20 บาท/ตัว/ครั้ง
หนา 2/3

7. เงื่อนไขการชําระคาบริการ ตลาดกลางโคเนื้อฯ จะสรุป คาบริการในวันสุดทายของเดือนและเรียกเก็บ
คาบริการเดือนละ 1 ครั้งและแจงใหเจาของโคหรือผูใชบริการทราบภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป เจาของโคหรือ
ผูใ ชบ ริการตองชํ าระคาบริการภายในวัน ที่ 15 ของเดื อนถัด ไป หากชําระภายในกําหนดติด ตอ กัน 3 เดือ น จะ
ไดรับสวนลดคาเชาคอกและคาบริการเลี้ยงดูโค (เฉพาะคาเชาคอกและคาบริการเลี้ยงดูโค วันละ 35 บาท/คอก
เทานั้น) สําหรับคาบริการในเดือนถัดไปเปนเงิน 10% หากไมชําระภายในกําหนดจะมีคาปรับวันละ 1% ของ
ยอดคางชําระทั้งหมด และหากคางชําระนานติดตอกัน 2 เดือน (แจงคาบริการ 2 รอบแลวแตยังไมมาชําระภายใน
กําหนดของครั้งที่2) ตลาดกลางจะขายโคของทานเพื่อนําเงินมาชําระคาบริการทั้งหมดที่ทานคางอยู หากยังมีเงิน
คาขายโคเหลืออยูจึงจะคืนเจาของโค
คาบริการนอกสถานที่
สมาชิกบางรายไมมีความพรอมในการปฏิบัติงานบางอยางกับตัวโคเชน การ ตอน ตีเบอร และทําลายเขา
เปนตน เพื่อความสะดวกในเรื่องนี้ สมาคมจึงจัดหนวยบริการใหแกสมาชิก โดยที่เจาของสัตวตองจัดพาหนะรับ สง แตถาใหทีมงานเดินทางไป-กลับเอง เจาของสัตวตองจายคาพาหนะ 6 บาท ตอการเดินทาง 1 กิโลเมตร (ทั้ง
ไปและกลับ )
เจาของสัตวไม อาจเรีย กรองใดๆ ในกรณีที่มีอุ บัติเ หตุ เกิด ขึ้น กับ สัตว ซึ่งมี รายละเอีย ดและ
คาบริการ ดังนี้
1. คาบริการขั้นตน 600 บาท (ตอการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง)
2. คาบริการแตละรายการ ดังนี้
บริการ
ตอน
ตีเบอรรอน
ทําลายเขา (โดยใชหัวแรงเผาไฟ))
สนสะพายหรือใสหวงจมูก(ไมรวมคาเชือกสะพายหรือหวงจมูก)
เจาะเลือดพรอมเก็บตัวอยางเลือดตรวจโรคแทงติดตอ (รวมคาหลอดเก็บเลือด)
คาตรวจโรคแทงติดตอ (โรงพยาบาลสัตว มก.)
ถายพยาธิ (ไมรวมคายา)
ฉีดยาหรือฉีดวัคซีน (ไมรวมคายา)
ติดเบอรหู (ไมรวมคาเบอรหู)
สักเบอรหู
ผสมเทียม (ไมรวมคาน้ําเชื้อ)
ฉีดยาเขามดลูก/ลางมดลูก (ไมรวมคายา)

ราคา (บาท/ตัว/ครั้ง)
50
100
50
50
50
40
15
15
15
20
100
50

ตรวจทอง
จดทะเบียนรับรองพันธุ พรอมใบพันธุประวัติฉบับชั่วคราว
จดทะเบียนรับรองพันธุ พรอมใบพันธุประวัติฉบับจริง

50
100
500

3. เงื่อนไขการชําระคาบริการ เจาของโคหรือผูใชบริการตองชําระคาบริการทั้งหมดทันที
หนา 3/3
คาบริการหองประชุม/สัมมนา 80 คน
แบงชวงเวลาออกเปน 3 ชวงเวลา คือ 9.00-12.00 1300-16.00 19.00-22.00
 คาใชหองประชุม ชวงเวลาละ 1,500 บาท
 คาอาหารวาง 25 บาท/คน
คาบริการหองประชุม/สัมมนา 15-20 คน
แบงชวงเวลาออกเปน 3 ชวงเวลา คือ 9.00-12.00 1300-16.00 19.00-22.00
 คาใชหองประชุม ชวงเวลาละ 600 บาท
 คาอาหารวาง 25 บาท/คน
คาบริการหองพัก
 คาที่พัก 600 บาท/คืน (ป 2552-2554 คิดราคาพิเศษ 500 บาท)
 เตียงเสริม 100 บาท/คืน
 หมายเหตุ กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน ลด 20% , สมาชิก สมาคมโคเนื้อ
พันธุกําแพงแสนลด 10% , กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน มาประชุมสมาคมไมตองเสีย
คาใชจาย
ทั้งนี้เริ่มใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 เปนตนไป ยกเวนคาบริการภายในตลาดกลางโคเนื้อ
สําหรับโคที่อยูในตลาดกลางกอนแลว ใหบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2554

( ศาสตราจารยปรารถนา พฤกษะศรี )
นายกสมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน
(หัวหนาโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุกําแพงแสน)

