KPS LIVESTOCK AUCTION ครั้งที่ 1
ตามที่สมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน ไดรับการสนับสนุน(เงินกู)จากรัฐบาลในการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อขึ้นมาเพื่อ
นํารองใหมีการซื้อขายโค (รวมถึงปศุสัตว อื่นๆ เชน กระบือ มา แพะ แกะ เปนตน ในราคาที่เปนธรรม เปนที่พอใจของทั้งผู
ซื้อและผูขาย ขณะนี้มีผูตองการซื้อทั้งโคพันธุและโคเพื่อนําไปขุน เปนจํานวนมาก สมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสนจึงมีการ
วางแผนงานวาจะจัดการประมูลโค(และปศุสัตวอื่นๆ)เปนประจําทุกเดือนโดยครั้งแรกจัดขึ้นในวันเสารที่ 3 พฤษภาคม 2557
ณ ตลาดกลางโคเนื้อกําแพงแสน 11 ม.4 ต.ทุงบัว อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เรียกชื่องานวา KPS LIVESTOCK AUCTION
ครั้งที่ 1 ซึ่งในครั้งแรกนี้จะมีการประมูลโคทุกสายพันธุ ทั้งโคพันธุและโคเพื่อนําไปขุน ดังรายละเอียดตอไปนี้

1.ระเบียบการประมูล
ระเบียบการประมูลโค
สมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน
วันที่ 03 พฤษภาคม 2557
ณ.ตลาดกลางโคเนื้อกําแพงแสน 11 ม.4 ต.ทุงบัว อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
***การประมูลเริ่มเวลา10.30น. เปนตนไป โดยมีรายละเอียดตางๆดังนี้***
ผูประมูล
1. คาลงทะเบียนผูประมูลคนละ 1,000 บาท พรอมรับบัตรหมายเลขผูเขารวมประมูล
2. การประมูลโคพันธุราคาประมูลหนวยเปนบาทตอตัว สําหรับโคเนื้อราคาประมูล หนวยเปนบาทตอกิโลกรัม
3. การขึ้นราคาในการประมูล
3.1 โคพันธุจะตองขึ้นครั้งละไมต่ํากวา 100 บาท
3.2 โคเนื้อ จะตองขึ้นครั้งละไมต่ํากวา 1 บาท/กก.
4. ผูที่ชนะการประมูลจะตองชําระเปนเงินสด
5. หากไมสามารถชําระคาโคไดในวันประมูล ตองวางเงินมัดจํา 30% ของราคาประมูลในวันประมูล และชําระเงิน
สวนที่เหลือภายใน 7 วัน ในระหวางนี้ตองจายคาเลี้ยงดูวันละ 100 บาทตอตัว หากเกินกําหนดทางสมาคมฯ ขอยกเลิกการ
ประมูลและยึดเงินมัดจํา
6. หากชนะการประมูล เงินคาลงทะเบียนผูประมูลจะถูกนําไปชําระคาโคดวย กรณีไมชนะการประมูลจะไดรับเงิน
คาลงทะเบียนผูประมูลคืนเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นลง

ผูนําโคเขาประมูล
1. ผูที่สนใจนําโคเขาประมูลในงาน กรุณาสงรูปถายโครายตัวสําหรับโคพันธุ พรอมใบพันธุ
ประวัติโค สวนโคเนื้อนั้นสงรูปถายรายตัวหรือภาพรวมหลายตัว พรอมขอมูลเทาที่มีเชน เพศ อายุ สายพันธุ เปนตนและ
สําเนาบัญชีธนาคารของทานใหกับทางเจาหนาที่ ภายใน 15 เมษายน 2557
( ติดตอ นายวราวุธ ทองสงธรรม 081-9428013 )
2. โคที่นําเขามาประมูลจะตองนํามาถึงที่ทําการประมูล (ณ.ตลาดกลางโคเนื้อ
กําแพงแสน) ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ( ถาจะนําโคเขามากอนวันที่กําหนดก็สามารถทําไดแตตองเสียคาเลี้ยงดูตาม
ระเบียบตลาดกลางฯ ) เพื่อทําการชั่งน้ําหนักและตรวจสอบเบื้องตน
3. สําหรับผูนําโคพันธุเขาประมูล หลังจากสิ้นสุดการประมูลและมีผูสนใจประมูลโคของทาน ทางผูจัดงานจะหัก
คาใชจายเปนจํานวน 5 % ของราคาประมูลสุทธิของโคแตละตัว
4. สําหรับผูนําโคเนื้อเขาประมูล หลังจากสิ้นสุดการประมูลและมีผูสนใจประมูลโคของทาน
ทางผูจัดงานจะหักคาใชจายเปนจํานวน 2 % ของราคาประมูลสุทธิของโคแตละตัว
5. ผูจัดงานจะทําการโอนเงินคาตัวโคหลังจากหักคาใชจายแลว เขาบัญชีธนาคารตาม
ที่ทานใหไว ภายใน 10 วันทําการ
6. ในกรณีที่โคถูกประมูลแลวผูประมูลไดไมมารับโคและไมชําระคาโคที่เหลือ ทางผูจัดงานจะติดตอใหผูนําโค
เขาประมูลมารับโคของทานคืน ตามกรณีดานลาง
6.1
โคพันธุ ผูนําโคเขาประมูลจะไดรับเงินมัดจํา 30 % ทั้งนี้ผูจัดงานจะทําการหัก คาใชจาย 5 % ของ
ราคาสุทธิตามขอ 3 และคาเลี้ยงดูเพิ่มวันละ 100 บาทตอตัว โดยเริ่มคิดตั้งแต วันที่ 4 พฤษภาคม 2557
เปนตนไป
6.2
โคเนื้อ ผูนําโคเขาประมูลจะไดรับเงินมัดจํา 30 % ทั้งนี้ผูจัดงานจะทําการหัก คาใชจาย 2 % ของ
ราคาสุทธิตามขอ 4 และคาเลี้ยงดูเพิ่มวันละ 100 บาทตอตัว โดยเริ่มคิดตั้งแต วันที่ 4 พฤษภาคม 2557
เปนตนไป ในกรณีที่มีผูซื้อรายอื่นสนใจขอซื้อแทน ผูจัดงานขอขายตอใหกับผูซื้อรายอื่น ณ.ราคา
สุทธิหลังการประมูลสิ้นสุด
7. หากมีโคเจ็บปวย เจาหนาที่ตลาดกลางจะทําการรักษาพยาบาลเบื้องตนและแจงแก
ผูนําโคเขาประมูลโดยเร็ว สําหรับการดําเนินการขั้นตอไป อยูในการตัดสินใจของผูนําโคเขาประมูล (ผูนําโคเขาประมูล
อาจจะมาทําการรักษาเอง หรือมอบหมายใหตลาดกลางเปนผูรักษา หรือขอใหตลาดกลางติดตอสัตวแพทยมาทําการรักษา เปน
ตน) คาใชจายที่เกิดขึ้นอยูในความรับผิดชอบของผูนําโคเขาประมูล หากโคตายหลังจากไดทําการรักษาอยางเต็มที่แลว หรือ
ตายดวยเหตุสุดวิสัยอื่นใด ตลาดกลางไมตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น

2.กําหนดการงานงาน KPS LIVESTOCK AUCTION ครั้งที่ 1

กําหนดการ
งาน KPS LIVESTOCK AUCTION ครั้งที่ 1
วันที่
3 พฤษภาคม 2557

เวลา
09.30 น.
10.30 น.

หมายเหตุ
ลงทะเบียนรับหมายเลขการประมูล
เริ่มการประมูลโค

ผูที่สนใจสงโครวมการประมูล สามารถแจงความประสงคไดภายในวันที่ 15 เมษายน 2557
เบอรติดตอ 081-9428013 นายวราวุธ ทองสงธรรม (คุณวุธ)
สมาคม โคเนื้อพันธุกําแพงแสน ไดจัดสถานที่เพื่อใหบริษัท หางราน และผูประกอบการตางๆได
ประชาสัมพันธกิจการของทาน บริเวณหนาสํานักงานตลาดกลางและในอาคารลานประมูล แผนปาย
ประชาสัมพันธ ดังกลาวจะติดถาวรเปนเวลา 1 ป คาดวาเกษตรกรผูรวมงานประมูลและผูเขามาติดตอเยี่ยมชมตลาด
กลาง ไดพบเห็นปายประชาสัมพันธดังกลาวไมต่ํากวาปละ 1.5 หมื่นคน อีกทั้งสมาคมฯจะนํา ปายประชาสัมพันธ
นี้ลงในเว็บไซต kpsbeef.com เปนเวลา 1 ปเชนกัน(และยินดีให ลิ้งค ไปที่ เว็บไซด บริษัทของทานไดอีกดวย)
แผนปายประชาสัมพันธมีขนาด 1X 2 เมตร จํานวน 2 แผนปาย ดังตัวอยางตอไปนี้

สําหรับผูที่มารวมงานประมูล ตลาดกลางโคเนื้อกําแพงแสน มีหองพักในราคาพิเศษ (เตียงคู แอร น้ําอุน)
ราคาปกติ 600 บาท ลดพิเศษ 500 บาท และพิเศษสุดๆ ในงานลดอีก 20 เปอรเซ็นต เหลือเพียง 400 บาทเทานั้น
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 034-997-101 (คุณโอ), 081-942-8013 (คุณวุธ)

