ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้
----------------------------------ด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้
ประโยชน์ได้ จานวน 6 รายการ รวม 6,072 กิโลกรัม ดังนี้
1. เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 ชั้นพันธุ์ขยาย รุ่น 1 ฤดูแล้ง ปี ๒๕60 จานวน 1,256 กิโลกรัม
2. เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 ชั้นพันธุ์จาหน่าย รุ่น 1 ฤดูแล้ง ปี ๒๕60 จานวน 1,647 กิโลกรัม
3. เมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย รุ่น 1 ฤดูแล้ง ปี 2560 จานวน 374 กิโลกรัม
4. เมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จาหน่าย รุ่น 1 ฤดูแล้ง ปี 2560 จานวน 473 กิโลกรัม
5. เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 ชั้นพันธุ์ขยาย รุ่น 2 ฤดูแล้ง ปี 2560 จานวน 1,411 กิโลกรัม
6. เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 ชั้นพันธุ์จาหน่าย รุ่น2 ฤดูแล้ง ปี 2560 จานวน 911 กิโลกรัม
โดยกาหนดราคาขายขั้นต่าในราคา กิโลกรัมละ 1.48 บาท ( หนึ่งบาทสี่สิบแปดสตางค์ )
ผู้ใดสนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เลขที่ 99 หมู่ 7 ตาบลห้วยไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 0 3291 9939 และ 0 3291 9949 และดูสิ่งของได้ในวันขาย
ทอดตลาด โดยกาหนดขายทอดตลาดในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าประมูลราคา
ลงชื่อแสดงความจานงในเวลา 08.30 – 09.20 น. และจะทาการประมูลราคาขายทอดตลาด โดยวิธีการเสนอ
ใบเสนอราคาต่อคณะกรรมการในการพิจารณาราคาสูงสุด ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ราชบุรี
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วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเงื่อนไขการขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้
แนบท้ายประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
-----------------------------------------------------------------1. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จะทาการขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้ จานวน 6,072 กิโลกรัม
โดยวิธีประมูลราคาขายทอดตลาดด้วยการเสนอใบเสนอราคาต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 28 กันยายน 2560
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 ชั้นพันธุ์ขยาย รุ่น 1 ฤดูแล้ง ปี ๒๕60 จานวน 1,256 กิโลกรัม
2. เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 ชั้นพันธุ์จาหน่าย รุ่น 1 ฤดูแล้ง ปี ๒๕60 จานวน 1,647 กิโลกรัม
3. เมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย รุ่น 1 ฤดูแล้ง ปี 2560 จานวน 374 กิโลกรัม
4. เมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จาหน่าย รุ่น 1 ฤดูแล้ง ปี 2560 จานวน 473 กิโลกรัม
5. เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 ชั้นพันธุ์ขยาย รุ่น 2 ฤดูแล้ง ปี 2560 จานวน 1,411 กิโลกรัม
6. เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 ชั้นพันธุ์จาหน่าย รุ่น2 ฤดูแล้ง ปี 2560 จานวน 911 กิโลกรัม
2. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประมูลราคาให้ไปลงรายชื่อแสดงความจานง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วราชบุรี
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 09.20 น. โดยถือเวลาตามนาฬิกาห้องประชุม
ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ผู้ที่ไปลงชื่อหลังกาหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าประมูลและจะทาการ
ประมูลราคาขายทอดตลาดโดยการเสนอใบเสนอราคา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
3. เมื่อผู้ประมูลราคาเสนอราคาได้เสนอแล้ว ผู้เสนอราคาจะถอนคาสู้ราคาไม่ได้
4. การขายทอดตลาดจะสมบูรณ์เมื่อผู้ขายทอดตลาดแสดงความตกลงรับราคาผู้สู้ราคาสูงสุด
5. ผูส้ ู้ราคาสูงสุดที่ผู้ขายทอดตลาดแสดงความตกลงให้เป็นผู้ประมูลราคาได้จะต้องชาระเงินทั้งหมดเป็นเงินสด
ตามราคาที่ประมูลได้ทันที
6. เมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้ ที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ ไม่รวมภาชนะที่บรรจุ ผู้ประมูลราคาได้จะต้อง
เตรียมภาชนะสาหรับบรรจุมาเปลี่ยนถ่าย โดยค่าใช้จ่ายแรงงานเป็นของผู้ประมูลราคาได้เองทั้งสิ้น
7. ผู้ประมูลราคาได้จะรับมอบหรือขนย้ายซึ่งพัสดุที่ทาการขายทอดตลาดครั้งนี้ไม่ได้ จนกว่าจะได้ชาระเงิน
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8 ครบถ้วนแล้ว
8. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจัดหาแรงงานทาการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกไปนอกบริเวณศูนย์ ฯ
ภายในวัน 5 วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้ชาระเงินทั้งหมดตามราคาที่ประมูลได้ครบถ้วนแล้ว
9. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น

