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ส่ วนราชการ กองคลัง งานผลประโยชน์
ที ๔๐๘/๒๕๖๑
วันที ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
เรือง การเปิ ดประมูลให้ เช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food Center) (ครังที ๒)
.......................................................................................................................................................................
.............
เรี ยน ผู้อํานวยการกองคลัง
ตามทีศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food Center) ยังมีห้องว่างเหลืออยู่ในชันที ๑
๑ ล็อก คือ โซนที ๒ ล็อกที ๓

อีก

เพือให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๒ ข้ อ ๖ เห็นควรดําเนินการประกาศเพื อเปิ ด
ประมูลให้ ผ้ สู นใจเช่าพืนทีศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food Center) ตามรายละเอียดข้ างต้ นครังที ๒
และเห็นควรแต่งตังคณะกรรมการเพือดําเนินการตามระเบียบข้ อ ๑๐ ดังนี
๑. คณะกรรมการรับซองประมูลราคา ประกอบด้ วย
๑.๑ นางจํานงจิตต์ บุญวัน
หัวหน้ าฝ่ ายแผนทีภาษี ฯ
๑.๒ น.ส.ศิริวรรณ พรหมฤทธิ นักวิชาการคลัง
๑.๓ น.ส.สุดา
คงศรี
เจ้ าพนักงานพัสดุชํานาญงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒. คณะกรรมการเปิ ดซองประมูลราคา ประกอบด้ วย
๒.๑ นายนัสรุ ดดีน วารี สมาน หัวหน้ าฝ่ ายบริหารงานสาธารณสุข ประธานกรรมการ
๒.๒ น.ส.อรุณวาตี สิทธิเส็ม หัวหน้ าฝ่ ายบริ การสาธารณสุข
กรรมการ
๒.๓ นางลัดดาวัลย์ ขวัญชู
เจ้ าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชํานาญงาน กรรมการ
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาลงนามในคําสังแต่งตังคณะกรรมการฯ และประกาศเรื อง เปิ ด
ประมูลให้ เช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food Center) (ครังที ๒) ต่อไป
(นางลัดดาวัลย์ ขวัญชู)
เจ้ าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชํานาญงาน

คําสังเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ที ๙๘๗/๒๕๖๑
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการประมูลราคาให้ เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
-----------------------------------------------ด้ วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะทําการเปิ ดประมูลให้ เช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(Food Center) (ครังที ๒) โดยจะทําการเปิ ดซองประมูลราคาในวันที ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
เพือให้ การประมูลเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๒ ข้ อ ๑๐ (๑) (๒) จึงแต่งตังคณะกรรมการเพือดําเนินการ ดังต่อไปนี
๑. คณะกรรมการรับซองประมูลราคา ประกอบด้ วย
๑.๑ นางจํานงจิตต์ บุญวัน
หัวหน้ าฝ่ ายแผนทีภาษี ฯ
ประธานกรรมการ
๑.๒ น.ส.ศิริวรรณ พรหมฤทธิ นักวิชาการคลัง
กรรมการ
๑.๓ น.ส.สุดา
คงศรี
เจ้ าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
กรรมการ
๒. คณะกรรมการเปิ ดซองประมูลราคา ประกอบด้ วย
๒.๑ นายนัสรุ ดดีน วารี สมาน หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารงานสาธารณสุข ประธานกรรมการ
๒.๒ น.ส.อรุณวาตี สิทธิเส็ม หัวหน้ าฝ่ ายบริ การสาธารณสุข
กรรมการ
๒.๓ นางลัดดาวัลย์ ขวัญชู
เจ้ าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชํานาญงาน กรรมการ
ให้ ผ้ ทู ีได้รับแต่งตัง ถือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พ.ศ.๒๕๔๓ โดยเคร่งครัด
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็ นต้ นไป
สัง ณ วันที ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นางสุชาดา พันธ์ นรา)
นายกเทศมนตรี เมืองสุไหงโก-ลก

ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เรื อง การเปิ ดประมูลให้ เช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food Center) (ครังที ๒)
.........................................................
ด้ วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความประสงค์ให้ เช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(Food Center) ตังอยู่ ถนนลูกเสืออนุสรณ์ ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ชัน ๑ จํานวน ๑ ล็อก ดังนี
ชันที ๑ โซนที ๒

ล็อกที ๓

ราคาค่าเช่าเดือนละ ๒,๑๐๐ บาท

มีกําหนดระยะเวลาเช่า ๑ ปี โดยมีข้อกําหนดและเงือนไข ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายประกาศเปิ ดประมูลให้ เช่าทรัพย์สิน ประกอบด้ วย
๑.๑. แบบใบเสนอราคา
๑.๒. แบบสัญญาเช่า
๑.๓. แบบหนังสือคําประกันและหลักประกันสัญญา
๒. คุณสมบัติของผู้ยืนซองประมูล เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลทีมีภูมลิ ําเนาหรือถินทีอยู่เป็ น
หลักแหล่ง มีอาชีพทีมันคงและเชือถือได้ และไม่เป็ นผู้รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เข้ าประมูลจะได้ มีคําสังสละเอกสิทธิหรื อคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑ ผู้ทีผิดสัญญาเช่ากับเทศบาลฯ และถูกบอกเลิกสัญญาเช่าไม่มสี ิทธิ ประมูล
๓. ผู้สนใจจะซือซองประมูลและใบเสนอราคาในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ทีงานผลประโยชน์ กอง
คลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในวันเวลาราชการ ได้ ตงแต่
ั บดั นีเป็ นต้ นไปถึงวันที ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
๔. กําหนดวันเวลาและสถานทีรับซองและเปิ ดซองประมูลราคา
๔.๑ กําหนดรับซองในวันที ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๐.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาล ฯ (ชัน ๓) สํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หากพ้ นกําหนดนีแล้ วจะไม่รับ
ซองเสนอราคาและเอกสารอืนใดโดยเด็ดขาด
๔.๒ คณะกรรมการเปิ ดซองประมูลจะทําการเปิ ดซองประมูลราคาตังแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.
เป็ นต้ นไปในวันเดียวกัน โดยใช้ นาฬิกาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็ นหลัก

/๕. ผู้ยืนซอง...
-๒๕. ผู้ยืนซองประมูลจะต้ องยืนซองประมูลราคาด้ วยตนเองต่อคณะกรรมการรับซอง และจะต้ อง
เสนอเอกสารแนบพร้ อมกับซองประมูลราคา (อยู่ภายนอกซองเสนอราคา) ดังนี
๕.๑. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึงออกให้ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วนั
ยืนซองเสนอราคา กรณีนิติบุคคล หรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน กรณีบุคคลธรรมดา
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
๕.๒ สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
๕.๓ หนังสือมอบอํานาจ หากมีการมอบอํานาจให้ บุคคลอืนมาดําเนินการแทน ผู้มอบ
อํานาจจะต้ องระบุวตั ถุประสงค์ให้ ชดั เจน และปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
๕.๔ ใบเสร็ จรับเงินค่าซือซองประมูลราคาจากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๕.๕ หลักประกันซองประมูลราคา ยืนซองประมูลจะต้ องวางหลักประกันซองประมูล
ราคา
เป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าเช่าขันตําในระยะเวลาการเช่าไม่เกิน ๑ ปี โดยใช้ หลักประกันอย่าง
หนึง
อย่างใด ดังต่อไปนี
- เงินสด
- เช็คทีธนาคารภายในจังหวัดนราธิวาสเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คลงวันทีทีใช้ เช็คนันชําระต่อ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
- หนังสือคําประกันของธนาคารภายในจังหวัดนราธิวาส ตามแบบหนังสือคําประกันดัง
ระบุ
ในข้ อ ๑ รายการที ๑.๓
- พันธบัตรของรัฐบาล
๖. ผู้ยืนซองประมูลต้ องยืนใบเสนอราคาทีประทับตราเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึงจัดไว้ ใน
เอกสาร
เปิ ดประมูลราคานี โดยไม่มเี งือนไขใด ๆ ทังสิน และจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี
๖.๑ จะต้ องกรอกข้ อความเป็ นภาษาไทยให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชือของผู้ยืนซอง
ประมูลให้ ชดั เจน โดยไม่มีการขูด ลบ หรื อแก้ ไข หากมีการขูด ลบ เติม หรื อแก้ ไข เปลียนแปลง จะต้ องลงลายมือ
ชือ
ผู้ยืนซองประมูลพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กํากับไว้ ด้วยทุกแห่ง

๖.๒ จํานวนเงินทีเสนอจะต้ องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ หากตัวเลขและ
ตัวหนังสือ
ไม่ตรงกันให้ ถือตัวหนังสือเป็ นสําคัญ
๖.๓ ผู้ยืนซองประมูลจะต้ องยืนซองเสนอราคาทีปิ ดผนึกซองเรี ยบร้ อยต่อคณะกรรมการ
รับซองประมูลราคา โดยระบุไว้ หน้ าซองว่า เสนอราคาประมูลเช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food
Center)
๗. ก่อนยืนซองประมูลเสนอราคา ผู้ยืนซองประมูลควรตรวจร่างสัญญา และรายละเอียดอืน ๆ
ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสารการเปิ ดประมูลทังหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนซองประมูลราคา
/๘. ในการยืน...
-๓๘. ในการยืนซองเสนอราคาประมูลแต่ละครัง ผู้ยืนซองประมูลแต่ละรายมีสิทธิทีจะยืนซองเสนอ
ราคาได้เพียงครังเดียวเท่านัน และจะถอนคืนมิได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
๙. ผู้ยืนซองประมูลทีมีความประสงค์จะดูสถานทีให้ เช่า ให้ ไปพร้ อมกันทีสํานักงานเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ในวันที ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยจะมีเจ้ าหน้ าทีของเทศบาลนําไปดูสถานทีให้
เช่า
และชีแจงรายละเอียดต่างๆ ให้ ทราบ สําหรับผู้ทีมิได้ ไปดูสถานทีให้ เช่า ให้ ถือว่ายอมรับทีจะปฏิบตั ิตามเงือนไขการ
เปิ ดประมูลราคานีได้ ทกุ ประการ
๑๐. ผู้ยืนซองประมูลจะต้ องอยู่ในระหว่างการเปิ ดซองประมูลและการพิจารณาของคณะกรรมการ
เปิ ดซองของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หากไม่อยู่ในการเปิ ดซองหรื อไม่ลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐาน ให้ ถือว่าทราบ
การ
ชีขาดของคณะกรรมการเปิ ดซองจะโต้ แย้ งใดๆ ไม่ได้ ทงสิ
ั น
๑๑. ในการตัดสินการเสนอราคาประมูลหรือการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองประมูล หรื อ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีสิทธิให้ ผ้ เู สนอราคาชีแจงข้ อเท็จจริ ง สภาพฐานะ หรื อข้ อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้ องกับผู้
เสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิทีจะไม่รับการเสนอราคาเช่าหรื อไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๑๒. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ทรงไว้ ซึงสิทธิทีจะไม่รับผู้เสนอราคาค่าเช่าสูงสุด หรือผู้เข้ าประมูล
รายใดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประมูลโดยไม่พิจารณาการประมูลเลยก็ได้ ทังนีเพือประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสําคัญและให้ ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็ นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาประมูลจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๑๓. ในกรณีทีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พิจารณาว่าผู้ยืนซองเสนอราคาประมูลรายใดสมควรให้
เป็ น ผู้ประมูลได้ เทศบาลจะยึดถือหลักประกันซองไว้ และจะคืนให้ เมือผู้ประมูลได้ มาทําสัญญากับเทศบาลแล้ ว
สําหรับผู้ทีไม่ได้ รับการพิจารณาเทศบาลจะคืนหลักประกันซองให้ ทนั ที
๑๔. ผู้ทีประมูลได้ จะต้ องทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ ในข้ อ ๑ รายการที ๑.๒ กับ
เทศบาล
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของ
ราคาค่าเช่าทีเสนอราคาประมูลได้ ให้ เทศบาลยึดถือไว้ ในวันทําสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด
ดังต่อไปนี
- เงินสด
- เช็คทีธนาคารภายในจังหวัดนราธิวาสเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คลงวันทีทีใช้ เช็คนันชําระต่อ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
- หนังสือคําประกันของธนาคารภายในจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือคําประกัน ดังระบุ
ใน
ข้ อ ๑ รายการที ๑.๓
- พันธบัตรของรัฐบาล
หากผู้ประมูลได้ไม่มาทําสัญญาภายในกําหนด หรื อไม่ได้ วางหลักประกันสัญญาเช่า เทศบาลถือ
ว่า
สละสิทธิในการทําสัญญาเช่า และเทศบาลจะริ บหลักประกันซองตามข้ อ ๕.๕ ทังหมด โดยผู้เสนอราคาประมูลได้
จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากเทศบาลไม่ได้
/๑๕. ผู้ประมูล...
-๔๑๕. ผู้ประมูลต้ องประกันอัคคีภัยอาคารและสิงก่อสร้ างกับบริ ษัทประกันภัยทีเทศบาลเห็นชอบ
ในนามของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็ นผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยผู้
เช่าเป็ นผู้ชําระเบียประกันแทนเทศบาลทังสิน และจะต้ องมอบกรมธรรม์ให้ กบั เทศบาลเป็ นผู้เก็บรักษา
๑๖. ผู้ประมูลได้ จะต้ องชําระค่าภาษีโรงเรื อนและทีดิน ภาษี บํารุงท้ องที หรื อภาษี อืนใด ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เกียวกับการเช่า เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านําประปา ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย
เป็ นต้ น ในระหว่างอายุสญ
ั ญาเช่า
๑๗. ผู้ประมูลได้ จะทําการก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อต่อเติมอาคารทังหมดหรื อบางส่วนมิได้ เว้ นแต่
จะ ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากเทศบาล และเมือทําการก่อสร้ าง ดัดแปลง หรือต่อเติมอาคารตามทีได้ รับ
ความ

ยินยอมจากเทศบาลแล้ ว ให้ ทรัพย์สนิ นันตกเป็ นของเทศบาล
๑๘. หากมีปัญหาใดๆ ในการประมูลเช่าทรัพย์สินครั งนี ซึงมิได้ ระบุหรื อกําหนดไว้ ในประกาศนี
หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อมีการตีความในข้ อความใดในเอกสารทังปวง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกทรงสิทธิทีจะ
พิจารณา
ชีขาดผู้ใดจะโต้ แย้ งใดๆ ไม่ได้
ผู้สนใจยืนซองประมูลราคา ขอทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการเปิ ดประมูลเช่าทรัพย์สินของ
เทศบาลฯ ได้ ทีงานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
จึงประกาศให้ ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นางสุชาดา พันธ์ นรา)
นายกเทศมนตรี เมืองสุไหงโก-ลก
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บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ กองคลัง งานผลประโยชน์
ที ๔๑๐ /๒๕๖๑
วันที ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
เรือง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกียวกับประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เรือง เปิ ดประมูลให้ เช่า
ศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food Center) (ครังที ๒) และประกาศประมูลให้ เช่าแผงตลาด
เทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ)
.......................................................................................................................................................................
.............
เรี ยน ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (ผ่านผู้อํานวยการกองคลัง)
ด้ วยเทศบาลฯ จะเปิ ดประมูลให้ เช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food Center) (ครัง
ที ๒) และประมูลให้ เช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) กองคลัง จึงเห็นควรส่งประกาศให้ ศนู ย์ข้อมูลข่าวสาร
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เพือปิ ดประกาศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนทราบต่อไป

(นางลัดดาวัลย์ ขวัญชู)
เจ้ าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชํานาญงาน

ที นธ ๕๒๑๐๓/ว.๑๘๔๘

สํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๒๕ ถ.ทรายทอง ๒ นธ ๙๖๑๒๐
๑๔

กันยายน ๒๕๖๑

เรื อง ขอความร่ วมมือประกาศ
เรี ยน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนราธิวาส
สิงทีส่งมาด้ วย ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน ๑ ชุด
ด้ วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะดําเนินการเปิ ดประมูลให้ เช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(Food Center) (ครังที ๒) โดยจะทําการเปิ ดประมูลราคาในวันที ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตามรายละเอียดประกาศทีส่งมาพร้ อมนี
จึงเรียนมาเพือประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ ประชาชนทราบโดยทัวกัน หวังว่า
คงได้ รับความร่ วมมือด้ วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชาดา พันธ์ นรา)
นายกเทศมนตรี เมืองสุไหงโก-ลก

กองคลัง งานผลประโยชน์
โทร. ๐-๗๓๖๑-๒๓๙๔
โทรสาร ๐-๗๓๖๑-๔๐๐๕
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เรื อง ขอความร่ วมมือประกาศ
เรี ยน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
สิงทีส่งมาด้ วย ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน ๑ ชุด
ด้ วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะดําเนินการเปิ ดประมูลให้ เช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(Food Center) (ครังที ๒) โดยจะทําการเปิ ดประมูลราคาในวันที ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตามรายละเอียดประกาศทีส่งมาพร้ อมนี
จึงเรียนมาเพือประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ ประชาชนทราบโดยทัวกัน หวังว่า
คงได้ รับความร่ วมมือด้ วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชาดา พันธ์ นรา)
นายกเทศมนตรี เมืองสุไหงโก-ลก
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เรื อง ขอความร่ วมมือประกาศ
เรี ยน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ ก.ร.ป.กลาง จังหวัดนราธิวาส
สิงทีส่งมาด้ วย ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน ๑ ชุด
ด้ วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะดําเนินการเปิ ดประมูลให้ เช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(Food Center) (ครังที ๒) โดยจะทําการเปิ ดประมูลราคาในวันที ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตามรายละเอียดประกาศทีส่งมาพร้ อมนี
จึงเรียนมาเพือประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ ประชาชนทราบโดยทัวกัน หวังว่า
คงได้ รับความร่ วมมือด้ วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชาดา พันธ์ นรา)
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
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เรื อง ขอความร่ วมมือประกาศ
เรี ยน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง กวส.๖ บ้ านเจาะวา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
สิงทีส่งมาด้ วย ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน ๑ ชุด
ด้ วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะดําเนินการเปิ ดประมูลให้ เช่าศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(Food Center) (ครังที ๒) โดยจะทําการเปิ ดประมูลราคาในวันที ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตามรายละเอียดประกาศทีส่งมาพร้ อมนี
จึงเรียนมาเพือประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ ประชาชนทราบโดยทัวกัน หวังว่า
คงได้ รับความร่ วมมือด้ วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชาดา พันธ์ นรา)
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