
333      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองคลงั  งานผลประโยชน์ 

ท ี ๔๐๗ /๒๕๖๑        วันท ี ๑๓   กนัยายน  ๒๕๖๑ 

เรือง   การเปิดประมลูให้เช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) 

.......................................................................................................................................................................

............. 
 

เรียน  ผู้ อํานวยการกองคลงั 
 

                    ตามทีแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) ว่าง  ยงัไม่มผีู้ เช่าจํานวน  ๑๔  แผง ดงันี 

  -  แผงร้านอาหาร จํานวน   ๓   แผง   

  -  แผงขายอาหารเช้า จํานวน   ๖   แผง 

  -  แผงขายอาหารสด จํานวน   ๕   แผง 
 

  อตัราค่าเช่าแผงร้านอาหาร  ราคาตารางเมตรละ  ๒๒๐  บาท, แผงขายอาหารเช้าและแผงขาย

อาหารสด คา่เช่าเดือนละ  ๕๐๐/แผง  มีกําหนดการเช่า  ๑  ปี 
 

  เพือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัหาประโยชน์ใน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน  พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด  ๒  ข้อ  ๖  เห็นควรดําเนินการประกาศเพือเปิด

ประมลูให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯ คือ แผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) และข้อ  ๑๐  เห็นควรแต่งตัง

คณะกรรมการเพือดาํเนินการดงันี 

  ๑.  คณะกรรมการรับซองประมลูราคา   ประกอบด้วย 

       ๑.๑  นางจํานงจิตต์ บญุวนั        หวัหน้าฝ่ายแผนทีภาษีฯ  ประธานกรรมการ

       ๑.๒  น.ส.ศิริวรรณ พรหมฤทธิ     นกัวิชาการคลงั   กรรมการ 

       ๑.๓  น.ส.สดุา คงศรี         เจ้าพนกังานพสัดชํุานาญงาน กรรมการ 
      

  ๒.  คณะกรรมการเปิดซองประมลูราคา   ประกอบด้วย 

       ๒.๑  นายนสัรุดดีน วารีสมาน       หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ    ประธานกรรมการ 

       ๒.๒  น.ส.อรุณวาตี สิทธิเส็ม         หวัหน้าฝ่ายบริการสาธารณสขุ    กรรมการ 

       ๒.๓  นางลดัดาวลัย์ ขวญัช ู         เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ชํานาญงาน   กรรมการ 

 

 

           /จึงเรียนมา... 

 
 



 

- ๒ - 

 

  จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาลงนามในคําสงัแตง่ตงัคณะกรรมการฯ และประกาศเรือง  เปิด

ประมลูให้เช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) ต่อไป 

 

 

 (นางลดัดาวลัย์   ขวญัช)ู 

 เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ชํานาญงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คําสงัเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก 

ที  ๙๘๘ /๒๕๖๑ 

เรือง  แต่งตงัคณะกรรมการดําเนินการประมลูราคาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

------------------------------------------------ 
 

  ด้วยเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก  จะทําการเปิดประมลูให้เช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ)        

จํานวน  ๑๔  แผง  โดยจะทําการเปิดซองประมลูราคาในวนัที   ๒๗    กนัยายน   ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๓๐  น.   เพือให้

การประมลูเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สนิขององค์กร  ปกครอง

สว่นท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๒  ข้อ ๑๐ (๑) (๒)  จึงแตง่ตงัคณะกรรมการเพือดําเนินการ ดงัต่อไปนี 
 

  ๑.  คณะกรรมการรับซองประมลูราคา  ประกอบด้วย 

       ๑.๑  นางจํานงจิตต์ บญุวนั       หวัหน้าฝ่ายแผนทีภาษีฯ   ประธานกรรมการ 

            ๑.๒  น.ส.ศิริวรรณ พรหมฤทธิ    นกัวิชาการคลงั    กรรมการ 

       ๑.๓  น.ส.สดุา คงศรี        เจ้าพนกังานพสัดชํุานาญงาน   กรรมการ 
      

  ๒.  คณะกรรมการเปิดซองประมลูราคา  ประกอบด้วย 

       ๒.๑  นายนสัรุดดีน วารีสมาน      หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ   ประธานกรรมการ 

       ๒.๒  น.ส.อรุณวาตี สิทธิเส็ม        หวัหน้าฝ่ายบริการสาธารณสขุ   กรรมการ 

       ๒.๓  นางลดัดาวลัย์ ขวญัช ู        เจ้าพนกังานจดัเกบ็รายได้ชํานาญงาน   กรรมการ 
 

  ให้ผู้ ทีได้รับแต่งตงั ถือปฏิบตัิให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัหาประโยชน์

ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๓  โดยเคร่งครัด 
 

  ทงันี ตงัแตบ่ัดนีเป็นต้นไป 
 

     สงั  ณ  วนัที  ๑๔ กนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

        (นางสชุาดา  พนัธ์นรา) 

   นายกเทศมนตรีเมืองสไุหงโก-ลก 
 



 
 

ประกาศเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

เรือง  การเปิดประมลูให้เชา่แผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) 

......................................................... 
 

  ด้วยเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก  มคีวามประสงค์ให้เช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ)  ตังอยู่ 

ถนนเจริญเขต  ตําบลสไุหงโก-ลก  อําเภอสไุหงโก-ลก  จังหวดันราธิวาส มีจํานวน  ๑๔  แผง   ดงันี 

  - แผงร้านอาหาร         จํานวน   ๓   แผง 

  - แผงขายอาหารเช้า     จํานวน   ๖   แผง 

  - แผงขายอาหารสด      จํานวน   ๕   แผง  
 

  อตัราค่าเช่าแผงร้านอาหาร  ตารางเมตรละ  ๒๒๐  บาท, แผงอาหารเช้าและแผงขายอาหารสด     

ค่าเช่าเดือนละ  ๕๐๐  บาท/แผง  มีกําหนดระยะเวลาเช่า ๑ ปี  โดยมข้ีอกําหนดและเงือนไข ดงัตอ่ไปนี 
 

  ๑.  เอกสารแนบท้ายประกาศเปิดประมลูให้เชา่ทรัพย์สิน  ประกอบด้วย 

   ๑.๑.  แบบใบเสนอราคา 

   ๑.๒.  แบบสญัญาเช่า 

   ๑.๓.  แบบหนงัสือคําประกนัและหลกัประกนัสญัญา 

  ๒.  คณุสมบติัของผู้ ยืนซองประมลู เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีมีภูมลิําเนาหรือถินทีอยู่เป็น      

หลกัแหล่ง  มีอาชีพทีมนัคงและเชือถือได้ และไมเ่ป็นผู้ รับเอกสทิธิหรือความคุ้มกนั ซงึอาจปฏิเสธไมย่อมขึนศาลไทย       

เว้นแตร่ัฐบาลของผู้ เข้าประมลูจะได้มีคําสงัสละเอกสิทธิหรือคุ้มกนัเช่นว่านนั 

   ๒.๑  ผู้ ทีผิดสญัญาเชา่กบัเทศบาลฯ และถูกบอกเลิกสญัญาเช่าไม่มสีิทธิประมลู  

  ๓.  ผู้สนใจจะซือซองประมลูและใบเสนอราคาในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ทีงานผลประโยชน์ กอง

คลงั  เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก  ในวนัเวลาราชการ  ได้ตงัแตบ่ดันเีป็นต้นไปถึงวนัที  ๒๕   กนัยายน  ๒๕๖๑ 
 

  ๔.  กําหนดวนัเวลาและสถานทีรับซองและเปิดซองประมลูราคา 

   ๔.๑  กําหนดรับซองในวนัที   ๒๗    กนัยายน  ๒๕๖๑   ตงัแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา  

๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชมุสภาเทศบาล ฯ (ชนั ๓) สํานกังานเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก หากพ้นกําหนดนีแล้วจะไม่รับ

ซองเสนอราคาและเอกสารอืนใดโดยเด็ดขาด  

   ๔.๒  คณะกรรมการเปิดซองประมลูจะทําการเปิดซองประมลูราคาตงัแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. 

เป็นต้นไปในวนัเดียวกนั  โดยใช้นาฬิกาของเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก  เป็นหลกั    

   



           /๕.  ผู้ ยืนซอง... 

 

- ๒ - 

  ๕.  ผู้ ยืนซองประมลูจะต้องยืนซองประมลูราคาด้วยตนเองต่อคณะกรรมการรับซอง และจะต้อง

เสนอเอกสารแนบพร้อมกบัซองประมลูราคา  (อยู่ภายนอกซองเสนอราคา)  ดงันี 

   ๕.๑.  สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท ซงึออกให้ไมเ่กิน ๑ ปี นบัแต่วนั 

ยืนซองเสนอราคา  กรณีนิติบุคคล  หรือสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  กรณีบุคคลธรรมดา 

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

๕.๒  สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม  พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

   ๕.๓  หนงัสือมอบอํานาจ  หากมีการมอบอํานาจให้บุคคลอืนมาดําเนินการแทน  ผู้มอบ

อํานาจจะต้องระบุวตัถปุระสงค์ให้ชดัเจน  และปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 

   ๕.๔  ใบเสร็จรับเงินคา่ซือซองประมลูราคาจากเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก 

   ๕.๕  หลกัประกนัซองประมูลราคา  ยืนซองประมลูจะต้องวางหลกัประกนัซองประมลู

ราคา 

เป็นจํานวนเงินเท่ากบัร้อยละ  ๕  ของราคาค่าเช่าขนัตําในระยะเวลาการเช่าไมเ่กิน  ๑ ปี  โดยใช้หลกัประกนัอย่าง

หนงึ 

อย่างใด  ดงัต่อไปนี 

   -  เงินสด 

   -  เชค็ทีธนาคารภายในจงัหวดันราธิวาสเซน็สงัจ่าย  ซงึเป็นเช็คลงวนัทีทีใช้เช็คนนัชําระตอ่

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก  หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน  ๓  วนัทําการ 

   -  หนงัสือคําประกนัของธนาคารภายในจงัหวดันราธิวาส  ตามแบบหนงัสือคําประกนัดงั

ระบ ุ

ในข้อ  ๑  รายการท ี ๑.๓ 

   -  พนัธบัตรของรัฐบาล 
 

  ๖.  ผู้ ยืนซองประมลูต้องยืนใบเสนอราคาทีประทบัตราเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก  ซงึจดัไว้ใน

เอกสาร 

เปิดประมลูราคานี  โดยไม่มเีงือนไขใด ๆ ทงัสิน  และจะต้องปฏิบติัดงันี 
 

   ๖.๑  จะต้องกรอกข้อความเป็นภาษาไทยให้ถกูต้องครบถ้วน  ลงลายมือชือของผู้ยืนซอง 

ประมลูให้ชดัเจน โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ เติม หรือแก้ไข  เปลียนแปลง  จะต้องลงลายมือ

ชือ 

ผู้ ยืนซองประมลูพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กํากบัไว้ด้วยทกุแห่ง 
 



   ๖.๒  จํานวนเงินทีเสนอจะต้องระบุตรงกนัทงัตวัเลขและตวัหนงัสือ หากตวัเลขและ

ตวัหนงัสือ 

ไมต่รงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั 
 

   ๖.๓  ผู้ ยืนซองประมลูจะต้องยืนซองเสนอราคาทีปิดผนกึซองเรียบร้อยต่อคณะกรรมการ 

รับซองประมลูราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า  เสนอราคาประมลูเช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ)  

  ๗.  ก่อนยืนซองประมลูเสนอราคา ผู้ ยืนซองประมลูควรตรวจร่างสญัญา และรายละเอียดอืน ๆ  

ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารการเปิดประมลูทังหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนซองประมลูราคา 

           /๘.  ในการยืน... 

- ๓ - 
 

  ๘.  ในการยืนซองเสนอราคาประมลูแตล่ะครัง   ผู้ ยืนซองประมลูแตล่ะรายมีสิทธิทีจะยืนซองเสนอ

ราคาได้เพียงครังเดียวเท่านนั  และจะถอนคืนมิได้ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน 

๙.  ผู้ ยืนซองประมลูทีมีความประสงค์จะดสูถานทีให้เช่า  ให้ไปพร้อมกนัทีสํานักงานเทศบาลเมือง 

สไุหงโก-ลก ในวนัที   ๒๔    กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  โดยจะมีเจ้าหน้าทีของเทศบาลนําไปดสูถานทีให้

เช่า 

และชีแจงรายละเอียดตา่งๆ ให้ทราบ  สําหรับผู้ ทีมไิด้ไปดสูถานทีให้เช่า ให้ถือวา่ยอมรับทีจะปฏิบติัตามเงือนไขการ 

เปิดประมลูราคานีได้ทกุประการ        

๑๐.  ผู้ ยืนซองประมลูจะต้องอยู่ในระหวา่งการเปิดซองประมลูและการพิจารณาของคณะกรรมการ 

เปิดซองของเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก หากไมอ่ยู่ในการเปิดซองหรือไมล่งลายมือชือไว้เป็นหลกัฐาน ให้ถือว่าทราบ

การ 

ชีขาดของคณะกรรมการเปิดซองจะโต้แย้งใดๆ ไมไ่ด้ทงัสิน       

  ๑๑.  ในการตดัสินการเสนอราคาประมลูหรือการทําสญัญา คณะกรรมการเปิดซองประมลู หรือ

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลกมสีิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอืนใดทีเกียวข้องกบัผู้   

เสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิทีจะไม่รับการเสนอราคาเช่าหรือไม่ทําสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไม่มีความ

เหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 

  ๑๒.  เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก ทรงไว้ซึงสิทธิทีจะไมรั่บผู้ เสนอราคาคา่เชา่สงูสดุ หรือผู้ เข้าประมลู 

รายใดก็ได้  หรืออาจจะยกเลิกการประมลูโดยไมพ่ิจารณาการประมลูเลยก็ได้ทังนีเพือประโยชน์ของทางราชการ      

เป็นสําคญัและให้ถือว่าการตดัสนิของเทศบาลเป็นเด็ดขาด  ผู้ เสนอราคาประมลูจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
 

  ๑๓.  ในกรณีทีเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก  พิจารณาว่าผู้ ยืนซองเสนอราคาประมลูรายใดสมควรให้

เป็น ผู้ประมลูได้  เทศบาลจะยดึถือหลกัประกนัซองไว้ และจะคืนให้เมือผู้ประมลูได้มาทําสญัญากบัเทศบาลแล้ว 

สําหรับผู้ทีไมไ่ด้รับการพิจารณาเทศบาลจะคืนหลกัประกนัซองให้ทนัที 
 

 



  ๑๔.  ผู้ ทีประมลูได้จะต้องทําสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุไว้ในข้อ ๑ รายการที  ๑.๒  กบั

เทศบาล 

ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕  ของ

ราคาคา่เช่าทีเสนอราคาประมลูได้ให้เทศบาลยึดถือไว้ในวนัทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนงึอย่างใด  

ดงัต่อไปนี 

   -  เงินสด 

   -  เชค็ทีธนาคารภายในจงัหวดันราธิวาสเซน็สงัจ่าย  ซงึเป็นเช็คลงวนัทีทีใช้เช็คนนัชําระตอ่ 

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก  หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน  ๓  วนัทําการ 

   -  หนงัสือคําประกนัของธนาคารภายในจงัหวดันราธิวาส  ตามหนงัสือคําประกนั  ดงัระบุ

ใน 

ข้อ  ๑  รายการที  ๑.๓ 

   -  พนัธบัตรของรัฐบาล 
 

  หากผู้ประมลูได้ไมม่าทําสญัญาภายในกําหนด หรือไมไ่ด้วางหลกัประกนัสญัญาเช่า เทศบาลถือ

ว่า 

สละสทิธิในการทําสญัญาเช่า  และเทศบาลจะริบหลกัประกนัซองตามข้อ  ๕.๕  ทงัหมด  โดยผู้ เสนอราคาประมลูได้

จะเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จากเทศบาลไมไ่ด้ 

           /๑๕.  ผู้ประมลู... 

- ๔ - 

  ๑๕.  ผู้ประมลูต้องประกนัอคัคีภัยอาคารและสิงก่อสร้างกบับริษัทประกนัภยัทีเทศบาลเห็นชอบ      

ในนามของเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก เป็นผู้เอาประกนัและผู้ รับประโยชน์จากกรมธรรม์ตลอดอายสุญัญาเช่า โดยผู้

เช่าเป็นผู้ชําระเบียประกนัแทนเทศบาลทังสิน  และจะต้องมอบกรมธรรม์ให้กบัเทศบาลเป็นผู้ เก็บรักษา 

  ๑๖.  ผู้ประมลูได้จะต้องชําระค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน  ภาษีบํารุงท้องที  หรือภาษีอืนใด ตลอดจน 

ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ เกียวกบัการเช่า เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านําประปา คา่ธรรมเนียมการจดัเก็บขยะมลูฝอย 

เป็นต้น  ในระหว่างอายสุญัญาเช่า 
 

  ๑๗.  ผู้ประมลูได้จะทําการก่อสร้าง  ดดัแปลง หรือตอ่เติมอาคารทงัหมดหรือบางสว่นมิได้ เว้นแต่

จะ ได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากเทศบาล  และเมือทําการก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือต่อเติมอาคารตามทีได้รับ

ความ 

ยินยอมจากเทศบาลแล้ว  ให้ทรัพย์สนินนัตกเป็นของเทศบาล 

๑๘.  หากมีปัญหาใดๆ ในการประมลูเช่าทรัพย์สินครังนี  ซงึมไิด้ระบุหรือกําหนดไว้ในประกาศนี 



หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน  หรือมีการตีความในข้อความใดในเอกสารทงัปวง เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลกทรงสิทธิทีจะ

พิจารณา 

ชีขาดผู้ใดจะโต้แย้งใดๆ ไมไ่ด้  
 

  ผู้สนใจยืนซองประมลูราคา  ขอทราบรายละเอยีดเพิมเติมเกียวกบัการเปิดประมลูเช่าทรัพย์สินของ 

เทศบาลฯ ได้ทีงานผลประโยชน์  กองคลงั  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทวักนั 
 

              ประกาศ   ณ   วนัที   ๑๔   กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                                                                     (นางสชุาดา   พนัธ์นรา) 

                                                                 นายกเทศมนตรีเมอืงสไุหงโก-ลก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



333      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองคลงั  งานผลประโยชน์ 

ท ี  ๔๑๐ /๒๕๖๑        วันท ี  ๑๔    กนัยายน    ๒๕๖๑ 

เรือง   ขอความร่วมมือประชาสมัพนัธ์เกียวกบัประกาศเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก เรือง  เปิดประมลูให้เช่า         

 ศนูย์อาหารเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก (Food  Center) (ครังที ๒) และประกาศประมลูให้เช่าแผงตลาด

 เทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) 

.......................................................................................................................................................................

............. 

เรียน  ผู้ อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (ผ่านผู้อํานวยการกองคลงั) 

 

                    ด้วยเทศบาลฯ  จะเปิดประมลูให้เช่าศนูย์อาหารเทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก (Food   Center)        (ครัง

ที ๒) และประมลูให้เช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) กองคลงั  จึงเห็นควรสง่ประกาศให้ศนูย์ข้อมลูข่าวสาร 

งานประชาสมัพนัธ์ กองวิชาการและแผนงาน    เพือปิดประกาศและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป  

 

 

 (นางลดัดาวลัย์   ขวญัช)ู 

 เจ้าพนกังานจดัเกบ็รายได้ชํานาญงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ที  นธ  ๕๒๑๐๓/ว.๑๘๔๙           สํานกังานเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

              ๒๕  ถ.ทรายทอง  ๒ นธ  ๙๖๑๒๐ 
 

        ๑๔    กนัยายน  ๒๕๖๑ 

เรือง    ขอความร่วมมือประกาศ 
 

เรียน    ผู้อํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยนราธิวาส  
 

สิงทีส่งมาด้วย  ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จํานวน  ๑  ชุด 
 

          ด้วยเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก จะดําเนินการเปิดประมลูให้เช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ)      

โดยจะทําการเปิดประมลูราคาในวนัที   ๒๗  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา  ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชมุสภาเทศบาล

เมืองสไุหงโก-ลก  ตามรายละเอยีดประกาศทีส่งมาพร้อมนี 
 

           จึงเรียนมาเพือประชาสมัพนัธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ประชาชนทราบโดยทวักนั  หวงัว่า       

คงได้รับความร่วมมือด้วยดี  ขอขอบคณุมา  ณ  โอกาสนี 
 

         ขอแสดงความนบัถือ   

           (นางสชุาดา   พันธ์นรา) 

           นายกเทศมนตรีเมืองสไุหงโก-ลก 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั  งานผลประโยชน์ 

โทร. ๐-๗๓๖๑-๒๓๙๔ 

โทรสาร  ๐-๗๓๖๑-๔๐๐๕ 
 



 

 

 

ที  นธ  ๕๒๑๐๓/ว.๑๘๔๙           สํานกังานเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

              ๒๕  ถ.ทรายทอง  ๒ นธ  ๙๖๑๒๐ 
 

       ๑๔    กนัยายน  ๒๕๖๑ 

เรือง    ขอความร่วมมือประกาศ 
 

เรียน    ผู้อํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยสไุหงโก-ลก จ.นราธิวาส  
 

สิงทีส่งมาด้วย  ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จํานวน  ๑  ชุด 
 

          ด้วยเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก จะดําเนินการเปิดประมลูให้เช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ)      

โดยจะทําการเปิดประมลูราคาในวนัที  ๒๗  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชมุสภาเทศบาล

เมืองสไุหงโก-ลก  ตามรายละเอยีดประกาศทีส่งมาพร้อมนี 
 

           จึงเรียนมาเพือประชาสมัพนัธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ประชาชนทราบโดยทวักนั  หวงัว่า        

คงได้รับความร่วมมือด้วยดี  ขอขอบคณุมา  ณ  โอกาสนี 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 

           (นางสชุาดา   พันธ์นรา) 

           นายกเทศมนตรีเมืองสไุหงโก-ลก 

 

 

 

 

 

กองคลงั  งานผลประโยชน์ 

โทร. ๐-๗๓๖๑-๒๓๙๔ 

โทรสาร  ๐-๗๓๖๑-๔๐๐๕ 

 

 

 



 

 

ที  นธ  ๕๒๑๐๓/ว.๑๘๔๙           สํานกังานเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

              ๒๕  ถ.ทรายทอง  ๒ นธ  ๙๖๑๒๐ 
 

      ๑๔     กนัยายน  ๒๕๖๑ 

เรือง    ขอความร่วมมือประกาศ 
 

เรียน    ผู้อํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียง ๙๑๒ ก.ร.ป.กลาง จังหวดันราธิวาส  
 

สิงทีส่งมาด้วย  ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จํานวน  ๑  ชุด 
 

          ด้วยเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก จะดําเนินการเปิดประมลูให้เช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ)      

โดยจะทําการเปิดประมลูราคาในวนัที  ๒๗  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชมุสภาเทศบาล

เมืองสไุหงโก-ลก  ตามรายละเอยีดประกาศทีส่งมาพร้อมนี 
 

           จึงเรียนมาเพือประชาสมัพนัธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ประชาชนทราบโดยทวักนั  หวงัว่า       

คงได้รับความร่วมมอืด้วยดี  ขอขอบคณุมา  ณ  โอกาสนี 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 

          (นางสชุาดา   พนัธ์นรา) 

            นายกเทศมนตรีเมอืงสไุหงโก-ลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั  งานผลประโยชน์ 

โทร. ๐-๗๓๖๑-๒๓๙๔ 

โทรสาร  ๐-๗๓๖๑-๔๐๐๕ 



 

 

ที  นธ  ๕๒๑๐๓/ว.๑๘๔๙           สํานกังานเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

              ๒๕  ถ.ทรายทอง  ๒ นธ  ๙๖๑๒๐ 
 

      ๑๔     กนัยายน  ๒๕๖๑ 

เรือง    ขอความร่วมมือประกาศ 
 

เรียน    ผู้อํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียง กวส.๖ บ้านเจาะวา อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส  
 

สิงทีส่งมาด้วย  ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จํานวน  ๑  ชุด 
 

          ด้วยเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก จะดําเนินการเปิดประมลูให้เช่าแผงตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ)      

โดยจะทําการเปิดประมลูราคาในวนัที  ๒๗   กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา  ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชมุสภาเทศบาล

เมืองสไุหงโก-ลก  ตามรายละเอยีดประกาศทีส่งมาพร้อมนี 
 

           จึงเรียนมาเพือประชาสมัพนัธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ประชาชนทราบโดยทวักนั  หวงัว่า        

คงได้รับความร่วมมือด้วยดี  ขอขอบคณุมา  ณ  โอกาสนี 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

           (นางสชุาดา   พันธ์นรา) 

            นายกเทศมนตรีเมอืงสไุหงโก-ลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั  งานผลประโยชน์ 

โทร. ๐-๗๓๖๑-๒๓๙๔ 

โทรสาร  ๐-๗๓๖๑-๔๐๐๕ 


