
  

คู่ฉบับ 
 

ที่  สฎ   ๕๒๐๐๑/ว๓๐๗                                                  ส ำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำน ี
        ถนนภักดีอนุสรณ์ อ.เมือง  สฎ ๘๔๐๐๐ 
 
           ๒๒   ธันวำคม  ๒๕6๔ 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี  ๒๕6๔ 
 

เรียน รองประธำนสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี / สมำชิกสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

อ้ำงถึง หนังสืองำนกิจกำรสภำเทศบำล ที่ สฎ   52001/ว ๒๖๓  ลงวันที่   ๘  พฤศจิกำยน   256๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑.  ประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำล    จ ำนวน   ๑     ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวำระกำรประชุม    จ ำนวน    ๑     ฉบับ 
  ๓.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕6๔ 
        เมื่อวันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕6๔    จ ำนวน    ๑      เล่ม 
  ๔. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕6๔ 
        เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕6๔    จ ำนวน    ๑      เล่ม 
  ๕.  ญัตติ      จ ำนวน    ๒๙ ญัตติ 
 

   ตำมที่งำนกิจกำรสภำเทศบำล ได้ส่งประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี                 
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี ๒๕6๔ นั้น 
 

   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมควำมในมำตรำ ๒๕  แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. ๒๔๙๖                   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ                 
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เรียกประชุมสภำเทศบำล                
นครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4  ประจ ำปี ๒๕6๔ ตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวำคม ๒๕6๔  มีก ำหนด ๓๐ วัน 
ประธานสภาเทศบาลได้ แจ้ งนั ดประชุ มสภาเทศบาล ส มัยสามัญ  ส มัยที่  4  ป ระจ าปี  ๒๕6๔                          
ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕6๔  เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รำยละเอียด
ปรำกฏตำมเอกสำรที่ส่งมำพร้อมนี้ 
  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
                                                                ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                  
             
              (นำยนพดล ประเสริฐ) 
                         ประธำนสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  งำนกิจกำรสภำเทศบำล        
โทร.๐ ๗๗๒๗ ๒๕๑๓   
โทรสำร ๐-๗๗๒๘-๘๙๑๙ 
www.suratcity.go.th            
“ ซื่อสตัย์  สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมัน่มาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม ” 

 

http://www.suratcity.go.th/


คู่ฉบับ 
 

 
ที่  สฎ   ๕๒๐๐๑/ ว30๘                               ส ำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
              ถนนภักดีอนุสรณ์ อ.เมือง  สฎ   ๘๔๐๐๐ 
 
         ๒๒  ธันวำคม  ๒๕6๔ 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี  ๒๕6๔ 
 

เรียน นำงสมบูรณ์ สุวรรณบุตร ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีนครสุรำษฎร์ธำนี 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑.  ประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำล    จ ำนวน   ๑     ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวำระกำรประชุม    จ ำนวน    ๑     ฉบับ 
  ๓.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕6๔ 
        เมื่อวันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕6๔    จ ำนวน    ๑      เล่ม 
  ๔. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕6๔ 
        เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕6๔    จ ำนวน    ๑      เล่ม 
  ๕.  ญัตติ      จ ำนวน    ๒๙ ญัตติ 
 

   ตำมที่งำนกิจกำรสภำเทศบำล ได้ส่งประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี                 
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี ๒๕6๔ นั้น 
 

   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมควำมในมำตรำ ๒๕  แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. ๒๔๙๖                   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ                 
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เรียกประชุมสภำเทศบำล                
นครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4  ประจ ำปี ๒๕6๔ ตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวำคม ๒๕6๔  มีก ำหนด ๓๐ วัน 
ประธานสภาเทศบาลได้ แจ้ งนั ดประชุมสภาเทศบาล ส มัยสามัญ  ส มัยที่  4  ป ระจ าปี  ๒๕6๔                          
ในวันที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕6๔  เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รำยละเอียด
ปรำกฏตำมเอกสำรที่ส่งมำพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
                                                                                                                           
 

                                                                                 
 

                    (นำยนพดล ประเสริฐ) 
                         ประธำนสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป   
งำนกิจกำรสภำเทศบำล       
โทร.๐ ๗๗๒๗ ๒๕๑๓ 
  โทรสำร ๐-๗๗๒๘-๘๙๑๙ 
www.suratcity.go.th             
“ ซื่อสตัย์  สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมัน่มาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม ” 

http://www.suratcity.go.th/

