
 
คู่ฉบับ 

ที่  สฎ   52001/ว263                                    ส ำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
              ถนนภักดีอนุสรณ์ อ.เมือง สฎ   84000 
 
              ๘  พฤศจิกำยน   256๔๘  พฤศจิกำยน   256๔ 
 
เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4  ประจ ำปี 256๔ 

เรียน รองประธำนสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี / สมำชิกสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศสภำเทศบำลสุรำษฎร์ธำนี  เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี                        
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี  256๔ จ ำนวน  1  ฉบับ             

 

ตำมมติ ที่ ป ระชุ ม สภ ำเท ศบ ำลน ครสุ รำษฎ ร์ ธำนี  ครั้ งแ รก  ป ระจ ำปี  ๒ ๕ ๖ ๔                      
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม  ๒๕๖๔  ได้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  สมัยสำมัญ สมัยที ่4 
ประจ ำป ี256๔ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวำคม 256๔ มีก ำหนด 30 วัน 

 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 จึงได้เรียกประชุม              
สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 256๔ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวำคม  256๔ 
มีก ำหนด 30 วัน ส ำหรับก ำหนดวันประชุมสภำเทศบำล  จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 
     ขอแสดงควำมนับถือ 
                                                                     
                                                                                 
 
                                                                     (นำยนพดล ประเสริฐ) 
                        ประธำนสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
 
 
 
 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  งำนกิจกำรสภำ        
โทร.0 7727 2513      
โทรสำร 0 7728 8919 
www.suratcity.go.th 
 
 “ ซื่อสัตย์  สุจรติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม ” 

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


 
คู่ฉบับ 

ที่  สฎ   52001/ว264                                             ส ำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
             ถนนภักดีอนุสรณ์ อ.เมือง  สฎ   84000 
 
                8  พฤศจิกำยน   256๔ 
 
เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4 ประจ ำปี 256๔ 
 

เรียน    นำยกเทศมนตรีนครสุรำษฎร์ธำนี 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ประกำศสภำเทศบำลสุรำษฎร์ธำนี  เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี                   
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 256๔ จ ำนวน  1  ฉบับ             

 

ตำมมติ ที่ ป ระชุ ม สภ ำเท ศบ ำลน ครสุ รำษฎ ร์ ธำนี  ครั้ งแ รก  ป ระจ ำปี  ๒ ๕ ๖ ๔                      
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม  ๒๕๖๔  ได้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 
ประจ ำป ี256๔ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวำคม 256๔ มีก ำหนด 30 วัน 

 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 จึงได้เรียกประชุม              
สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 256๔ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวำคม  256๔ 
มีก ำหนด 30 วัน ส ำหรับก ำหนดวันประชุมสภำเทศบำล  จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 
     ขอแสดงควำมนับถือ 
                                                              
                                                                                
 
                                                                     (นำยนพดล ประเสริฐ) 
                        ประธำนสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
 
 
 
 
 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
งำนกิจกำรสภำ        
โทร.0 7727 2513      
โทรสำร 0 7728 8919 
www.suratcity.go.th 
“ ซือ่สตัย์  สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมัน่มาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม ” 

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

