
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

คู่ฉบับ 
 

ที่  สฎ   ๕๒๐๐๑/ว4๒                                                 ส ำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำน ี
        ถนนภักดีอนุสรณ์ อ.เมือง  สฎ ๘๔๐๐๐ 
 
         1๗  กุมภำพันธ์   ๒๕6๕ 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี  ๒๕6๕ 
 

เรียน รองประธำนสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี/สมำชิกสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
 

อ้ำงถึง หนังสืองำนกิจกำรสภำเทศบำล ที่ สฎ   52001/ว ๐๐๕ ลงวันที่  ๑๐ มกรำคม  256๕ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำล           จ ำนวน   ๑   ฉบับ 
  ๒. ระเบียบวำระกำรประชุม           จ ำนวน   ๑   ฉบับ 
  ๓. ส ำเนำรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
      สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔       จ ำนวน   1  เล่ม 
  ๔. ญัตติ          จ ำนวน  ๑๔ ญัตติ 

  ตำมที่ งำนกิจกำรสภำเทศบำล ได้ส่งประกำศเรียกประชุ มสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี                                  
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕6๕  นั้น 
 

   เพ่ือปฏิบัติ ให้ เป็นไปตำมควำมในมำตรำ ๒๕  แห่งพระรำชบัญญัติ เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖             
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑4) พ.ศ. ๒๕62  และข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ            
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภำเทศบำลนคร               
สุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ  สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕6๕  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕6๕  มีก ำหนด ๒๘ วัน
ประธาน สภ า เทศ บ าล ได้ แ จ้ งนั ด ป ระชุ ม สภ า เทศ บ าล  ส มั ยส า มัญ  ส มั ยแ รก  ป ระจ าปี  ๒ ๕ 6 ๕                                  
ใน วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕6๕  เวลา ๐๙ .๓0  น . ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี                              
รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่ส่งมำพร้อมนี้ 
  

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/ว4๓                                                 ส ำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
               ถนนภักดีอนุสรณ์ อ.เมือง  สฎ   ๘๔๐๐๐ 
 
          1๗ กุมภำพันธ์  ๒๕6๕ 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  สมัยสำมัญ สมัยแรก  ประจ ำปี  ๒๕6๕ 
 

เรียน นำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล  
  รองปลัดเทศบำล ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียน
 เทศบำล  ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล ประธำนชุมชน หรือผู้แทนชุมชน และสื่อมวลชนทุกแขนง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำล           จ ำนวน   ๑   ฉบับ 
  ๒. ระเบียบวำระกำรประชุม           จ ำนวน   ๑   ฉบับ 
  ๓. ส ำเนำรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
      สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔       จ ำนวน   1  เล่ม 
  ๔. ญัตติ          จ ำนวน  ๑๔ ญัตติ 

  ตำมที่ งำนกิจกำรสภำเทศบำล ได้ส่งประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี                                  
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕6๕  นั้น 
 

   เพ่ือปฏิบัติ ให้ เป็นไปตำมควำมในมำตรำ ๒๕  แห่งพระรำชบัญญัติ เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖             
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑4) พ.ศ. ๒๕62  และข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ            
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภำเทศบำลนคร               
สุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ  สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕6๕  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕6๕  มีก ำหนด ๒๘ วัน
ประธาน สภ า เทศ บ าล ได้ แ จ้ งนั ด ป ระชุ ม สภ า เทศ บ าล  ส มั ยส า มัญ  ส มั ยแ รก  ป ระจ าปี  ๒ ๕ 6 ๕                                  
ใน วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕6๕  เวลา ๐๙ .๓0  น . ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี                              
รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่ส่งมำพร้อมนี้ 
     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/

