
 

   

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 
 

เรื่อง   กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

 

ดวย สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  กําหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๒  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคหน่ึงและวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๒๑ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดใหมี

สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สามัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังน้ี 

สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑   มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

เปนตนไป 

๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒    

เปนตนไป 

๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่ม ต้ังแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒    

เปนตนไป 

๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒    

เปนตนไป 

สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

เปนตนไป  

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                    สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

( นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย ) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 



 
ที่  นม ๕๒๓๗๖/ว ๔.๑                                  สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 
                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                       ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ประชาสัมพันธกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

เรียน   

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน  ๑  ฉบับ 

 

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ กําหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังน้ี 

สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑   มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

เปนตนไป 
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒    

เปนตนไป 
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่ม ต้ังแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒    

เปนตนไป 
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒    

เปนตนไป 

สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

เปนตนไป  
  

ดังน้ัน สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอความ
อนุเคราะหทานประชาสัมพันธและปดประกาศ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๒             
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป   
 

                       ขอแสดงความนับถือ 
 

  สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 
                     (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                     ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 
งานกิจการสภาเทศบาล 
โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 
โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 


