
 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว       สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 
           8   กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกทาน 
j 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.25๖๓ 

                        จํานวน ๑  ชุด 
 ๒.  สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓   
      ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. 25๖๓  เม่ือวันจันทรที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25๖๓  
           จํานวน ๑ ชุด 

 ๓.  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ เมื่อวันเสารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
         จํานวน  1  ชุด 

 
 ตามที่  เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม   
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวาง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํา
กิจการในอํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบราง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขั้นรับหลักการ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีมติรับหลักการ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกลาวแลว ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.25๖๓ เม่ือวันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม 25๖๓ และได
มอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน 3 คน เปนผูพิจารณาคําขอแปรญัตติราง         
เทศบัญญัติเปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง คือ วันอังคารท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – 
๑๖.๓๐  น. วันพุธที่  ๒  กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. และวันพฤหัสบดีท่ี  ๓  
กันยายน ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
 
 
 

ปรากฏวา... 
 
 



-๒- 
 
 
 

ปรากฏวาเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลทานใดยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไมมีการแกไขรายละเอียดราง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย ๓)  

 
ในการนี้  งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพื่อขอนัดประชุม         

สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันศุกรที่ ๑๑ เดือน
กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา 1๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เพ่ือพิจารณา
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในขั้นแปรญัตติ และข้ันลงมติ และ
พิจารณาเรื่องตางๆซึ่งเปนการกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย ๑) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุดสุภาพ 
 

 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

                                
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแ 
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว       สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 
          ๘  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เรียน   นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี/เลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.25๖๓ 

                        จํานวน ๑  ชุด 
 ๒.  สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓   
      ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. 25๖๓  เม่ือวันจันทรที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25๖๓  
           จํานวน ๑ ชุด 

 ๓.  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ เมื่อวันเสารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
         จํานวน  1  ชุด 

 
 ตามที่  เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม   
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวาง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํา
กิจการในอํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบราง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขั้นรับหลักการ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีมติรับหลักการ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกลาวแลว ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.25๖๓ เม่ือวันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม 25๖๓ และได
มอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน 3 คน เปนผูพิจารณาคําขอแปรญัตติราง         
เทศบัญญัติเปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง คือ วันอังคารท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – 
๑๖.๓๐  น. วันพุธท่ี  ๒  กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. และวันพฤหัสบดีที่  ๓  
กันยายน ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
 
 
 

ปรากฏวา... 
 
 



-๒- 
 
 
 

ปรากฏวาเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลทานใดยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไมมีการแกไขรายละเอียดราง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย ๓)  
 

ในการนี้  งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพื่อขอนัดประชุม         
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันศุกรที่ ๑๑ เดือน
กันยายน ๒๕๖๓ ตัง้แตเวลา 1๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เพ่ือพิจารณา
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในขั้นแปรญัตติ และข้ันลงมติ และ
พิจารณาเรื่องตางๆซึ่งเปนการกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย ๑) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุดสุภาพ 
 
 
 

                                    ขอแสดงความนับถือ 

                                
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแ 
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 
           ๘  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
เรียน   ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล/รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล/หัวหนาสวนราชการทุกทาน 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.25๖๓ 

                        จํานวน ๑  ชุด 
 ๒.  สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓   
      ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. 25๖๓  เม่ือวันจันทรที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25๖๓  
           จํานวน ๑ ชุด 

 ๓.  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ เมื่อวันเสารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
         จํานวน  1  ชุด 

 
 ตามที่  เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม   
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวาง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํา
กิจการในอํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบราง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขั้นรับหลักการ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีมติรับหลักการ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกลาวแลว ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.25๖๓ เม่ือวันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม 25๖๓ และได
มอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน 3 คน เปนผูพิจารณาคําขอแปรญัตติราง         
เทศบัญญัติเปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง คือ วันอังคารท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – 
๑๖.๓๐  น. วันพุธท่ี  ๒  กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. และวันพฤหัสบดีที่  ๓  
กันยายน ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
 
 
 

ปรากฏวา... 
 
 



-๒- 
 
 
 

ปรากฏวาเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลทานใดยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไมมีการแกไขรายละเอียดราง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย ๓)  

 
ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอเชิญเขารวมประชุม         

สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันศุกรที่ ๑๑ เดือน
กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา 1๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เพ่ือพิจารณา
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในขั้นแปรญัตติ และข้ันลงมติ และ
พิจารณาเรื่องตางๆซึ่งเปนการกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย ๑) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุดสุภาพ 
 

 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

                                
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแ 
 
 
 
 
 
กิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/       สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 

           ๘  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

เรียน   กํานัน/ผูใหญบาน และประชาชนในตําบลรูสะมิแล 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.25๖๓ 
                        จํานวน ๑  ชุด 

 ๒.  สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓   
      ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. 25๖๓  เม่ือวันจันทรที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25๖๓  
           จํานวน ๑ ชุด 

 ๓.  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ เมื่อวันเสารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
         จํานวน  1  ชุด 

 
 ตามที่  เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม   
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวาง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํา
กิจการในอํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบราง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขั้นรับหลักการ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีมติรับหลักการ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกลาวแลว ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.25๖๓ เม่ือวันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม 25๖๓ และได
มอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน 3 คน เปนผูพิจารณาคําขอแปรญัตติราง         
เทศบัญญัติเปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง คือ วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. 
– ๑๖.๓๐  น. วันพุธที่  ๒  กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. และวันพฤหัสบดีท่ี  ๓  
กันยายน ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 
 
 
 

ปรากฏวา... 
 
 



-๒- 
 
 
 

ปรากฏวาเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลทานใดยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไมมีการแกไขรายละเอียดราง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย ๓)  

 
ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอเชิญเขารวมรับฟง

การประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันศุกรที่ ๑๑ 
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา 1๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เพ่ือ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ 
และพิจารณาเรื่องตางๆซึ่งเปนการกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย ๑) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแตงกายดวยชุดสุภาพ 

 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

                                
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแ 
 
 
 
 
 
กิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 
 


