
 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 
          ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกทาน 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 25๖๓ เรื่องเรียกประชุม 

     สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๓   
      จํานวน 1  ฉบับ  

2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ.25๖๓  
  วันพฤหัสบดทีี่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓         จํานวน ๑ ชุด 

๓.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่  ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓   
                          เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.25๖๓                  จํานวน ๑ ชุด 

๔. สําเนารายงานผลการดําเนินงาน  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒        จํานวน  ๑  เลม 
  ๕.  สําเนาหนังสือจังหวัดปตตานี ที่ ปน ๐๐๒๐.๕/๑๙๔๒๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
   เรื่อง กรมประมงขอถอนสภาพและขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐ  

ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน          จํานวน  ๑  ชุด 
๖.  สําเนาหนังสือสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๖ ดวนที่สุด ที่ ปน ๐๙๖๐.๑๐๔/๔๓๒๖  

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอถอนสภาพและขออนุญาตใชประโยชนในที่ดิน
ของรัฐตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน               จํานวน  ๑  ชุด 

๗.  สําเนาหนังสือเทศบาลตําบลรูสะมิแล ที่ ปน ๕๓๒๐๑/๒๓๙๑  
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา  
ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔       จํานวน  ๑  ชุด 

  ๘. สําเนาหนังสือสถานีตํารวจน้ํา ๒ กองกํากับการ ๗ ที่ ตช ๐๐๒๖.๖๗๒/๒๔๒๒ 
   ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะหนําเรื่องการกอสราง 
   ทาเทียบเรือเขารวมมติท่ีประชุม          จํานวน  ๑  ชุด 

๙.  สําเนาหนังสือศาลจังหวัดปตตานี ที่ ศย ๓๐๙.๐๐๗/๑๐๑๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม  
๒๕๖๓ เรื่อง การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา                จํานวน  ๑  ชุด 

              
  ตามที่  เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในระหวาง
วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการใน
อํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล
พิจารณาเรื่องตางๆ  นั้น 

ในการนี้... 



 
-๒- 

 
 

 
 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอนัดประชุมสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ.25๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  เดือนธันวาคม  
๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือพิจารณาเรื่อง
ตางๆ และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุด

เครื่องแบบสีกากี 
 
           ขอแสดงความนับถือ 

 

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



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 
          ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 25๖๓ เรื่องเรียกประชุม 

     สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๓   
      จํานวน 1  ฉบับ  

2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ.25๖๓  
  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓         จํานวน ๑ ชุด 

๓.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่  ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓   
                          เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.25๖๓                  จํานวน ๑ ชุด 

๔. สําเนารายงานผลการดําเนินงาน  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒        จํานวน  ๑  เลม 
  ๕.  สําเนาหนังสือจังหวัดปตตานี ที่ ปน ๐๐๒๐.๕/๑๙๔๒๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
   เรื่อง กรมประมงขอถอนสภาพและขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐ  

ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน          จํานวน  ๑  ชุด 
๖.  สําเนาหนังสือสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๖ ดวนที่สุด ที่ ปน ๐๙๖๐.๑๐๔/๔๓๒๖  

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอถอนสภาพและขออนุญาตใชประโยชนในที่ดิน
ของรัฐตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน               จํานวน  ๑  ชุด 

๗.  สําเนาหนังสือเทศบาลตําบลรูสะมิแล ที่ ปน ๕๓๒๐๑/๒๓๙๑  
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา  
ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔       จํานวน  ๑  ชุด 

  ๘. สําเนาหนังสือสถานีตํารวจน้ํา ๒ กองกํากับการ ๗ ที่ ตช ๐๐๒๖.๖๗๒/๒๔๒๒ 
   ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะหนําเรื่องการกอสราง 
   ทาเทียบเรือเขารวมมติที่ประชุม          จํานวน  ๑  ชุด 

๙.  สําเนาหนังสือศาลจังหวัดปตตานี ที่ ศย ๓๐๙.๐๐๗/๑๐๑๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม  
๒๕๖๓ เรื่อง การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา                จํานวน  ๑  ชุด 

              
  ตามที่  เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในระหวาง
วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการใน
อํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล
พิจารณาเรื่องตางๆ  นั้น 

ในการนี้... 



 
-๒- 

 
 
 
 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอนัดประชุมสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ.25๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  เดือนธันวาคม  
๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือพิจารณาเรื่อง
ตางๆ และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุด

เครื่องแบบสีกากี 
 
 
 
 

 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

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



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 
         ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เรียน   ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล/รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล/หัวหนาสวนราชการทุกทาน 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 25๖๓ เรื่องเรียกประชุม 

     สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๓   
      จํานวน 1  ฉบับ  

2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ.25๖๓  
  วนัพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓         จํานวน ๑ ชุด 

๓.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่  ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓   
                          เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.25๖๓                  จํานวน ๑ ชุด 

๔. สําเนารายงานผลการดําเนินงาน  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒        จํานวน  ๑  เลม 
  ๕.  สําเนาหนังสือจังหวัดปตตานี ที่ ปน ๐๐๒๐.๕/๑๙๔๒๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
   เรื่อง กรมประมงขอถอนสภาพและขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐ  

ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน          จํานวน  ๑  ชุด 
๖.  สําเนาหนังสือสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๖ ดวนที่สุด ที่ ปน ๐๙๖๐.๑๐๔/๔๓๒๖  

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอถอนสภาพและขออนุญาตใชประโยชนในที่ดิน
ของรัฐตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน               จํานวน  ๑  ชุด 

๗.  สําเนาหนังสือเทศบาลตําบลรูสะมิแล ที่ ปน ๕๓๒๐๑/๒๓๙๑  
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา  
ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔       จํานวน  ๑  ชุด 

  ๘. สําเนาหนังสือสถานีตํารวจน้ํา ๒ กองกํากับการ ๗ ที่ ตช ๐๐๒๖.๖๗๒/๒๔๒๒ 
   ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะหนําเรื่องการกอสราง 
   ทาเทียบเรือเขารวมมติท่ีประชุม          จํานวน  ๑  ชุด 

๙.  สําเนาหนังสือศาลจังหวัดปตตานี ที่ ศย ๓๐๙.๐๐๗/๑๐๑๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม  
๒๕๖๓ เรื่อง การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา                จํานวน  ๑  ชุด 

              
  ตามที ่ เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในระหวาง
วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการใน
อํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล
พิจารณาเรื่องตางๆ  นั้น 

ในการนี้... 



 
-๒- 

 
 
 
 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอเชิญเขารวมประชุม
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔ เดือน
ธันวาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆ และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมท่ีแนบมา
พรอมนี้แลว  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุด

เครื่องแบบสีกากี 
 
 

 
 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

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



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 
         ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เรียน   กํานัน/ผูใหญบาน และประชาชนในตําบลรูสะมิแล 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 25๖๓ เรื่องเรียกประชุม 

     สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๓   
      จํานวน 1  ฉบับ  

2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ.25๖๓  
  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓         จํานวน ๑ ชุด 

๓.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่  ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓   
                          เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.25๖๓                  จํานวน ๑ ชุด 

๔. สําเนารายงานผลการดําเนินงาน  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒        จํานวน  ๑  เลม 
  ๕.  สําเนาหนังสือจังหวัดปตตานี ที่ ปน ๐๐๒๐.๕/๑๙๔๒๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
   เรื่อง กรมประมงขอถอนสภาพและขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐ  

ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน          จํานวน  ๑  ชุด 
๖.  สําเนาหนังสือสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๖ ดวนที่สุด ที่ ปน ๐๙๖๐.๑๐๔/๔๓๒๖  

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอถอนสภาพและขออนุญาตใชประโยชนในที่ดิน
ของรัฐตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน               จํานวน  ๑  ชุด 

๗.  สําเนาหนังสือเทศบาลตําบลรูสะมิแล ที่ ปน ๕๓๒๐๑/๒๓๙๑  
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา  
ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔       จํานวน  ๑  ชุด 

  ๘. สําเนาหนังสือสถานีตํารวจน้ํา ๒ กองกํากับการ ๗ ที่ ตช ๐๐๒๖.๖๗๒/๒๔๒๒ 
   ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะหนําเรื่องการกอสราง 
   ทาเทียบเรือเขารวมมติท่ีประชุม          จํานวน  ๑  ชุด 

๙.  สําเนาหนังสือศาลจังหวัดปตตานี ที่ ศย ๓๐๙.๐๐๗/๑๐๑๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม  
๒๕๖๓ เรื่อง การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา                จํานวน  ๑  ชุด 

              

  ตามที่  เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
25๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในระหวาง
วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการใน
อํานาจหนาที่ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติเพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล
พิจารณาเรื่องตางๆ  นั้น 

ในการนี้... 



 
-๒- 

 
 
 

 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอเชิญเขารวมรับฟง
การประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๔ 
เดือนธันวาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือ
พิจารณาเรื่องตางๆ และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมท่ีแนบมา
พรอมนี้แลว  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแตงกายดวยชุดสุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

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


