
ใบสมัครเขาเปนสมาชิกและถือหุน 

กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 
 

เขียนท่ี .......................................................... 

วันท่ี…………เดือน………………………พ.ศ. ……………… 

 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)………………………………..นามสกุล……………………………….. 

วันเดือนปเกดิ…………………………………อาย…ุ…….ป อาชีพ………………………………………….. 

อยูบานเลขท่ี……………..หมูท่ี…………ตําบลเวียงพางคํา   อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย ไดทราบ

วัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคําโดยตลอดแลว และเหน็ชอบในวัตถุประสงคของกลุม จึง
ขอสมัครเขาเปนสมาชิกกลุม ประเภท               สามัญ                  สมทบ                 กิตติมศักดิ ์
โดย    1) ขอถือหุน จาํนวน………………….หุน  (มูลคาหุนละ 10 บาท) 

      คิดเปนคาหุนรวม     =……………………………บาท 

 2) คาธรรมเนียมแรกเขา (ถือเปนรายไดของกลุมจะเรียกคืนไมไดไมวากรณใีดๆ)=….20.- บาท 

      รวม  =……………………………บาท 

 ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกยินดีจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกลุมฯ ทุกประการโดยเครงครัดและ
ขาพเจาไดชําระเงินคาหุนตามท่ีขอถือและคาธรรมเนียมแรกเขาอีก 20 บาท มาพรอมใบสมัครนี้ 
 

     (ลงช่ือ)…………………………………………..ผูสมัคร 

                (…………………………………………) 

     (ลงช่ือ)…………………………………………..ผูรับรอง 

                (…………………………………………) 

     (ลงช่ือ)…………………………………………..ผูรับรอง 

                (…………………………………………) 
(ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด โดยตองมีคณะกรรมการดําเนินงานของกลุมองคกร
อาชีพ อบต.หรือกํานัน-ผูใหญบาน หรือสมาชิกสภา อบต.ทุกหมูบานของ ต.เวียงพางคําไมนอยกวา 2 คนรับรอง) 

ความเห็นคณะกรรมการ  

 ไดรับใบสมัครของ(นาย,นาง,นางสาว)………………………………………………………แลว เห็นวา 

        มีคุณสมบัติครบถวน ควรรับเปนสมาชิกเลขท่ี……………ต้ังแตวนัท่ี…….เดือน………………..พ.ศ……. 

และไดรับเงินคาหุน,คาธรรมเนียมแรกเขา ตามใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี……………วันท่ี………………………….. 

         ไมควรรับ เพราะ……………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................... 

     (ลงช่ือ)……………………………………เลขานุการคณะกรรมการ 

      (…………………………………) 

     วันท่ี…………เดือน……………………….พ.ศ. …………. 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
เร่ือง  การจัดต้ังกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวยีงพางคํา ตามโครงการศูนยกลางเรียนรู 

และพัฒนาเครือขายเศรษฐกจิระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ประจําป 2546 

 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดรับมอบหมายจากองคกรกลุมอาชีพ ประชาคมตําบลเวียง
พางคําในการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ตาม
โครงการพัฒนาเศรษฐกจิระดับชุมชนภายใตแผนงานดานชุมชน นั้น  
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว และบังเกิดผลเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน 
องคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคํา รวมกับกลุมองคกรอาชีพ คณะกรรมการดําเนินงานรวมของโครงการ
ศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา จึงขอประกาศจัดต้ัง”กลุมองคกรอาชีพ 

อบต.เวียงพางคํา” ข้ึน เพื่อเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการโครงการใหดําเนนิไปอยางตอเนื่อง ยั่งยืน ท้ังนี้

ภายใตคําปรึกษาแนะนําของคณะกรรมการรวมประชาคมตําบล-หมูบาน ,กลุมอาชีพ,กาํนัน-ผูใหญบานและองคการ
บริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  ซ่ึงมีรายละเอียดสาระสําคัญของการจัดต้ังกลุมอาชีพอันจะเปนแนวทางในการ
กําหนดระเบียบขอบังคับภายหลังจากท่ีไดมีการรับสมัครสมาชิกอยางเปนรูปธรรมแลว ตอไปนี ้

 “กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา” ไดยดึถือปรัชญาในการดําเนนิการ ดังนี ้ 
               - กลุมองคกรอาชีพเปนของสมาชิก - บริหารโดยสมาชิก  
               - กลุมองคกรอาชีพบริการสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
               - กลุมองคกรอาชีพตองรวมแรงรวมใจ มีวินยั เสียสละ เพื่อผลประโยชนรวมกัน  

“กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา”นี้  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกนัตามหลักสหกรณ โดยดําเนนิธุรกิจการ
ผลิต การคา การบริการ อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก 

               การดําเนินงานของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  ตองบริการสมาชิกโดยไมหวังผลกําไรในการ
รวมกันผลิต รวมกันซ้ือ รวมกันขาย รวมกนัแกปญหารวมกัน เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัดโดยเปดโอกาสให
สมาชิกไดชวยเหลือตนเองใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดเปนหลัก   

 ใหคณะกรรมการดําเนินงานตางๆ ของกลุมองคกรอาชีพใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักการซ่ึง
ตองกําหนดไวเปนระเบียบเปนเร่ืองๆ ไป และคาดวาจะเปดดําเนินธุรกิจในธุรกิจตอไปนี้ คือ  
               1. รานคากลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  จําหนายสินคาอุปโภค - บริโภค สินคาเคร่ืองใชใน
ชีวิตประจําวัน ขนมขบเค้ียว อาหารกระปอง ฯลฯ และเปดจําหนายสินคาเพื่อการเกษตร เชน  ปุย ยาปราบ
ศัตรูพืช และเมล็ดพืชพันธุไมและผักทุกประเภท เปดบริการในลักษณะขายสง  ตามความประสงคของสมาชิก
ตองการ ใชท่ีทําการบริเวณชั้นลางอาคารศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง  

               2. รานขายของฝากกลุมองคกรอาชพี อบต.เวียงพางคํา ศูนยรวมจําหนายสินคาพื้นเมืองชายแดน สินคา
ของเกษตรกร และสินคาหนึง่ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของทุกกลุมอาชีพ ฯลฯ  
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               3. ศูนยอาหารกลุมองคกรอาชพี อบต.เวียงพางคํา  บริการอาหารหลากหลายชนิด  อาหารจานเดียว 
อาหารตามส่ัง อาหารสด ๆ พรอมปรุงราคาเปนกันเอง รับบริการกรุปทัวร  จําหนายขนมหลากหลายชนิด พิเศษ
สมาชิกกลุมองคกรอาชีพฯ รับสวนลด 10 % เม่ือใชบริการในรานอาหารบริเวณสวนสาธารณะหนองแหวน   
               4. ศูนยบริการนักทองเท่ียวเมืองชายแดน  บริการขอมูลแหลงทองเท่ียว ,บริการติดตอรถรับจาง
นักทองเท่ียว ,รับจัดทัวรทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานศิลปะวัฒนธรรม,จองหองพักท่ีพกันักทองเท่ียว   และบริการ
อินเทอรเน็ต 

 5. ศูนยสงเสริมสุขภาพพลานามัย ใหบริการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกและบุคคลท่ัวไป ในการ
ออกกําลังกายเตนแอโรบิก,การใชเคร่ืองมืออุปกรณการออกกําลังกายสวนสาธารณะหนองแหวน,หองอบ
สมุนไพร,เรือปนจักรยานนํ้า,สงเสริมต้ังชมรมรักสุขภาพตําบลเวียงพางคํา 

 6. การดําเนินงานอ่ืนๆ อันเปนประโยชนตอสมาชิก อาทิเชน การรับฝากเงิน,ใหเงินกูแกสมาชิก,การให
สวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ท้ังนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการของกลุม
องคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มีอํานาจกาํหนดระเบียบการดําเนินงานในกจิกรรมแตละดาน ซ่ึงตองดําเนินงาน
ในลักษณะการมีสวนรวม มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

 การรับสมัครสมาชิกและมูลคาหุน 

หุน   กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละ 10 บาท     

การถือหุน สมาชิกแตละคนตองถือหุนในกลุมเม่ือแรกเขาและถือหุนเปนประจําตามท่ีระบุไวในใบ 

สมัครเขาเปนสมาชิก  ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด  
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 

คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันท่ียื่นใบสมัครเปนสมาชิก จํานวน
เงิน 20 บาท  คาธรรมเนียมแรกเขานีใ้หถือวาเปนรายไดของกลุมจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ 

สมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มี 3 ประเภท คือ 

1)  สมาชิกสามัญ        คุณสมบัติของสมาชิก  
              (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี ้ 
              (2) เปนบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ  อายุครบ 18 ป บริบูรณ  
              (3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยด ี 
              (4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ   

 (5)ไมเปนบุคคลผูมีหนี้สินลนพนตัว  
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(6) เปนบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาหรือทรัพยสินท่ีใชประกอบอาชีพอยูในตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย 
จังหวดัเชียงราย 

 (7) ถือสัญชาติไทย 

2)สมาชิกสมทบ        คุณสมบัติของสมาชิก  
              (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี ้ 
              (2) เปนบุคคลท้ังท่ีบรรลุนิติภาวะ และยังไมบรรลุนิติภาวะ ในกรณีท่ียังไมบรรลุนิติภาวะจะตองไดรับ
คํายินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร       
 (3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยด ี 
              (4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน- ไมสมประกอบ  
              (5)ไมเปนบุคคลผูมีหนี้สินลนพนตัว  
 (6) เปนบุคคลท่ีท้ังถือสัญชาติไทย และไมมีสัญชาติไทย กรณีไมมีสัญชาติไทยตองมีทะเบียนควบคุมท่ี
ทางราชการออกใหและตองมีภูมิลําเนาเฉพาะอยูในทองท่ีตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
 (7) เปนกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมอ่ืนๆท่ีทางราชการสนับสนุนหรือ
รับรองฐานะและสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ ในนามกลุม 

3)สมาชิกกิตตมิศักดิ์       มีคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ขอ(1) ถึงขอ(5)  และ 

(6) เปนขาราชการ ตํารวจ ทหาร คหบดี นกัพรต นักบวช พระภกิษุ สามเณร หรือผูท่ีสนใจการ
ดําเนินงานของกลุมและสมัครเปนสมาชิกกลุม  

การสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  
             ขั้นตอนการสมัคร  
               1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมคัรสมาชิก  
               2. แนบสําเนาทะเบียนบาน และบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับ  
               3. ยืน่ใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาท่ีกลุมองคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ไมนอยกวา 2 คน ลงช่ือรับรอง 
               4. ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 20 บาท และเงินคาหุน หุนละ 10 บาท  

               หมายเหต ุ :  
               1. สมาชิกถือหุนต้ังแต 100 หุน ข้ึนไป จะไดรับบัตรสมาชิกและใบถือหุน      หากถือหุนไมถึง 100 หุนจะ
ไดรับเฉพาะบัตรสมาชิก  
               2. การเปล่ียนแปลงชื่อ,สัญชาติและท่ีอยูของสมาชิก สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลง ในเร่ืองช่ือ,สัญชาติ
และท่ีอยู,ตองแจงใหกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีเปล่ียนแปลง  
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               สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก  
               1. สมาชิกสามัญถือหุนต้ังแต 10 หุน ข้ึนไป มีสิทธ์ิไดรับเงินปนผลประจําปและเงินเฉล่ียคืน จากยอด
ซ้ือสินคา (กรณีท่ีธุรกิจมีกําไร)  
               2. สมาชิกสามัญท่ีถือหุนไมถึง 10 หุน หรือเปนสมาชิกสมทบ ถือหุนไมถึง 50 หุน หรือเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์ ถือหุนไมถึง 100 หุน มีสิทธ์ิเฉพาะรับเงินเฉล่ียคืนจากยอดซ้ือสินคา ไมมีสิทธ์ิออกเสียงหรือลงมติใน
เร่ืองใด ๆ  
               3. สมาชิกสามารถนําสินคาท่ีผลิตมาเสนอขายใหกับกลุมองคกรอาชีพ ฯ ได หากอยูในเกณฑ 
มาตรฐานท่ีกําหนด  
               4. สมาชิกไดรับสวนลดในการใชบริการตาง ๆ ภายในศูนยธุรกิจของกลุมองคกรอาชีพฯ  
   5. สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวยีงพางคํา จะได
กําหนดข้ึนตอไป 

 รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชน
ตําบลเวียงพางคํา  ท่ีจะสามารถเปนผูรับรองการสมัครเขาเปนสมาชิกได ประกอบดวย 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบเสร็จรบัเงิน                       
กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวยีงพางคํา 

ท่ีทําการ อาคารศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง อบต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130 
 

วันท่ี…………เดือน……………………….พ.ศ. …………… 

ไดรับ  b      เงินสด      เช็คเลขท่ี……………………………..   ใบสําคัญ……………..ฉบับ 

จาก………………………………………บานเลขท่ี…………หมูท่ี……….ตําบล……………......... 

อําเภอ……………………….จังหวัด………………………… 

ตามรายการดังตอไปนี ้
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

1. ขอถือหุน จํานวน…………….หุน (มูลคาหุนละ 10 บาท) 

คิดเปนคาหุนรวม 

  

2. คาธรรมเนียมแรกเขา(ถือเปนรายไดของกลุมจะเรียกคืนไมได 
ไมวากรณีใดๆ 
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รวมเงิน 

  

 

 

จํานวนเงิน  
 

ลายมือช่ือ…………………………………………..     ลายมือช่ือ………………………………………………. 

                 (……………………………………….)                      (……………………………………………..) 

                                        ผูรับเงิน                                                                   ผูลงลายมือช่ือรับรูกํากับ 

ตําแหนง…………………………………………….     ตําแหนง………………………………………………. 

เลขท่ี…………เลมที่………/...... 

 

(ตัวอักษร) 


