ใบสมัครเขาเปนสมาชิกและถือหุน
กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
เขียนที่ ..........................................................
วันที…
่ ………เดือน………………………พ.ศ. ………………
ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)………………………………..นามสกุล………………………………..
วันเดือนปเกิด…………………………………อายุ……….ป อาชีพ…………………………………………..
อยูบานเลขที…
่ …………..หมูที่…………ตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ไดทราบ
วัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคําโดยตลอดแลว และเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุม จึง
ขอสมัครเขาเปนสมาชิกกลุม ประเภท
สามัญ
สมทบ
กิตติมศักดิ์
โดย 1) ขอถือหุน จํานวน………………….หุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
คิดเปนคาหุนรวม
=……………………………บาท
2) คาธรรมเนียมแรกเขา (ถือเปนรายไดของกลุมจะเรียกคืนไมไดไมวากรณีใดๆ)=….20.- บาท
รวม
=……………………………บาท
ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกยินดีจะปฏิบตั ิตามระเบียบขอบังคับของกลุมฯ ทุกประการโดยเครงครัดและ
ขาพเจาไดชําระเงินคาหุน ตามที่ขอถือและคาธรรมเนียมแรกเขาอีก 20 บาท มาพรอมใบสมัครนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………..ผูสมัคร
(…………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………..ผูรับรอง
(…………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………..ผูรับรอง
(…………………………………………)
(ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกตองยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด โดยตองมีคณะกรรมการดําเนินงานของกลุมองคกร
อาชีพ อบต.หรือกํานัน-ผูใหญบาน หรือสมาชิกสภา อบต.ทุกหมูบานของ ต.เวียงพางคําไมนอยกวา 2 คนรับรอง)

ความเห็นคณะกรรมการ
ไดรับใบสมัครของ(นาย,นาง,นางสาว)………………………………………………………แลว เห็นวา
มีคุณสมบัติครบถวน ควรรับเปนสมาชิกเลขที่……………ตั้งแตวนั ที่…….เดือน………………..พ.ศ…….
และไดรับเงินคาหุน,คาธรรมเนียมแรกเขา ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่……………วันที่…………………………..
ไมควรรับ เพราะ…………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………………เลขานุการคณะกรรมการ
(…………………………………)
วันที…
่ ………เดือน……………………….พ.ศ. ………….

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
เรื่อง การจัดตัง้ กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ตามโครงการศูนยกลางเรียนรู
และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ประจําป 2546
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดรับมอบหมายจากองคกรกลุมอาชีพ ประชาคมตําบลเวียง
พางคําในการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ตาม
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนภายใตแผนงานดานชุมชน นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
และบังเกิดผลเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา รวมกับกลุมองคกรอาชีพ คณะกรรมการดําเนินงานรวมของโครงการ
ศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา จึงขอประกาศจัดตั้ง”กลุมองคกรอาชีพ
อบต.เวียงพางคํา” ขึ้น เพื่อเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการโครงการใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ยั่งยืน ทั้งนี้
ภายใตคําปรึกษาแนะนําของคณะกรรมการรวมประชาคมตําบล-หมูบาน ,กลุมอาชีพ,กํานัน-ผูใหญบานและองคการ
บริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
ซึ่งมีรายละเอียดสาระสําคัญของการจัดตั้งกลุมอาชีพอันจะเปนแนวทางในการ
กําหนดระเบียบขอบังคับภายหลังจากทีไ่ ดมีการรับสมัครสมาชิกอยางเปนรูปธรรมแลว ตอไปนี้
“กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา” ไดยดึ ถือปรัชญาในการดําเนินการ ดังนี้
- กลุมองคกรอาชีพเปนของสมาชิก - บริหารโดยสมาชิก
- กลุมองคกรอาชีพบริการสมาชิกและบุคคลทั่วไป
- กลุมองคกรอาชีพตองรวมแรงรวมใจ มีวินยั เสียสละ เพื่อผลประโยชนรวมกัน
“กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา”นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ โดยดําเนินธุรกิจการ
ผลิต การคา การบริการ อุตสาหกรรม และอื่นๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก
การดําเนินงานของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ตองบริการสมาชิกโดยไมหวังผลกําไรในการ
รวมกันผลิต รวมกันซื้อ รวมกันขาย รวมกันแกปญหารวมกัน เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัดโดยเปดโอกาสให
สมาชิกไดชวยเหลือตนเองใหเกิดประโยชนมากที่สุดเปนหลัก
ใหคณะกรรมการดําเนินงานตางๆ ของกลุมองคกรอาชีพใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักการซึ่ง
ตองกําหนดไวเปนระเบียบเปนเรื่องๆ ไป และคาดวาจะเปดดําเนินธุรกิจในธุรกิจตอไปนี้ คือ
1. รานคากลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จําหนายสินคาอุปโภค - บริโภค สินคาเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน ขนมขบเคี้ยว อาหารกระปอง ฯลฯ และเปดจําหนายสินคาเพื่อการเกษตร เชน ปุย ยาปราบ
ศัตรูพืช และเมล็ดพืชพันธุไมและผักทุกประเภท เปดบริการในลักษณะขายสง ตามความประสงคของสมาชิก
ตองการ ใชทที่ ําการบริเวณชั้นลางอาคารศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง
2. รานขายของฝากกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ศูนยรวมจําหนายสินคาพื้นเมืองชายแดน สินคา
ของเกษตรกร และสินคาหนึง่ ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของทุกกลุมอาชีพ ฯลฯ

-23. ศูนยอาหารกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา บริการอาหารหลากหลายชนิด อาหารจานเดียว
อาหารตามสั่ง อาหารสด ๆ พรอมปรุงราคาเปนกันเอง รับบริการกรุปทัวร จําหนายขนมหลากหลายชนิด พิเศษ
สมาชิกกลุมองคกรอาชีพฯ รับสวนลด 10 % เมื่อใชบริการในรานอาหารบริเวณสวนสาธารณะหนองแหวน
4. ศูนยบริการนักทองเที่ยวเมืองชายแดน บริการขอมูลแหลงทองเที่ยว ,บริการติดตอรถรับจาง
นักทองเที่ยว ,รับจัดทัวรทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษดานศิลปะวัฒนธรรม,จองหองพักที่พกั นักทองเที่ยว และบริการ
อินเทอรเน็ต
5. ศูนยสงเสริมสุขภาพพลานามัย ใหบริการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในการ
ออกกําลังกายเตนแอโรบิก,การใชเครื่องมืออุปกรณการออกกําลังกายสวนสาธารณะหนองแหวน,หองอบ
สมุนไพร,เรือปนจักรยานน้ํา,สงเสริมตั้งชมรมรักสุขภาพตําบลเวียงพางคํา
6. การดําเนินงานอื่นๆ อันเปนประโยชนตอสมาชิก อาทิเชน การรับฝากเงิน,ใหเงินกูแกสมาชิก,การให
สวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ทั้งนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการของกลุม
องคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มีอํานาจกําหนดระเบียบการดําเนินงานในกิจกรรมแตละดาน ซึ่งตองดําเนินงาน
ในลักษณะการมีสวนรวม มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
การรับสมัครสมาชิกและมูลคาหุน
หุน กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละ 10 บาท
การถือหุน สมาชิกแตละคนตองถือหุนในกลุมเมื่อแรกเขาและถือหุนเปนประจําตามที่ระบุไวในใบ
สมัครเขาเปนสมาชิก
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุน ทัง้ หมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน ในระหวางทีต่ นเปนสมาชิกอยูไมได
คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิก จํานวน
เงิน 20 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานีใ้ หถอื วาเปนรายไดของกลุมจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ
สมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มี 3 ประเภท คือ
1) สมาชิกสามัญ คุณสมบัติของสมาชิก
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี้
(2) เปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ อายุครบ 18 ป บริบูรณ
(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดี
(4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(5)ไมเปนบุคคลผูมีหนี้สินลนพนตัว

-3(6) เปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาหรือทรัพยสินที่ใชประกอบอาชีพอยูในตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย
(7) ถือสัญชาติไทย
2)สมาชิกสมทบ คุณสมบัติของสมาชิก
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี้
(2) เปนบุคคลทั้งที่บรรลุนิติภาวะ และยังไมบรรลุนิติภาวะ ในกรณีทยี่ ังไมบรรลุนิติภาวะจะตองไดรับ
คํายินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอกั ษร
(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดี
(4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน- ไมสมประกอบ
(5)ไมเปนบุคคลผูมีหนี้สินลนพนตัว
(6) เปนบุคคลที่ทั้งถือสัญชาติไทย และไมมีสัญชาติไทย กรณีไมมีสัญชาติไทยตองมีทะเบียนควบคุมที่
ทางราชการออกใหและตองมีภูมิลําเนาเฉพาะอยูใ นทองที่ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
(7) เปนกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมอื่นๆที่ทางราชการสนับสนุนหรือ
รับรองฐานะและสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ ในนามกลุม
3)สมาชิกกิตติมศักดิ์

มีคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ขอ(1) ถึงขอ(5) และ

(6) เปนขาราชการ ตํารวจ ทหาร คหบดี นักพรต นักบวช พระภิกษุ สามเณร หรือผูทสี่ นใจการ
ดําเนินงานของกลุมและสมัครเปนสมาชิกกลุม
การสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิก
2. แนบสําเนาทะเบียนบาน และบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับ
3. ยืน่ ใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาทีก่ ลุมองคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ไมนอยกวา 2 คน ลงชื่อรับรอง
4. ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 20 บาท และเงินคาหุน หุน ละ 10 บาท
หมายเหตุ :
1. สมาชิกถือหุนตัง้ แต 100 หุน ขึ้นไป จะไดรบั บัตรสมาชิกและใบถือหุน หากถือหุนไมถึง 100 หุนจะ
ไดรับเฉพาะบัตรสมาชิก
2. การเปลี่ยนแปลงชื่อ,สัญชาติและที่อยูของสมาชิก สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องชื่อ,สัญชาติ
และที่อยู, ตองแจงใหกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง

-4สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก
1. สมาชิกสามัญถือหุนตั้งแต 10 หุน ขึ้นไป มีสิทธิ์ไดรับเงินปนผลประจําปและเงินเฉลีย่ คืน จากยอด
ซื้อสินคา (กรณีที่ธุรกิจมีกําไร)
2. สมาชิกสามัญที่ถือหุนไมถึง 10 หุน หรือเปนสมาชิกสมทบ ถือหุนไมถึง 50 หุน หรือเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์ ถือหุนไมถึง 100 หุน มีสิทธิ์เฉพาะรับเงินเฉลีย่ คืนจากยอดซือ้ สินคา ไมมีสิทธิ์ออกเสียงหรือลงมติใน
เรื่องใด ๆ
3. สมาชิกสามารถนําสินคาที่ผลิตมาเสนอขายใหกับกลุมองคกรอาชีพ ฯ ได หากอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด
4. สมาชิกไดรับสวนลดในการใชบริการตาง ๆ ภายในศูนยธุรกิจของกลุมองคกรอาชีพฯ
5. สิทธิประโยชนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จะได
กําหนดขึ้นตอไป
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชน
ตําบลเวียงพางคํา ที่จะสามารถเปนผูรับรองการสมัครเขาเปนสมาชิกได ประกอบดวย

เลมที่………/......

เลขที่…………

ใบเสร็จรับเงิน
กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
ที่ทําการ อาคารศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง อบต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130
วันที…
่ ………เดือน……………………….พ.ศ. ……………
ไดรับ b เงินสด
เช็คเลขที่……………………………..
ใบสําคัญ……………..ฉบับ
จาก………………………………………บานเลขที่…………หมูท ี่……….ตําบล…………….........
อําเภอ……………………….จังหวัด…………………………
ตามรายการดังตอไปนี้
จํานวนเงิน
ลําดับ
รายการ
1. ขอถือหุน จํานวน…………….หุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
คิดเปนคาหุนรวม
2. คาธรรมเนียมแรกเขา(ถือเปนรายไดของกลุมจะเรียกคืนไมได
ไมวากรณีใดๆ
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รวมเงิน
จํานวนเงิน

(ตัวอักษร)

ลายมือชื่อ………………………………………….. ลายมือชื่อ……………………………………………….
(……………………………………….)
(……………………………………………..)
ผูรับเงิน
ผูลงลายมือชื่อรับรูกํากับ
ตําแหนง……………………………………………. ตําแหนง……………………………………………….

