
ท่ี ชร 75101/ ว.                                                             ท่ีทําการองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคํา 
                       ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130 
 

      23   สิงหาคม 2548 
 

เร่ือง      ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมใหญสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 
 

เรียน     กํานนั-ผูใหญบาน /สมาชิกสภา อบต.ทุกหมูบาน และสมาชิกกลุมองคกรฯ ทุกทาน 
   คุณ.......................................................................... 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคาํ ไดสนบัสนุนใหมีการจดัตั้งกลุมอาชีพตางๆ 
รวมท้ังมีการสงเสริมจัดตั้งเปนกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ข้ึนนั้น  ขณะนี้คณะกรรมการกลุม
องคกรฯ ชุดท่ีมีนายอํานวย แกวตาติ๊บ กํานนัตาํบลเวียงพางคํา เปนประธานกลุม ไดครบวาระการดํารง
ตําแหนง และจะไดแถลงรายงานการใชจายเงินในท่ีประชุมใหญสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  
 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคํา จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุม ในวันที่ 
27 สิงหาคม 2548 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมหนองแหวน ท่ีทําการ อบต. โดยมีขอท่ีจะหารือในท่ี
ประชุม แยกเปน 

1.การแจงคาใชจาย ผลกําไร  การปนผลหุน ใหท่ีประชุมใหญ รับรอง 
2.การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม แทนชุดเดิมท่ีรักษาการ 
3.การหารือดาํเนินธุรกิจของกลุมองคกรอาชีพฯ  
4.การหารือแนวทางที่สมาชิกของถอนหุน และแนวทางการรับสมาชิกใหม 

   

  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และขอเชิญเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 
โดยพรอมเพรียงกัน   
   

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

 ( นายศิลาฤทธิ์     กวางทอง ) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคาํ 

สํานักงานปลัด 
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569, 0-5364-6393  
ไปรษณียอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th  ,www.nang-non.com 

 
 



ท่ี ชร 75101/ ว.                                                             ท่ีทําการองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคํา 
                       ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130 
 

      29  สิงหาคม 2548 
 

เร่ือง      ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมหารือการสงเสริมการตลาดของผลิตภณัฑของกลุม 
 

เรียน     นายกเทศมนตรีตาํบลแมสาย/หวยไคร ,นายกองคการบริหารสวนตาํบลทกุแหง ใน อ.แมสาย 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   -แบบสํารวจขอมูลกลุมสินคาท่ีจะจําหนายฯ  จํานวน  1  ชุด 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคาํ ไดสนบัสนุนใหมีการจดัตั้งกลุมอาชีพตางๆ 
รวมท้ังมีการสงเสริมจัดตั้งเปนกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ข้ึน และทางหางเทสโกโลตัสได
สนับสนนุใหกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา เขาดําเนนิการจัดรานจําหนายสินคาหนึ่งตาํบล หนึ่ง
ผลิตภณัฑ ภายในหางฯ เนือ้ท่ีประมาณ 300 ตารางเมตร นั้น 
 

  เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน และสงเสริมการตลาดของสินคาหนึ่งตาํบล หนึ่ง
ผลิตภณัฑในอําเภอแมสาย องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา จึงขอเรียนเชิญทานและขอความกรุณา
แจงผูแทนของผูผลิตสินคา OTOP ภายในตําบลของทาน เขารวมประชุม ในวันที่ 31 สิงหาคม 
2548 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมหนองแหวน ท่ีทําการ อบต. เพ่ือจะไดแจงใหทราบถึงแนวทางการ
ดําเนนิงานและหารือเก่ียวกับการจดัทําแผนสงเสริมการตลาดตอไป 
 

  อนึ่ง เนื่องจาก อบต.เวียงพางคํา ไมมีขอมูลของผลิตภัณฑสินคาฯ จึงขอความกรุณาจาก
ทานไดแจงใหผูประกอบการนําเสนอขอมูลเบื้องตนตามรายละเอียดเอกสารท่ีสงมาดวย หรือนําสงเปน
เอกสารใหภายหลัง เพ่ือท่ีจะไดนาํเสนอใหทางหางเทสโกโลตัส ประกอบการพิจารณาขอรับสิทธิ์ในการจัด
จําหนายตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 
โดยพรอมเพรียงกัน   
   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

 ( นายศิลาฤทธิ์     กวางทอง ) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคาํ 

สํานักงานปลัด 
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569, 0-5364-6393  
ไปรษณียอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th  ,www.nang-non.com 



แบบสํารวจขอมูลสินคาที่จะจําหนาย 
ในราน OTOP CORNER ของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 

ชื่อผลิตภัณฑ/สินคา ……………………………. หมวดผลิตภัณฑ ……………………….. 

รายละเอียดผลิตภัณฑ :……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
วัตถุดิบท่ีใช                      มีในทองถ่ิน              ส่ังมาจาก ……………………………………………….. 
                                         อ่ืน ๆ (บรรยาย ) ……………………………………………………………….  
  ขนาดและน้ําหนัก : 

 

    
    
    

ปริมาณการผลิต/สงมอบ : ………………….. ช้ิน/เดือน  
ผูผลิต : กลุม …………………………………………            ช่ือ (ประธานฯ) ………………………………… 
            เลขท่ี ……………..  หมูท่ี …………..  บาน ……………………….  ตําบล ………………………… 
           อําเภอ  ……………………………… จังหวดั  ………………………………  รหัสทางไกล ………… 
           โทรศัพท …………………………… 
 
 

 
 
 
 

ใชแบบสํารวจหนึ่งชุดตอผลิตภณัฑ 1 รายการ 
 

รูปภาพผลิตภัณฑ/สินคาชุมชน 
(อยางนอย 1 รูปตอสินคา 1 รายการ) 

(หากมีรูปถายท่ีจัดเก็บไวในแผนดิสก หรือซีดีรอม ใหระบุแนบทายแบบสํารวจ) 

กวาง (W) ลึก (D) สูง (H) น้ําหนัก (กรัม) ขายปลีก (บาท) ขายสง (บาท) 



-2- 
สถานท่ีจําหนาย : 
                           จําหนายท่ีกลุมซ่ึงทําการผลิต 
                           จําหนายท่ีอ่ืนๆ (ระบุสถานท่ี และหมายเลขโทรศัพท) 
                            ……………………………………………………………………………………… 
เง่ือนไขในการชําระเงิน :  
……………………………………………………………………………………………………………………….
เง่ือนไขราคา : 
……………………………………………………………………………………………………………………….
การขนสงสินคา : 
……………………………………………………………………………………………………………………….
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ : 
            รางวัลท่ีไดรับ  ………………………………………………………………………………….. 
           ไดรับ อ.ย.แลว (ระบุเลขท่ี อ.ย. ……………………………… ) 
            ขายในทองถ่ิน                                        ขายในระดับอําเภอ                                        ขายภายในจังหวดั 
            ขายท่ีจงัหวัดอ่ืนๆ (ระบุ)  ………………………………………………………………………. 
            สงออกไปขายยังตางประเทศ (ระบุ)  …………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………………………………………………… 
             เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการคัดเลือกเขาโครงการ "หนึ่งตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ" 
            โดย  ………………………………………………  เหตุผล  ……………………………………………. 
การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีตองการ : 
……………………………………………………………………………………………………………………….
หนวยงานท่ีเขามาชวยเหลือ : 
……………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ / อ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………….
ผูประสานงานระดับตําบล :  ………………………………………..  โทร : ……………………………………. 
จัดทําขอมูล เม่ือวันท่ี …………………………… 
 
หมายเหตุ: ใหปรับเปลี่ยนแบบตามความเหมาะสม แตขอใหมีรายละเอยีดสาระสําคัญตามขางตน และหากรูปถายมี
การจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือ ซีดีรอม จะสะดวกในการนาํเสนอขอมูล มากกวาเปนรูปถายท่ัวไป 



ท่ี ชร 75101/                                                             ท่ีทําการองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคํา 
                       ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130 
 

      29  สิงหาคม 2548 
 

เร่ือง      การจัดประชุมหารือการสงเสริมการตลาดของผลิตภณัฑของกลุมอาชีพ 
 

เรียน     นายอําเภอแมสาย 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   -แบบสํารวจขอมูลกลุมสินคาท่ีจะจําหนายฯ  จํานวน  1  ชุด 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคาํ ไดสนบัสนุนใหมีการจดัตั้งกลุมอาชีพตางๆ 
รวมท้ังมีการสงเสริมจัดตั้งเปนกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ข้ึน และทางหางเทสโกโลตัสได
สนับสนนุใหกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา เขาดําเนนิการจัดรานจําหนายสินคาหนึ่งตาํบล หนึ่ง
ผลิตภณัฑ OTOP CORNER ภายในหางฯ เนือ้ท่ีประมาณ 300 ตารางเมตร นั้น 
 

  เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน และสงเสริมการตลาดของสินคาหนึ่งตาํบล หนึ่ง
ผลิตภณัฑในอําเภอแมสาย องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดประสานงานเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตาํบลทุกแหง ในพ้ืนท่ีอําเภอแมสาย โดยไดขอความรวมมือในการแจงกลุมชุมชนท่ีผลิตสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สํารวจขอมูลสินคาและเชิญเขารวมประชุมหารือแนวทางการดาํเนินงาน ดังนั้น 
จึงขอเรียนเชิญทานเปนประธานในที่ประชุมหารือ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 13.30 น. ณ 
หองประชุมหนองแหวน ท่ีทําการ อบต. เพ่ือจะไดแจงใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงานและหารือ
เก่ียวกับการจัดทําแผนสงเสริมการตลาดตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

 ( นายศิลาฤทธิ์     กวางทอง ) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคาํ 

สํานักงานปลัด 
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569, 0-5364-6393  
ไปรษณียอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th  ,www.nang-non.com 
 
 
 



 
 

ประกาศกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 
เร่ือง     การประกาศเงินปนผล การรับสมัครและถอนหุนของสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
-------------------------------------------------------- 

   

  ตามที่ไดมีการประชุมใหญสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ไปแลว เม่ือวันท่ี 
27 สิงหาคม 2548 นั้น  ท่ีประชุมใหญไดมีการรับรองผลการดําเนินงานและคัดเลือกคณะกรรมการ
ดําเนินงานชุดใหม นั้น 

กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานท่ีผานมาของกลุม ดังนี้ 
  -ขอมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2547 
   จํานวนสมาชิกท้ังหมด  252 ราย จํานวนหุน         14,239.00 หุน 
   เงินคาหุน   เปนเงิน          142,390.00 บาท 
   เงินคาสมัครแรกเขา  เปนเงิน     5,040.00 บาท 
   ยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝาก เปนเงิน          183,147.52 บาท 
   ยอดกําไรสุทธ ิ   เปนเงิน            35,717.52 บาท 
   ทุนสํารอง 10% ของกําไร เปนเงิน      3,571.52 บาท 
   ยอดเงินปนผลคงเหลือ  เปนเงิน   32,146.00 บาท 
   เฉล่ียปนผลคนืสมาชิก  14,239 หุนๆละ  2.25 บาท   

(รวม 2 ป  ป 2547 ปนผลหุนละ 0.27 บาท ป 2548 ปนผลหุนละ 1.98 บาท) 
  ดังนั้น จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  และขอประชาสัมพันธการรับสมัครสมาชิกใหม
ดังนี้ 
  1. การรับสมัครสมาชิกและมูลคาหุน 

หุน   กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ออกหุนไดโดยจํากัดคนละไมเกิน 1,000 หุน 
มีมูลคาหุนละ 10 บาท     

การถือหุน สมาชิกแตละคนตองถือหุนในกลุมเม่ือแรกเขาและถือหุนเปนประจําตามท่ีระบ ุ
ไวในใบสมคัรเขาเปนสมาชิก  ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนเพ่ิมข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอมทําได โดยแสดงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนนิการ แตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระ
แลวท้ังหมด  สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 

คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันท่ีย่ืนใบสมัครเปน 
สมาชิก จํานวนเงิน 20 บาท  คาธรรมเนยีมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของกลุมจะเรียกคืนไมไดไมวาดวย
กรณีใดๆ 
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สมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มี 3 ประเภท คือ 
1)  สมาชิกสามัญ คุณสมบตัิของสมาชิก  

              (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี ้ 
              (2) เปนบคุคลท่ีบรรลุนิติภาวะ  อายุครบ 18 ป บริบูรณ  
              (3) เปนผูมีความประพฤติและนสัิยดี  
              (4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไม 

    สมประกอบ   
(5)ไมเปนบคุคลผูมีหนี้สินลนพนตัว  
(6) เปนบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาหรือทรัพยสินท่ีใชประกอบอาชีพอยูในตําบลเวียงพางคาํ  
      อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

          (7) ถือสัญชาตไิทย 
2)สมาชิกสมทบ        คณุสมบัติของสมาชิก  

              (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี ้ 
              (2) เปนบคุคลท้ังท่ีบรรลุนิติภาวะ และยังไมบรรลุนิติภาวะ ในกรณีท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

     จะตองไดรับคํายินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร   
 (3) เปนผูมีความประพฤตแิละนิสัยด ี 
              (4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน 

    ไมสมประกอบ  
              (5)ไมเปนบุคคลผูมีหนี้สินลนพนตัว  
 (6) เปนบุคคลท่ีท้ังถือสัญชาตไิทย และไมมีสัญชาตไิทย กรณีไมมีสัญชาตไิทยตองมี 

     ทะเบียนควบคุมท่ีทางราชการออกใหและตองมีภูมิลําเนาเฉพาะอยูในทองท่ีตาํบล 
     เวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  
(7) เปนกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมอ่ืนๆท่ีทางราชการ 
     สนบัสนุนหรือรับรองฐานะและสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ ในนามกลุม 
3)สมาชิกกิตติมศักดิ ์      มีคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ขอ(1) ถึงขอ(5)  และ 
   (6) เปนขาราชการ ตาํรวจ ทหาร คหบดี นักพรต นักบวช พระภิกษุ สามเณร หรือผูท่ี 
        สนใจการดําเนินงานของกลุมและสมัครเปนสมาชิกกลุม  
การสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  

             ขั้นตอนการสมัคร  
               1) กรอกรายละเอียดลงในใบสมคัรสมาชิก  
               2) แนบสําเนาทะเบียนบาน และบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับ  
               3) ย่ืนใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาท่ีกลุมองคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการ 
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ดําเนนิงานของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  ไดแก กํานัน-ผูใหญบาน ทุกหมูบานในตําบลเวียงพาง
คํา  หรือสมาชิกสภา อบต. เวียงพางคํา ทุกหมูบาน ไมนอยกวา 2 คน  ลงช่ือรับรอง 
                4) ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 20 บาท และเงินคาหุน หุนละ 10 บาท  
  5)ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2548 
โดยใหผูท่ีสนใจแจงความประสงคขอรับใบสมัคร ไดท่ี สํานักงานปลัด อบต./หรือ สมาชิกสภา อบต.ทุก
หมูบาน  เพ่ือท่ีจะไดจัดเตรียมใบสมัครใหเพียงพอ  
 

  2.การถอนหุนของสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต. 
สําหรับสมาชิกกลุมองคกรอาชีพฯ เดิม ท่ีมีความประสงคจะขอถอนหุน ขอใหแจงความ 

ประสงคท่ีสมาชิกสภา อบต.ทุกหมูบาน  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 โดยจะ
คืนเงินคาหุน ตามมูลคาหุน รวมกับเงินปนผลท่ีจะไดรับเทานั้น   เงินคาสมัครแรกเขาจะไมคืนใหไมวากรณี
ใดๆ  
  3.การเฉล่ียคืนเงินปนผลหุน 
  สมาชิกสภา  อบต .หรือผู ใหญบ านทุกหมูบ าน  จะประสานงานดํา เนินการแจ ง
ประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย  โดยจะคืนเงินปนผลหุนแกสมาชิกฯ ทุกคน  หุนละ 2.25 บาท ตามบัญชี
รายช่ือแนบทายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

       ประกาศ     ณ    วันท่ี   12  เดือน กันยายน   พ.ศ.2548 
 
 
 

 ( นายอาํนวย      แกวตาติบ๊ ) 
ประธานกลุมองคกรอาชีพองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 

(กํานันตําบลเวียงพางคํา) 
 
 
 
 
 
 



ท่ี 1/2548                                                              ท่ีทําการองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคํา 
                       ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130 
 

      12  กันยายน 2548 
 

เร่ือง      การประกาศเฉล่ียเงินปนผล การรับสมัครและถอนหุนของสมาชิกกลุมองคกรอาชีพฯ 
 

เรียน     ผูใหญบาน และสมาชิกสภา อบต. ทุกหมูบานในตาํบลเวียงพางคํา 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   1.ประกาศกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา    จํานวน  1  ชุด 
  2.บัญชีรายช่ือสมาชิกกลุมองคกรอาชีพฯ    จํานวน  1  ชุด 
 

  ตามทีไ่ดมีการประชุมใหญสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ไปแลว เม่ือวันท่ี 
27 สิงหาคม 2548 นั้น 
 

  กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จงึขอประชาสัมพันธกิจกรรมการรับสมัครสมาชิก
ใหม การถอนหุน และการจายเงินปนผลใหกับสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ และราษฎรในตาํบลเวียงพางคํา  
ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากทานชวยดาํเนินการประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย และประสานขอความ
รวมมือในการดําเนนิการช้ีแจงใหกับราษฎรในหมูบานของทาน ไดเขาใจถึงวัตถุประสงคการดาํเนินงานของ
กลุม รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาพรอมหนังสือนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดาํเนนิการตอไป 
 
   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

 ( นายอาํนวย    แกวตาติบ๊ ) 
ประธานกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา/ 

กํานันตาํบลเวยีงพางคํา 
สํานักงานปลัด 
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569, 0-5364-6393  
ไปรษณียอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th  ,www.nang-non.com 
 
 
 
 
 



ใบตอบรับ 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ................................. จังหวัดเชียงราย 

             ไมสามารถ นาํผลิตภัณฑเขารวมจําหนาย ในชวงดังกลาวได 
             มีความประสงค จัดสงผลิตภัณฑเขารวมจําหนาย โดยมอบหมายให...................................... 
             โทรศัพท................................. เปนผูติดตอประสานงาน ดังมีผลิตภณัฑท่ีเขารวมจําหนายทายนี ้

ประเภทผลิตภัณฑ 
OTOP ระดับ(ดาว) 

ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อผูผลิต 
ท่ีอยู 

ราคา (บาท) /หนวย หมายเหตุ 
โทรศัพท 
ติดตอได 

ขายสง 
(พิเศษ) 

ขายสง ขายปลีก 
ทีผลิต 

ขายปลีก 
ท่ัวไป 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
หมายเหตุ   1)ในชวงแรกของการเปดรานฯ(14 ตุลาคม 2548) ผูผลิตจะนาํสินคามาวางในสถานท่ีท่ีกลุม 
         องคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จดัเตรียมให ก็ได 
     2) หากผูผลิตไมสามารถอยูสาธิต นาํเสนอสินคาของตนเอง ก็สามารถแจงฝายขายของกลุมองคกร 
                  อาชีพฯ เปนผูแทนจําหนาย ก็ได 
      3) ในชวงวันท่ี 14-31 ต.ค.48 ทางกลุมองคกรฯ ไดเตรียมบูทแสดงสินคา ขนาดประมาณ  
                  1.50X1.70X1.50 เมตร แยกรวมในแตละอําเภอ นาํมาจําหนาย (สินคาท่ีผานการคัดสรรแลว) 
     4)แนวทางดําเนนิงานภายหลังกําหนดเปดราน ฯ กลุมองคกรอาชีพจะดําเนินการรับฝากขายสินคา  
          OTOP ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจะมีการแยกบูทจําหนายผลิตภณัฑในแตละประเภท และ 
        หมุนเวียนสินคา OTOP ในแตละกลุมเครือขาย อยางนอยเดอืนละ 1 คร้ัง สลับสับเปล่ียนกันไป 
     5) สนใจ สอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569, 0-5364-6393  
            E-mail: 6570902@thailocaladmin.go.th  เวบไซด www.nang-non.com 
 



ท่ี ชร 75101/ ว.                                                             ท่ีทําการองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคํา 
                       ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130 
 

        ตุลาคม 2548 
 

เร่ือง      ขอเชิญชวนนําผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เขารวมงานเปดราน OTOP CORNER 
 

เรียน     พัฒนาการอําเภอ.................................... 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   1.ใบตอบรับแจงความประสงคเขารวมงานฯ     จํานวน  1  ฉบับ 
  2.แบบสํารวจขอมูลกลุมสินคาท่ีจะจาํหนายฯ  จํานวน  1  ชุด 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดสนับสนุนใหมีการจดัตั้งกลุมองคกรอาชีพ 
อบต.เวียงพางคํา ซึ่งไดมีการดําเนินกิจกรรมตอเนื่องมาตั้งแตป 2546 ในการกอสรางหางเทสโกโลตัส 
สาขาแมสาย กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ไดรับการสนบัสนุนใหเขาดําเนินการจัดรานจําหนาย
สินคาหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑ ภายในหางฯ เนื้อท่ีประมาณ 300 ตารางเมตร  
  เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน และสงเสริมการตลาดของสินคาหนึ่งตาํบล หนึ่ง
ผลิตภณัฑในจงัหวัดเชียงราย ตลอดจนเปนการสรางเครือขายของกลุมอาชีพเพ่ือดําเนนิธุรกิจชุมชนรวมกัน
ในอนาคต  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา จึงใครขอประสานงานจากหนวยงานของทานแจงผูแทน
ของผูผลิตสินคา OTOP ภายในอําเภอของทาน หากมีความประสงคจะนาํสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภณัฑเขารวมเครือขายของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ขอความกรุณาไดสํารวจขอมูลตามส่ิงท่ี
สงมาดวย 2 
  นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา มีความยินดีท่ีจะขอเรียนเชิญหนวยงาน
ของทาน รวมจัดสงนําผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบล หนึง่ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางย่ิงผลิตภัณฑท่ีไดรับการ
คัดสรร OTOP Product Champion ระดับประเทศป พ.ศ.2547 ไดเขารวมจําหนายแสดงใน
งานเปดราน OTOP CORNER ของกลุมองคกรอาชีพฯ ในระหวางวันท่ี 14-31 ตุลาคม 2548 ณ 
หางเทสโกโลตัส สาขาแมสาย พรอมนี้ไดแนบใบตอบรับมาเพ่ือขอความกรุณาแจงกลับ อบต.เวียงพางคํา 
ทางโทรสาร 0-5364-6393 ,0-5364-6569  E-mail: 6570902@thailocaladmin.go.th  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หวังเปนอยางย่ิงวาคงไดรับความรวมจากทานดงัเชนเคย 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

 ( นายศิลาฤทธิ์     กวางทอง ) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคาํ 

 สํานักงานปลัด  
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6393 ,0-5364-6569 
ไปรษณียอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th  ,www.nang-non.com 



ท่ี ชร 75101/1035                                                                 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคํา 
                       ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130 
 

      17 ตุลาคม 2548 
 

เร่ือง      ขอความรวมมือเสนอแผนการดําเนนิงานของกลุมองคกรอาชีพฯ ประจําปงบประมาณ 2549       
 

เรียน     ประธานกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา (นายอํานวย แกวตาติ๊บ กํานนัตาํบลเวียงพางคํา) 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคาํ ไดสนบัสนนุใหมีการจดัตั้งกลุมองคกรอาชีพ 
อบต.เวียงพางคํา ซึ่งไดมีการดําเนินกิจกรรมตอเนื่องมาตั้งแตป 2546 ในการกอสรางหางเทสโกโลตัส 
สาขาแมสาย กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ไดรับการสนบัสนุนใหเขาดําเนินการจัดรานจําหนาย
สินคาหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑ ภายในหางฯ เนื้อท่ีประมาณ 300 ตารางเมตร นัน้ 
 

  เพ่ือประโยชนในการกาํกับดแูลการใชจายเงินและอํานวยความสะดวกในการดาํเนินงาน
ของรานคา กลุมองคกรอาชีพฯ   องคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคํา จึงขอใหคณะกรรมการดําเนนิงาน
ของกลุมองคกรอาชีพ ไดพิจารณาเสนอแผนงานท่ีจะดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.2549  โดยมี
แนวทางดาํเนนิงานดังนี ้
  1.ขอความรวมมือคณะกรรมการกลุมองคกรอาชีพฯ ไดพิจารณาเปดบญัชีเงินฝากธนาคาร 
ประเภทออมทรัพย ข้ึนมา จํานวน 1 บญัชี เพ่ือใชในการรับฝากเงิน-ถอนเงิน ท่ีเกิดข้ึนจากการบริหร
จัดการของรานคา กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ภายในหางเทสโกโลตัส สาขาแมสาย 

2.ใหคณะกรรมการกลุมองคกรอาชีพฯ จดัทําประวัติของพนักงานท่ีชวยดําเนนิการภายใน 
รานจําหนายสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ,การกําหนดคาตอบแทน ,แผนงานดําเนนิธุรกิจ และเสนอ
แนวทางการดาํเนินงานอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการสนบัสนนุการดาํเนินงานใหเกิดความตอเนื่อง 
ย่ังยืน ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หวังเปนอยางย่ิงวาคงไดรับความรวมจากทานดงัเชนเคย 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
   
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

 ( นายศิลาฤทธิ์     กวางทอง ) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคาํ 
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