
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
เรื่อง   การสอบราคาจัดพิมพ์หนังสือการประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2561 

---------------- 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มคีวามประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสือการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ดังนี้ 

1.  รายงานกจิการประจําปี 2560  
2.  เอกสารประกอบการประชุมใหญส่ามญัประจําปี 2561 
3.  ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ ์2561 
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขท้ายประกาศ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพดังกล่าว 

โดยตรงและมีผลงานการพิมพ์หนังสือประเภทเดียวกัน  
  กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาทําการ ระหว่างวันที ่2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่ 25 
ตุลาคม 2560  ณ อาคารสํานกังานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด (ภายในบริเวณกรมป่าไม้) และกําหนด
เปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ สถานที่เดียวกัน 
  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ภายในบริเวณกรมป่าไม้) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 7070  
ในวันและเวลาทําการ หรือ www.025798899.com 
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน พ.ศ. 2560 
 
 

 (นางสาวอารยา  บุญยะศิรินนัท์) 
 ประธานคณะทาํงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ  
 ประจําปี 2561 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 



รายละเอียดและเงื่อนไข 
การจัดพิมพ์หนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2561 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
----------------------------- 

 
เล่มที่ 1 รายงานกิจการประจําปี 2560 
 1. รูปเล่ม 
  1.1 ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ (8 ¼ X 11 ½ นิ้ว) 
  1.2 เนื้อในพิมพ์ 4 สี ใช้กระดาษนิวเอจ 90 แกรม จํานวน 100 หน้า  
  1.3 เนื้อในพิมพ์ 1 สี ใช้กระดาษนิวเอจ 90 แกรม จํานวน 76 หน้า 
  1.4 ปกหน้าและปกหลังพิมพ์ 4 ส ี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม อาบพีวีซีด้านและยูวี
เฉพาะจุด สําหรับปกใน ด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ 4 ส ี
  1.5 เข้าเล่มแบบไสกาว 
 2. เนื้อหาภายในเล่ม 
  2.1 ปกหน้า – หลงั (2 หน้า 4 สี) 

2.2 ปกใน หน้า – หลัง (2 หน้า 4 สี) 
2.3 รองปก 
2.4 สารจากประธานกรรมการ และผู้บริหารส่วนราชการ 
2.5 สารบัญ 

  2.6 ผลการดําเนินงานประจําปี 2560 
   1) หัวข้อและภาพนําเรื่อง 
   2) แสดงจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

3) แสดงจํานวนทุนเรือนหุ้น ปี 2560 
   4)  แสดงยอดเงินฝากออมทรัพย์ 

5)  การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
6)  การจัดหาเงินทุนจากภายนอก 
7)  ผลการดําเนินงาน 
8)  การให้บริการทางด้านวิชาการ 
9)  การประชาสัมพันธ์ 
10) กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
11) การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 
12) การจัดฝึกอบรม และสัมมนา 
13) การใหทุ้นสวัสดิการ 
14) การประกนัชีวิตหมู่ 
15) กิจกรรมกลุ่มสมาชิก 
16) การใช้ประโยชน์อาคารสํานักงาน 
17) กิจกรรมภาคีสหกรณ์บางเขน 

/2.7 แผนภูมิ... 



  2.7 แผนภูมิสรุปผลการดําเนินงานปี 2555-2560 
  2.8 สรุปผลการดําเนินการปี 2558 – 2560 
 2.9 งบการเงิน 
 2.10 ทุนสวัสดิการสมาชิก ประจําปี 2560 
 2.11 รายนามคณะกรรมการดําเนินการ 
 2.12 คณะกรรมการดําเนินการ 
 2.13 ผู้แทนสมาชิกสหกรณ ์
 2.14 ฝ่ายจัดการ 
 2.15 โฆษณา 
 2.16 รายนามคณะกรรมการจัดทําหนังสือ 
 2.17 ท้ายเล่ม 
 3. จํานวนพิมพ์ 4,500 เล่ม 

เล่มที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมใหญส่ามัญ ประจําปี 2561 
1. รูปเล่ม 

  1.1 ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ (8 ¼ X 11 ½ นิ้ว) 
  1.2 เนื้อในพิมพ์สีเดียว ใช้กระดาษปอนด์ 70 แกรม จํานวน 113 หน้า 
  1.3 ปกหน้าและปกหลังพิมพ์ 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม อาบพีวีซีด้าน 

และยูวีเฉพาะจุด สําหรับปกใน ด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ 4 ส ี
  1.4 เข้าเล่มแบบไสกาว 
 2. เนื้อหาภายในเล่ม 
  2.1 ปกหน้า – หลงั (2 หน้า 4 สี) 
  2.2 ปกใน หน้า – หลัง (4 ส)ี 
  2.3 หนังสือเชิญประชุม 
  2.4 กําหนดการประชุม (หน้า 1) 

2.5 วาระการประชุม  
  2.6 คณะกรรมการจัดทําหนังสือ 
 3. จํานวนพิมพ์ 500 เล่ม 
 

เล่มที่ 3 ข้อบงัคับและระเบยีบ (จัดพิมพ์ พ.ศ. 2561) 
1. รูปเล่ม 

  1.1 ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ (8 ¼ X 11 ½ นิ้ว) 
  1.2 เนื้อในพิมพ์สีเดียว ใช้กระดาษปอนด์ 70 แกรม จํานวน 188 หน้า 
  1.3 ปกหน้าและปกหลังพิมพ์ 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม อาบพีวีซีด้าน 

และยูวีเฉพาะจุด สําหรับปกใน ด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ 4 ส ี
  1.4 เข้าเล่มแบบไสกาว 
 
 

/2. เนื้อหาภายใน... 



 2. เนื้อหาภายในเล่ม 
  2.1 ปกหน้า – หลงั (2 หน้า 4 สี) 
  2.2 ปกใน หน้า – หลัง (4 ส)ี 
  2.3 ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
  2.4 ประกาศสหกรณ์ 
  2.5 พรบ.สหกรณ ์
 3. จํานวนพิมพ์ 500 เล่ม  

 
กําหนดแล้วเสร็จ 
 1. ภายใน 15 วันนับจากวันได้รับต้นฉบับครบถ้วน 
 2. รูปเล่มและ ART WORK ทั้งหมดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะทํางานจัดทําหนังสือฯ จึง
จะสามารถนําไปจัดพิมพ์ได้ 
การเสนอราคา 
 1.   เสนอราคา (รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม) ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560  ถึงวันที ่25 ตุลาคม 2560 
 2. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทํา LAY OUT  
  2.1   เลม่ที่ 1 รายงานกิจการประจําปี 2560 ปก หน้า – หลัง พร้อมตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม ตาม

ข้อ 2 โดย LAY OUT ตัวอย่างหัวข้อหลักจากข้อ 2.1 – 2.16 (อย่างน้อย 5 หัวข้อ) พร้อม
ตัวอย่างตัวอักษร (Font) 

  2.2 เล่มที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2561 ปก หน้า – หลัง  
  2.3 เล่มที่ 3 ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 2561 ปก หน้า – หลัง  
 3. ผู้เสนอราคาต้องนําตัวอย่างผลงานประเภทเดียวกันที่เคยจัดพิมพ์มาแสดง จํานวนไม่น้อยกว่า          
3 ตัวอย่าง 
 4. คณะทํางานเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2561 จะพิจารณาคุณภาพของ
ผลงานที่นําเสนอควบคู่กับราคาที่เหมาะสม และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะทํางานเอกสาร
ประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2561 เป็นที่สุด 

-------------------------- 


