ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
เรื่อง การสอบราคาจัดพิมพ์หนังสือการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564
---------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสื อ
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 ดังนี้
1. รายงานกิจการประจําปี 2563
2. เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขท้ายประกาศ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพดังกล่าว
โดยตรงและมีผลงานการพิมพ์หนังสือประเภทเดียวกัน
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาทําการ ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด (ภายในบริเวณกรมป่าไม้) และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันศุกร์ที่
13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ สถานที่เดียวกัน
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ภายในบริเวณกรมป่าไม้) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4899
ในวันและเวลาทําการ หรือ E-Mail : forestcoop@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายวิชิต สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

รายละเอียดและเงื่อนไข
การจัดพิมพ์หนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
----------------------------เล่มที่ 1 รายงานกิจการประจําปี 2563
1. รูปเล่ม
1.1 ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ (8 ¼ X 11 ½ นิว้ )
1.2 เนื้อในพิมพ์ 4 สี ใช้กระดาษนิวเอจ (อาร์ตด้าน) 90 แกรม จํานวน 104 หน้า
1.3 เนื้อในพิมพ์ 1 สี ใช้กระดาษถนอมสายตา (Green Read Paper) 80 แกรม จํานวน 72 หน้า
1.4 ปกหน้าและปกหลังพิมพ์ 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม อาบพีวีซีด้านและยูวีเฉพาะจุดสําหรับ
ปกใน ด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ 4 สี
1.5 เข้าเล่มแบบไสกาว
2. เนื้อหาภายในเล่ม
2.1 ปกหน้า – หลัง (2 หน้า 4 สี)
2.2 ปกใน หน้า – หลัง (2 หน้า 4 สี)
2.3 รองปก
2.4 พระราชดํารัส
2.5 สารจากประธานกรรมการ และผู้บริหารส่วนราชการ
2.6 สารบัญ
2.7 ผลการดําเนินงานประจําปี 2563
1) หัวข้อและภาพนําเรื่อง
2) แสดงจํานวนสมาชิกทั้งหมด
3) แสดงจํานวนทุนเรือนหุ้น ปี 2563
4) แสดงยอดเงินฝากออมทรัพย์
5) การให้เงินกู้แก่สมาชิก
6) สินทรัพย์
7) กําไรจากการดําเนินงาน
8) การคืนประโยชน์สู่สมาชิก
9) การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
10) การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
11) การให้บริการทางด้านวิชาการ
12) การให้ทนุ สวัสดิการแก่สมาชิก
13) การให้ทนุ สวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ
14) กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
15) การประกันชีวิตหมู่
/16) การพัฒนา...

16) การพัฒนาบุคคลากร
17) กิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ
18) การบริหารจัดการ
19) การจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน
20) ตารางเปรียบเทียบการให้บริการเงินกู้ ปี 2562 – 2563
2.8 กิจกรรมประจําปี 2563
2.9 แผนภูมิสรุปผลการดําเนินงานปี 2559 - 2563
2.10 แผนกลยุทธ์ ประจําปี 2560 – 2563
2.11 แผนกลยุทธ์ ประจําปี 2564 – 2567
2.12 งบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี
2.13 การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ประจําปี 2563
2.14 รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ปี 2521 - 2563
2.15 ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจําปี 2563 - 2564
2.16 คณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการ
2.17 ผู้สนับสนุน
2.18 รายนามคณะกรรมการจัดทําหนังสือ
3. จํานวนพิมพ์ 4,000 เล่ม
เล่มที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2564
1. รูปเล่ม
1.1 ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ (8 ¼ X 11 ½ นิ้ว)
1.2 เนื้อในพิมพ์สีเดียว ใช้กระดาษถนอมสายตา (Green Read Paper) 80 แกรม
จํานวน 120 หน้า
1.3 ปกหน้าและปกหลังพิมพ์ 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม อาบพีวีซีด้านและยูวีเฉพาะจุด
สําหรับปกใน ด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ 4 สี
1.4 เข้าเล่มแบบไสกาว
2. เนื้อหาภายในเล่ม
2.1 ปกหน้า – หลัง (2 หน้า 4 สี)
2.2 ปกใน หน้า – หลัง (4 สี)
2.3 ระเบียบวาระการประชุม
2.4 กําหนดการประชุม
2.5 วาระการประชุม
2.6 คณะกรรมการจัดทําหนังสือ
3. จํานวนพิมพ์ 500 เล่ม
ทั้งนี้ การจัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เล่ม ให้จัดพิมพ์พร้อมทําไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วย

