ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
เรื่อง ปิดให้บริการระบบงานสหกรณ์ทุกระบบ 5 วัน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
เพื่อเปลีย่ นระบบงานสหกรณ์ใหม่ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิก
--------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานหลัก ระบบ
ทะเบียนสมาชิก หุ้น เงินฝาก เงินกู้ และระบบบัญชี เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
และใช้งานจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 26 ปีแล้ว ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้
บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบบปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลที่ใช้กับระบบงานปัจจุบัน หยุดให้บริการ
การดูแลรักษา(Out of Support)ระบบดังกล่าว ได้แก่ Windows Server 2003,Oracle 9i, Oracal Form
and Report 6i สหกรณ์จึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนระบบปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบที่
เจ้าของผลิตภัณฑ์ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการ
ควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบัญชีเพื่อป้องกันการทุจริตและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งสมาชิกและสหกรณ์ ในการใช้งาน Application ใหม่ในฟังชั่นที่สําคัญ เช่น โอนเงิน
ระหว่างบัญชีเงินฝากสมาชิกของตนเอง การโอนเงินบัญชีสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย โอนเงินบัญชี
ธนาคารกรุงไทยไปยังบัญชีสหกรณ์แบบ Real time การกู้หุ้น กู้เงินฝากออนไลน์ ฯลฯ เป็นต้น
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 45 ในคราวประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้องปิดให้บริการระบบงานสหกรณ์ทุก
ระบบเป็นการชั่วคราว เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นระบบงานสหกรณ์ใหม่ โดยขอแจ้งให้สมาชิกทราบกําหนดการ
ปิดระบบต่าง ๆ ดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาการปิดการให้บริการ 5 วัน
ปิดการให้บริการตั้ งแต่วันศุ กร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ถึงวันพุธที่ 20
กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.
2. ปิดการให้บริการระบบงานสหกรณ์ทุกระบบ ดังนี้
2.1 ปิดให้บริการระบบเงินฝากทุกช่องทาง
2.2 ปิดให้บริการระบบเงินกู้ทุกช่องทาง
2.3 ปิดให้บริการระบบ ATM
2.4 ปิดให้บริการระบบ Mobile Application
2.5 ปิดให้บริการระบบ CO-OP Phone 02-579-8899
2.6 ปิดให้บริการทางโทรศัพท์ 02-579-7070
2.7 ปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์
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3. การดําเนินงานของสหกรณ์ในช่วงที่ปิดให้บริการ
3.1 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ ข่ ายระบบใหม่ จํ านวน 10 เครื่ อง โอนย้ ายข้ อมู ลจากระบบงานสหกรณ์ เดิ มเข้ าเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ าย
(DataBase Server)
3.2 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 การโอนย้ายข้อมูลจากระบบงานสหกรณ์เดิมเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (DataBase Server) ติดตั้งและกําหนดค่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
(Firewall)
3.3 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่โอนย้ายทั้งหมด
โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกฝ่ายทดสอบการทํางานและความถูกต้องของทุกระบบ
3.4 วั นจั น ทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ทดสอบการทํ างานระบบเชื่ อมต่ อกั บธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เพื่อทดสอบการทํางานระบบบริหารงานสหกรณ์และระบบ
เชื่อมโยง ได้แก่ ระบบ CO-OP Phone ระบบ Mobile Application ระบบ SMS การให้บริการ ทางโทรศัพท์
02-579-7070 เป็นต้น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกฝ่ายทดสอบการทํางานและความถูกต้องของทุกระบบ
3.5 วั นอั งคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ทดสอบการทํ างานระบบเชื่ อมต่ อกั บธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกฝ่ายทดสอบการทํางานและความ
ถูกต้องของทุกระบบ
3.6 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.00-08.30 น. ทดสอบการทํางานเพื่อบูรณาการ
ระบบการปฏิบัติงานภายใน การให้บริการทําธุรกรรมภายนอกผ่านระบบเชื่อมต่อทั้งหมด
4. การเปิดให้บริการ
สหกรณ์จะเปิดให้บริการระบบใหม่ในวันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
5. การติดต่อสหกรณ์ในช่วงที่ปิดให้บริการ
สมาชิ กติ ดต่ อสายด่ วนสหกรณ์ ได้ ที่ เบอร์ โทรศั พท์ 065-687-4801, 065-687-4806,
064-656-4557 ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ประสงค์ทําธุรกรรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับระบบข้างต้น ขอให้ดําเนินการก่อนวันและเวลาดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายวิชิต สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

