


 

 
 
 

รายละเอียด 
การนําเสนอถายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ในพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

                                                         ............... 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจะหาผูประกอบการถายภาพหมูบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในพิธีซอมรบัพระราชทานปรญิญาบัตร ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙
ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑. คุณสมบัติของผูนําเสนอถายภาพ 

๑.๑ ผูนําเสนอตองมอีาชีพประกอบกจิการดานการถายภาพ โดยเปนเจาของกจิการและ 
      มีหองปฏิบัติการในการถายภาพ ไมเปนผูมรีายช่ืออยูในบัญชีผูทิง้งานของทางราชการ 
 ๑.๒ ผูนําเสนอตองเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

    ๑.๓ ในกรณีผูนําเสนอเคยไดรบัการคัดเลอืกใหเปนผูถายภาพหมูบัณฑิต ในพิธีซอมรบั
พระราชทานปรญิญาบัตรของสถานศึกษามากอนจะพจิารณาเปนพเิศษ โดยแนบหนังสือรับรองจากสถาบัน 
ที่รับคัดเลือกลาสุด 

      ๒. ผูประกอบการประสงคนําเสนอถายภาพ 
   ใหผูประกอบการยืนใบแจงความประสงคไดที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ระหวางวันที่ ๙–๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กองพัฒนา
นักศึกษา หมายเลขโทรศัพท ๐๕๕-๗๐๖๕๑๗  

 ๓. หลักฐานการยืนใบแจงความประสงค 
ผูนําเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับใบแจงความประสงค ในการนําเสนอ

ถายภาพหมูบัณฑิต โดยมีเอกสารที่แนบมาดังน้ี 
   ๑. กรณีผูนําเสนอเปนบุคคลธรรมดา 

๑.๑  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
๑.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
       พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง        
๑.๓  สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   ๒. กรณีผูนําเสนอทีเ่ปนนิติบุคคล เอกสารที่ตองใชประกอบ  คือ 
                สําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หางหุนสวน          
                สามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด  บัญชีรายช่ือผูมอีํานาจควบคุม                           
                 พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง  

        ๓. หนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูนําเสนอ         
                 มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา 
 



                                          -๒- 
 

๔. การทําสัญญา 
๔.๑ ผูชนะการนําเสนอถายภาพจะตองทําสญัญาเชาสถานทีก่ับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน 

นับต้ังแตวันที่ประกาศพรอมทัง้นําหลักประกันสญัญามามอบใหแกผูเชาในวันทําสญัญา และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวน ๕ % ของจํานวนคาจางทั้งหมด โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหน่ึง
ดังตอไปน้ี 

(๑)  เงินสด 
(๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยเปนเช็คลง     
      วันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
(๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 

                               (๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย “หลกัประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  
                                     ๑๕ วัน   นับถัดจากวันที่ผูรบัจาง พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
              

 เงื่อนไขในการนําเสนอถายภาพหมูบณัฑติ มหาบัณฑิต และดษุฎบีัณฑติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําป ๒๕๕๘ 

 

********* 
   
  ใหผูย่ืนใบแจงความประสงค มานําเสนอผลงานการถายภาพหมูบัณฑิตและอื่นๆ ในวันพุธที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมช้ัน ๔ สาํนักงานอธิการบดีและอาคารเรียนรวม 
  ๑. การนําเสนอผลงานภาพถาย 
   ๑.๑ ใหนําผลงานการถายภาพหมูบัณฑิต แตละขนาดแตละรูปแบบ พรอมใสกรอบเพือ่
ติดต้ังอยางสมบรูณ มานําเสนอตอคณะกรรมการ 

  ๑.๒ ผูนําเสนอการถายภาพ และอัดภาพหมูบัณฑิตฯ (รูปส)ี ใหแกบัณฑิตฯ ทีส่ําเรจ็
การศึกษาพรอมกบัทํากรอบหลุยสมีตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผนึกภาพแบบรีดรอน 
(Ademco) โดยมีขนาดของภาพถายและรายละเอียดดังน้ี 

      ๑.๓ ขนาดภาพส ีราคาภาพพรอมกรอบมีขนาดไมตํ่ากวา ๑๒ x ๒๔-๒๘ น้ิว และ  
ขนาด ๑๐x๑๗ น้ิว 
     ๑.๔ การอัดภาพใชระบบดิจิตอล มีช่ือมหาวิทยาลัย ตรามหาวิทยาลัย สาขาที่นักศึกษา
สําเร็จการศึกษา และรายช่ือนักศึกษาที่ถายภาพอยูในกระดาษแผนเดียวกัน และตองนําตัวอยางผลงานมา
แสดงประกอบการนําเสนอเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา 

          ๑.๕ ขนาดความหนาของกรอบรปูตองไดมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเปนกรอบหลอดวยเรซิน
เปนพื้นเดียวกันไมมีการตัดประกอบ ไมพื้นที่ติดรองรบัภาพหมูไมคดหรือโกงงอ 

 ๑.๖ ใหนําเสนอสทิธิประโยชนที่มหาวิทยาลัยและบัณฑิต พงึไดรับจากสถานประกอบการ
ผูนําเสนอ 
  ๒. การนําเสนอรูปแบบขั้นตอนการถายภาพหมูบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
   ๒.๑ ผูประกอบการ นําเสนอข้ันตอนวิธีการเรียงลําดับคณะ ลําดับโปรแกรมวิชาและลําดับ
ช่ือบัณฑิต ในการถายภาพหมู ลกัษณะใดที่จะใหเกิดความรวดเร็ว ทันเวลา ตามที่กําหนด 

  ๒.๒ ผูประกอบการ จะตองสงแผน และโครงการดําเนินการถายภาพในวันที่ไดกําหนดไว 
และจัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ ในการถายภาพโดยไมใหเกิดปญหากบัทางมหาวิทยาลัยและบัณฑิต  โดยตอง
เตรียมการดังน้ี 

     ๒.๒.๑ การถายภาพหมูบัณฑิตฯ จะตองแยกรายช่ือบัณฑิตตามคณะและโปรแกรมวิชา
ใหชัดเจนโดยใหถายภาพใน วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ บริเวณหอประชุม 
ทีปงกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

     ๒.๒.๒ ผูประกอบการจะตองเตรียมอัฒจรรยสําหรบัการถายภาพที่แข็งแรง อยางนอย  
๒ ชุด และเตรียมกลองสําหรับถายภาพ และผูเช่ียวชาญในการถายภาพ อยางนอย ๒ ชุดเชนกัน 

๒.๓ ผูประกอบการจะตองจัดสถานที่อํานวยความสะดวกในสวนของที่น่ังพัก น้ําด่ืม พัดลม  
และอุปกรณปฐมพยาบาลใหกับบัณฑิตและคณาจารยในการถายภาพ 



  ๓. การนําเสนอขั้นตอนในการจัดสงภาพท่ีเสร็จสมบูรณ 
   ๓.๑ ใหผูประกอบการนําเสนอข้ันตอนและวิธีการจัดสงภาพใหแกบัณฑิต 
   ๓.๒ ใหผูประกอบการนําเสนอวิธีการบรรจภุาพถายหรือรักษาภาพถายในการขนสงทาง
ไปรษณียใหแกบัณฑิต และในกรณีที่เกิดการชํารุดเสียหายผูประกอบการจะตองรับผิดชอบอยางไร 
      ๓.๓ ผูประกอบการตองสงภาพบัณฑิตทั้งหมดใหแกบัณฑิตภายใน ๘๐ วัน นับต้ังแตวัน
ถายภาพ 

      ๓.๔ กรณีผูประกอบการไมสามารถดําเนินการไดจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 
ผูประกอบการตองชดใชเปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๔. การนําเสนอราคา 
   ใหผูประกอบการนําเสนอราคาโดยรวมทกุข้ันตอนต้ังแตการดําเนินการถายภาพ จนแลว
เสร็จในการจัดสงราคาเทาไหร 
 ๕. การพิจาณาการนําเสนอภาพหมูบัณฑิต 

           ๕.๑ คณะกรรมการจะพิจารณาผูเสนอราคาในการถายภาพตํ่าสุด และสิทธิประโยชนที่
มหาวิทยาลัยพึงไดรบัเปนเกณฑ พรอมยึดหลกัในเงือ่นไขการนําเสนอถายภาพ เปนสําคัญ 
   ๕.๒ ผูประกอบการหรือผูที่จะมานําเสนอในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ น้ัน ตองย่ืนใบ
แจงความประสงคดังแนบทายประกาศน้ีเทาน้ัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 ใบแจงความประสงค  
ในการนําเสนอถายภาพหมูบณัฑิต มหาบณัฑิต และดษุฎีบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําป ๒๕๕๘ 
 
 

************* 
 
 

เขียนที.่....................................................................วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................. 
ขาพเจา.................................................................................................. ผูจัดการ หรอืตัวแทนผูรับมอบ บริษัท
หางหุนสวน……………………………………………..………………........................ทะเบียนการคาเลขที.่......................... 
เช้ือชาติ……......................สญัชาติ…....................อายุ......................ป ต้ังบานเรือนอยูบานเลขที ่.....................
ถนน .......................ตําบล.................................อําเภอ…………….…………จังหวัด................................................
โทรศัพท.....................................โทรสาร................................................E-Mail……………………….…………………. 

 ขอแจงความประสงคนําเสนอ การถายรปูหมูบัณฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีรายละเอียดเบือ้งตน ดังน้ี 
  ๑. ขนาดภาพ ใสกรอบภาพแบบใด จํานวนภาพ ราคาพรอมจัดสงภาพใหแกบัณฑิต  
  ๒. จํานวนวันที่จะจัดสงภาพใหแกบัณฑิตไดรบัเรียบรอยทกุคน 
 ๓. สิทธิประโยชนที่มหาวิทยาลัยจะไดรบัจากทาน 

 
 การนําเสนอตามรายการขางตนน้ี ขาพเจาเสนอกําหนดราคาดําเนินการ ในวันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  รายละเอียดแนบทายหนังสือฉบบัน้ี   
 

 
     ลงช่ือ..................................................ผูย่ืนแจงความประสงค 

(...................................................) 
                                                                (ประทับตราหาง/ราน/บริษัท) 
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