
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  การจัดหาผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ในพิธีซ้อมรับ

พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
------------------------------------------ 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความประสงค์จัดหาผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่เพ่ือถ่ายภาพหมู่
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ 
๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๖ 
และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดบริการวิชาการและจัดหารายได้ พ.ศ. 
๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ใน
การประชุมครั้งที่ 10/2565 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565  จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เช่าพื้นที่การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 
๑.๑ ต้องมีอาชีพประกอบกิจการด้านการถ่ายภาพ โดยเป็นเจ้าของกิจการและ มีห้องปฏิบัติการในการ

ถ่ายภาพ ไม่เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
๑.๒ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
กรณีผู้น าเสนอเป็นบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ คือ 

๑.๒.๑ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๑.๒.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   
๑.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง       
๑.๒.๔ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีผู้น าเสนอที่เป็นนิติบุคคล เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ คือ 
๑.๒.๕ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
๑.๒.๖ บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
๑.๒.๗ หนังสือมอบอ านาจ ต้องติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้น าเสนอมอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา 
๑.๓ ในกรณีผู้ประกอบการเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในพิธีซ้อมรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรของสถานศึกษามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบเอกสารหรือหนังสือรับรองจาก
สถาบันที่รับคัดเลือกล่าสุด 

๒. รายละเอียดการเสนอราคาของผู้ประกอบการเช่าพื้นที่การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎี
บัณฑิต ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๕ 

๒.๑ รับใบเสนอราคาระหว่างวันที่ ๑7 ตุลาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ฝ่ายจัดหารายได้ ชั้น ๑ ส านักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
อาคาร KPRU HOME หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (https://www.kpru.ac.th/)  

https://www.kpru.ac.th/


๒.๒ ก าหนดยื่นใบเสนอราคาในวันที่ ๒1 ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑6.30 น. ได้ที่ฝ่าย
จัดหารายได้ ชั้น ๑ ส านักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้ อาคาร KPRU HOME      

 
๓. ก าหนดการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎี

บัณฑิต ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓.๑ ก าหนดพิจารณาใบเสนอราคาในวันที่ ๒4 ตุลาคม ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐–๑5.๐๐ น. โดย

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและก าหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต 
ดุษฎีบัณฑิต ประจ าปี 2565 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ 1474/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและก าหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต 
ดุษฎีบัณฑิต ประจ าปี 2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์
เช่าพื้นที่การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่ระบุในข้อ 1 (1.1,1.2 และ 1.3) 

3.2 ประกาศผลผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์น าเสนอการเช่าพ้ืนที่การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎี
บั ณ ฑิ ต  ใน วั น ที่  2 5  ตุ ล า ค ม  ๒ ๕ ๖ 5  ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์ ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ ก า แ พ ง เพ ช ร 
(https://www.kpru.ac.th/)  

๓.3 ผู้ประกอบการที่ได้รับพิจารณาให้น าเสนอการเช่าพ้ืนที่ฯ จะต้องน าเสนอผลงานในวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

๓.3.1 น าเสนอผลงานการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต แต่ละขนาดแต่ละรูปแบบ พร้อม  ใส่กรอบ 
ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ มาน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

๓.3.2 น าเสนอการถ่ายภาพ และอัดภาพหมู่บัณฑิตฯ (รูปสี) ให้แก่บัณฑิตฯ ที่ส าเร็จ 
การศึกษาพร้อมกับท ากรอบหลุยส์มีตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผนึกภาพแบบรีดร้อน (Ademco) 
โดยมีขนาดของภาพถ่าย ขนาดภาพสี ราคาภาพพร้อมกรอบมีขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๒ x ๒๔-๒๘ นิ้ว (ตามขนาดของ
หมู่เรียนและคณะ)  

๓.3.3 การอัดภาพใช้ระบบดิจิตอล มีชื่อมหาวิทยาลัย ตรามหาวิทยาลัย สาขาท่ีนักศึกษา 
ส าเร็จการศึกษา และรายชื่อนักศึกษาที่ถ่ายภาพอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกัน และต้องน าตัวอย่างผลงานมาแสดง
ประกอบการน าเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 

๓.3.4 ขนาดความหนาของกรอบรูปต้องได้มาตรฐาน และมีคุณภาพดีเป็นกรอบหล่อ 
ด้วยเรซิน  เป็นพ้ืนเดียวกันไม่มีการตัดประกอบ ไม้พ้ืนที่ติดรองรับภาพหมู่ไม่คดหรือโก่งงอ 

๓.3.5 สิทธิหรือประโยชน์ที่บัณฑิตและมหาวิทยาลัย พึงได้รับ  
๓.3.6 ในกรณีผู้น าเสนอเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในพิธีซ้อมรับ 

พระราชทานปริญญาบัตรของสถานศึกษามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๓.๔ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖5  

 
๔. ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    4.1 การน าเสนอรูปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

      ๔.๑.1 ผู้ประกอบการ น าเสนอขั้นตอนวิธีการเรียงล าดับคณะ ล าดับโปรแกรมวิชาและล าดับ           
ชื่อบัณฑิต ในการถ่ายภาพหมู่ ลักษณะใดที่จะให้เกิดความรวดเร็ว ทันเวลา ตามที่ก าหนด 

      ๔.1.๒ ผู้ประกอบการ จะต้องส่งแผน และโครงการด าเนินการถ่ายภาพในวันที่ได้ก าหนดไว้            
และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการถ่ายภาพโดยไม่ให้เกิดปัญหากับทางมหาวิทยาลัยและบัณฑิต โดยต้อง
เตรียมการดังนี ้

https://www.kpru.ac.th/


 (1) การถ่ายภาพหมู่บัณฑิตฯ จะต้องแยกรายชื่อบัณฑิตตามคณะและโปรแกรมวิชาให้ชัดเจน 
โดยให้ถ่ายภาพใน วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 (2) ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมแท่นยืนพร้อมหลังคาและพัดลมไอน้ า ส าหรับถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
และเตรียมกล้องส าหรับถ่ายภาพ และผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพ อย่างน้อย ๒ ชุดเช่นกัน 

 (3) ผู้ประกอบการจะต้องจัดสถานที่อ านวยความสะดวกในส่วนของที่นั่งพัก น้ าดื่ม พัดลมไอน้ า 
และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้กับบัณฑิตและคณาจารย์ในการถ่ายภาพ 

    4.2 การน าเสนอขั้นตอนในการจัดส่งภาพที่เสร็จสมบูรณ์ 
4.2.1 ให้ผู้ประกอบการน าเสนอข้ันตอนและวิธีการจัดส่งภาพให้แก่บัณฑิต 

      ๔.๒.2 ให้ผู้ประกอบการน าเสนอวิธีการบรรจุภาพถ่ายหรือรักษาภาพถ่ายในการขนส่งทาง
ไปรษณีย์ให้แก่บัณฑิต และในกรณีท่ีเกิดการช ารุดเสียหายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบอย่างไร 

 ๔.2.3 ผู้ประกอบการต้องส่งภาพบัณฑิตทั้งหมดให้แก่บัณฑิตภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วัน
ถ่ายภาพ 

      ๔.2 .4 กรณี ผู้ประกอบการไม่สามารถด าเนินการได้จนเป็ นเหตุ ให้ เกิดความเสียหาย 
ผู้ประกอบการต้องชดใช้เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5. การท าสัญญา
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาให้สิทธิใช้พ้ืนที่ตั้งขายสินค้าหรือให้บริการในมหาวิทยาลัยภายใน

วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖5 พร้อมทั้งน าหลักประกันสัญญามามอบให้แก่ผู้เช่าในวันท าสัญญา และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเช่าพ้ืนที่ เป็นจ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ เงินสด 
๕.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
๕.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
๕.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย “หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้

รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว” 
อนึ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาใด ราคาหนึ่ง หรือ 

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด หรืออาจยกเลิกการพิจารณา 
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่
สิ้นสุด 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 12   ตุลาคม  พ.ศ.  2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
12   ตุลาคม  พ.ศ.  2565 

Signature Code : F+86ilbt1GCifXjN24u9 



ใบเสนอราคา 
ใบการน าเสนอถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประจ าปี ๒๕65 
 
 

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

เขียนที่...........................................................วันที่............เดือน.........................พ.ศ....... ........... 
 

ข้าพเจ้า.................................................................................................. ผู้จัดการ ห รือตัวแทนผู้รับมอบ บริษัท
ห้างหุ้นส่วน……………………………………………..………………........................ทะเบียนการค้าเลขที่............................ 
เชื้อชาติ……......................สัญชาติ…....................อายุ......................ปีที่ตั้ง/บ้านเลขท่ี………………….....................
ถนน…...............................ต าบล................................. .................อ าเภอ…………….…………...................................
จังหวัด..................................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร................................................. 
.E-Mail……………………….……………………………………………………………………………………………………………………... 

 ขอแจ้งเสนอราคา การถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 
  ๑. ขนาดภาพขนาด..................... ใส่กรอบภาพแบบใด................. จ านวนภาพไม่น้อยกว่า 
2 ภาพต่อคน ราคาพร้อมจัดส่งภาพให้แก่บัณฑิต........................  
  ๒. จ านวนวันที่จะจัดส่งภาพให้แก่บัณฑิตได้รับเรียบร้อยทุกคน.............วัน 
 ๓. สิทธิหรือประโยชน์ที่บัณฑิตและมหาวิทยาลัย พึงได้รับจากสถานประกอบการผู้น า
เสนอจะได้รับจากท่าน...........% 

  
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้เสนอครั้งนี้ตกลงและรับทราบตามประกาศจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพที่

มหาวิทยาลัยก าหนด การน าเสนอตามรายการข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าเสนอก าหนดราคาด าเนินการ รายละเอียด
แนบท้ายหนังสือฉบับนี้   

 
 

     ลงชื่อ..................................................ผู้ เสนอราคา 
(...................................................) 

                                                                (ประทับตราห้าง/ร้าน/บริษัท) 
 
 
 
 
หมายเหตุ   พร้อมแนบเอกสารประกอบตามข้อ 1 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง         
การจัดหาผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตในพิธีซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๕ 




