
 
 

การยื่นซองประมูลการถ่ายภาพบัณฑิต 
  พิธีประสาทปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประมลู (ส าหรบัผู้ประสงคเ์ข้าร่วมประมลู) 

 1. ต้องยื่นซองเสนอเงินสนับสนุน พรอ้มเอกสารประกอบโดยผนึกซองให้เรียบร้อย 
2.  ต้องยื่นซองด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้แทนเพื่อรบัทราบหรือค าช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เตมิ
3.  ซองที่ยื่นจะต้องแนบเอกสาร หรือระบุข้อความใหล้ะเอียด ชัดเจน ตามข้อก าหนด
4. จ านวนเงินสนับสนุนจะต้องระบุทัง้ตัวเลข และมีตัวอักษรก ากับ กรณีมีการแก้ไขให้ผูม้ีอ านาจลงนามก ากับ และ

 หากตัวเลข และตัวอักษรไมต่รงกนัจะยึดตัวอักษรเป็นหลัก
5.  เอกสารหลักฐานต้องลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนามก ากับทุกหน้า
6.  ผู้ไดร้ับการคัดเลือกไม่สามารถยกเลิกเงินสนับสนุนได้
7.  เมื่อยื่นการประมลูต่อมหาวิทยาลยั การรับหรือการเปดิซองประมูลจะถอนคืนมิได้
8.  มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. หากเกิดปัญหาใด ๆ ในการยื่นซองประมูล ค าตัดสินของมหาวิทยาลยัถือเป็นอันสิ้นสดุ 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ส าเนาเอกสารหลักฐานส าคัญการจัดตั้งนิติบุคคลและการด าเนินงาน
2.  เอกสารอ้างอิงประสบการณ์การด าเนินงานของสถาบันการศึกษาหรอืองค์กรอื่นอย่างน้อย 5 ปี
3. เสนอราคาภาพถ่ายพร้อมกรอบประเภทต่าง ๆ เป็นชุด จ านวน 8 ชุด โดยจดัชุดราคาให้มีความเหมาะสม และ

หลากหลายให้บณัฑิตสามารถเลือกได้โดยแบ่งเป็น  2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 กรอบรูปแบบดั้งเดมิ เช่น 
กรอบหลุยส์ กรอบอิตาลี กรอบอเดมโก้ จ านวน 5 ชุด โดยมีราคาระหว่าง 1,500 – 2,500 บาท และประเภทที่ 

 2 คือกรอบรูปแบบทันสมัย จ านวน 3 ชุด โดยให้เสนอราคาตามความเหมาะสม 
4.  ชุดภาพถ่ายแตล่ะชุดให้ระบุจ านวน ชนิด ขนาด ของกรอบรูป หรือสิ่งอ่ืนใดให้ชัดเจน
5.  การยื่นซองประมูลใหส้่งมอบภาพตัวอย่างทั้งภาพขณะรบัปริญญาบตัรและภาพหมู่
6.  ระบุจ านวน ขนาด การรองรับน้ าหนัก และการบรรจุของ Stand ถ่ายภาพหมู่ที่มี
7.  ระบุยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุที่ใช้ เช่น ฟิล์ม กระดาษอัดรปู
8.  ระบุจ านวนบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ช่างภาพหลัก ช่างภาพส ารอง และบุคลากรที่รับจองภาพ
9.  ระบุการชดใช้เมื่อเกิดความเสยีหายในกรณีตา่ง ๆ อย่างชัดเจนแก่มหาวิทยาลัย และบณัฑิต

 10. ระบุข้อเสนออื่นใดเพื่อเป็นการสนบัสนุนแก่มหาวิทยาลัย 
 
เงื่อนไขเมื่อได้รับการคัดเลือก (ส าหรับผูไ้ดร้ับการคดัเลือก) 

1. ท าหนังสือค้ าประกันออกโดยธนาคารจ านวนร้อยละ 20 ของเงินสนับสนุนที่เสนอ โดยมีอายุการค้ าประกัน 6 
 เดือน นับแต่วันท าสญัญา

2. ด าเนินการจัดส่งภาพบรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตรให้กับมหาวิทยาลยั โดยอดัภาพจดัใส่อัลบั้มพร้อม 
 CD ภายใน 1 สัปดาหห์ลังเสร็จสิ้นงาน



3. กรณีที่มหาวิทยาลัยต้องการความร่วมมือในการด าเนินการสิ่งอื่นใด มหาวิทยาลยัอาจขอความร่วมมือจากท่าน
 ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนต่อไป

4.  ด าเนินการถ่ายภาพในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 งาน
 5. จัดท าบัตรอนุญาตด าเนินการสิทธิประโยชน์ ประมาณ 100 ชุด 

 
ก าหนดการประมลู   

 ยื่นซองประมลู      : ภายในวันท่ี  2 พ.ย.  2561  ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ช้ัน L ห้อง 1-010 
                             
เปิดซองประมูล     : วันท่ี   9 พ.ย.  2561 
แจ้งผลการประมูล : วันท่ี  12  พ.ย.  2561 
ลงนามสญัญามอบเงินสนับสนุน   : ภายในวันท่ี  23 พ.ย.  2561 

       สถานท่ี ณ อาคารดร.สุข พคุยาภรณ์ ช้ัน L ห้อง 1-010  
 
ข้อมูลประกอบการด าเนินการ  
วันซ้อมรับปรญิญาบตัร   วันประสาทปริญญาบัตร 
ระดับปริญญาตรี วันที่  21 ธ.ค.  2561  ระดับปริญญาตรี วันท่ี 22-23 ธ.ค.  2561 
สถานท่ี : มหาวิทยาลยัศรีปทุม  สถานท่ี : มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 ระดับปริญญาโท-เอก วันท่ี 16 ก.พ. 2562* ระดับปริญญาโท-เอก  18 ก.พ. 2562 * 
สถานท่ี : มหาวิทยาลยัศรีปทุม  สถานท่ี : มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
*วันท่ีด าเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลง 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา :  ระดับปริญญาตรี ประมาณ       2,500 คน 
   ระดับปริญญาโท-เอก ประมาณ  500 คน  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 
คุณรุ่งนภา  สวัสดิ์กจิ       โทร. 0-2579-1111  ต่อ 1215  มือถือ   08-1316-3661 
คุณชนิดา  จันทร์แจม่ใส  โทร.0-2579-1111   ต่อ 2266  มือถือ   08-5179-1116   
ติดต่อส่งเอกสาร อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 315 คุณชนิดา 
 
 
 
 
 
 


