เอกสารรายละเอียดการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพฯ
แนบท้าย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565
………………………………………………..
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพใน
งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เอกสารการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพฯ
1.1 รายละเอียด ขนาด และราคาภาพถ่าย
1.2 ใบเสนอผลประโยชน์
1.3 รายละเอียดและประสบการณ์ในการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1.4 เสนอตัวอย่างผลงานย้อนหลัง เป็นงานที่ได้จัดส่งภาพให้บัณฑิตเรียบร้อยแล้ว (ระหว่างปี
พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน) ขนาดต่างๆ พร้อมกรอบ อย่างน้อย 3 รูปแบบขึ้นไป (จะคืนภาพให้เมื่อพิจารณาแล้ว)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอผลประโยชน์
2.1 ผู้ เสนอผลประโยชน์ ต้ องเป็ นนิ ติ บุ คคล ร้านค้ า ห้ างร้านที่ จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ อั นมี อาชี พ
ประกอบกิจการด้านถ่ายภาพ โดยเป็นเจ้าของกิจการ และมีห้องปฎิบัติการในการถ่ายภาพ ช่างภาพต้องมีความ
ชํานาญ และมีประสบการณ์ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อ หรือห้าม
เข้าเสนอผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
2.2 ผู้เสนอผลประโยชน์ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอผลประโยชน์ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 เคยได้ร ับ การคัด เลือ กให้ถ ่า ยภาพบัณ ฑิต ในพิธ ีพ ระราชทานปริญ ญาบัต รของ
สถาบัน การศึก ษา หรือ มหาวิท ยาลัย ของรัฐ ซึ่งมีจํา นวนบัณ ฑิต ไม่น้อ ยกว่า 3,000 คนต่อ 1 งาน และมี
ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (ระหว่างปี พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน) ทั้งนี้ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือก ต้องจัดส่งภาพให้กับ
ผู้สั่งจองรายอื่นเรียบร้อยแล้ว และไม่เคยมีปัญหาในการจัดส่งภาพให้กับผู้สั่งจอง
3. หลักฐานการเสนอผลประโยชน์
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ห้างร้าน ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วัน
ยื่ น ซองเสนอผลประโยชน์ สํ า เนาใบสํ า คั ญ แสดงการจดทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท และสํ า เนาใบทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง สําหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสําเนาหนังสือ
จดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (เฉพาะบริษัทจํากัด)
3.3 หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอผลประโยชน์
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอผลประโยชน์แทน (ใช้ฉบับจริงเท่านั้น)
3.4 เอกสารตามข้อ 1
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ยื่น พร้อมซอง
4. หลักเกณฑ์และการพิจารณา
ในการคั ดเลื อกผู้ ถ่ ายภาพ มหาวิ ทยาลั ยจะพิ จารณาจากผลประโยชน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และ
ผลประโยชน์ของบัณฑิตเป็นหลัก
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5. การทําสัญญา หลักประกัน
5.1 ผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อกเป็ นผู้ ถ่ ายภาพ จะต้ องไปทํ าสั ญ ญากั บมหาวิ ทยาลั ย และทํ าสั ญ ญา
ค้ําประกัน ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากไม่มาทําสัญญาภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ถือว่า “เป็นผู้ทิ้งงาน” และมหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี)
5.2 ในการทําสัญญา จะนําเงินพร้อมทั้งต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 10
ของค่ าใช้ สถานที่ และการให้ สิทธิถ่ ายภาพและจํ าหน่ ายภาพถ่ายให้ แก่ บั ณ ฑิ ตในงานพิ ธีพระราชทานปริญ ญา
กิตติมศั กดิ์ และปริญ ญาบั ตรที่ เสนอไว้กับมหาวิท ยาลัยเพื่อให้ม หาวิท ยาลัยยึดถือไว้ในขณะทํ าสัญ ญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
5.2.1 เงินสด
5.2.2 เช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร เป็นวันอื่นด้วยเหตุใดก็ดี
คู่สัญญายินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ
5.4 มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาต่อสัญญาได้
6. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือกถ่ายภาพ ซึ่งได้ทําสัญญาแล้ว จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงาน
ถ่ายภาพที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถัดจากวันที่บัณฑิตได้รับภาพถ่ายเรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การคัดเลือกผูถ้ ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565
…………………………………………………………

เงื่อนไขการถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิแ์ ละปริญญาบัตร
1. มีประสบการณ์ ในการถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร โดยมีผลงาน
ย้อนหลัง 3 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน) โดยมีจํานวนบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อ 1 งาน ทั้งนี้ ผู้เสนอ
เข้ารับการคัดเลือก ต้องจัดส่งภาพให้กับผู้สั่งจองรายอื่นเรียบร้อยแล้ว (หรือใช้คําว่า “ต้องไม่อยู่ในระหว่าง
จัดส่งภาพให้กับผู้สั่งจองรายอื่น) และไม่เคยมีปัญหาในการจัดส่งภาพให้กับผู้สั่งจอง
2. จะต้องทําการถ่ายภาพบัณฑิตเป็นรายบุคคลขณะรับพระราชทานปริญญาบัตรจนครบทุกคน
ตั้งแต่เริ่มพิธีจนจบพิธีและจะต้องจัดเตรียมกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ และมีเครื่องและอุปกรณ์อัดภาพ
เป็นของตนเอง โดยระบุมาให้ทราบโดยชัดเจน เช่น ยี่ห้อ รุ่น จํานวน ชนิด ดังนี้
2.1 กล้องถ่ายรูป
2.2 แสง
2.3 เครื่องไฟฟ้า
2.4 เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
2.5 กระดาษอัดรูป
2.6 อุปกรณ์แสง
2.7 อื่น ๆ
3. อัดขยายภาพทั้งหมดที่ถ่ายในขณะวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกกล้องขนาด 5 x 7 นิ้ว
เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนได้ดูเพื่อสั่งอัด ภายในกําหนดเวลา 15 วันนับตั้งแต่
วันถ่ายภาพโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น
4. ช่างถ่ายภาพผู้ชํานาญรวมทั้งพนักงานอื่น ๆ ให้ระบุจํานวน
4.1 ช่างภาพสี ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………
4.2 พนักงานช่างไฟฟ้า ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….………………………………………………………
4.3 อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….………………………………………………………
5. ผู้เสนอผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บัณฑิตทุกคนที่สั่งจองภาพในกรณีต่อไปนี้
5.1 ถ้าผู้ได้รับการคัดเลือกมิได้ถ่ายภาพบัณฑิตผู้ใดในขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
ต้ อ งชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ บั ณ ฑิ ต ผู้ นั้ น 10,000 บาท (หนึ่ งหมื่ น บาทถ้ ว น) และผู้ รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ ง
ดําเนินการจัดทําภาพของบัณฑิตผู้นั้นเสมือนบัณฑิตผู้นั้นเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
5.2 ถ้ าผู้ ได้รับการคัดเลือกทํ าภาพของบั ณฑิ ตสูญ หายไปจะชดใช้ค่าเสี ยหายให้ แก่บั ณ ฑิ ต
ผู้นั้นเป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้รับการคัดเลือกจะแก้ไขให้ได้ภาพเสมือนกับบัณฑิต
ผู้นั้นกําลังรับพระราชทานปริญญาบัตร
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5.3 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
แก่บัณฑิต ในเหตุดังต่อไปนี้
(1) ภาพรับปริญญาบัตรพ้นจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
(2) ภาพรับปริญญาบัตร มือบัณฑิตไม่สัมผัสปริญญาบัตร
(3) ภาพพร่ามัวไม่ชัดเจน มีรอยขีดข่วนใด ๆ
(4) ระยะภาพผิดระยะ
(5) ภาพมีรอยขีดข่วน
(6) ภาพที่แสงน้อยเกินไป
(7) ภาพที่แสงมากเกินไป
(8) ส่วนหนึ่งส่วนใดของบัณฑิตผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรขาดหายไป
6. ผู้ ได้ รับ การคั ด เลื อ กจะจั ด ส่ งภาพที่ แ ล้ วเสร็จ ให้ แ ก่ บั ณ ฑิ ต ภายใน 45 วัน นั บ ตั้ งแต่ วัน สุ ด ท้ าย
ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นลง ในกรณีที่จัดส่งทางไปรษณีย์จะจัดส่งทางพัสดุลงทะเบียน และจะถือ
วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ หากเกิดการสูญหายในระหว่างการจัดส่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก จะทําการจัดส่ง
ภาพชุดใหม่ให้บัณฑิต และจะรับผิดชอบในการติดตามเรียกร้องค่าเสียหายจากไปรษณีย์เอง
ในกรณีทผี่ ู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดต้องเสียค่าปรับ
ให้บัณฑิตผู้เสียหายวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งคน จนกว่าจะแล้วเสร็จ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ใบเสนอผลประโยชน์
เรียน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร
1. ข้าพเจ้า (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนฯ, ร้าน) ………………….…………..…………………….…………………………..
อยู่เลขที่ ………………………ถนน …………………………..ตําบล/แขวง ………………………………………………………………..
อําเภอ/เขต……………………..………จังหวัด………..………………โทรศัพท์ ……..……………………………………………………
โทรสาร…………………………………โดย....……………………………………………………………………………………………………..
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารรายละเอียดการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพฯ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนด และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้ า พเจ้ า ขอเสนอที่ จ ะเป็ น ผู้ ใ ช้ ส ถานที่ เพื่ อ ดํ า เนิ น การถ่ า ยภาพในงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2564
โดยเสนอเงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และการให้สิทธิถ่ายภาพและจําหน่ายภาพถ่ายให้แก่บัณฑิต
ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยเป็นเงิน..................................บาท
(................................................................................................................................................................................)
4. คําเสนอนี้ จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา………………..........…วัน นับแต่วนั ที่เสนอผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการใช้สถานทีฯ่ และมหาวิทยาลัยอาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยดื ไปตามเหตุผลอันสมควรทีม่ หาวิทยาลัยได้ร้องขอ
5. ข้าพเจ้ารับรองที่จะปฏิบัติงานตามสัญญาพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ฯให้กับมหาวิทยาลัย
โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลา....…………………................ วัน นับถัดจากวันแจ้งให้มาทําสัญญา
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ถ่ายภาพฯ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
6.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาของมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ให้ไปทําสัญญา
6.2 มอบหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา ให้ แ ก่ ม หาวิท ยาลั ย ก่ อ น หรือ ในขณะที่ ได้ ล งนาม
ในสัญญา เป็นจํานวนร้อยละ 10 ของจํานวนที่เสนอไว้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้มหาวิทยาลัยเรียกร้อง
รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิจะให้ผู้เสนอผลประโยชน์รายอื่น
หรือมหาวิทยาลัยอาจเรียกผู้เสนอผลประโยชน์รายอื่นมาเสนอผลประโยชน์ใหม่ก็ได้
7. ข้าพเจ้ายอมรับว่า มหาวิทยาลัยไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอผลประโยชน์ใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอผลประโยชน์
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8. ข้ าพเจ้ าได้ ต รวจทานตั วเลขและตรวจสอบเอกสารต่ างๆ ที่ ได้ ยื่ น พร้ อ มใบเสนอผลประโยชน์ นี้
โดยละเอี ย ดแล้ ว และมหาวิ ท ยาลั ยจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบในความผิ ดพลาด หรื อ การตกหล่ น ใดๆ จากการเสนอ
ผลประโยชน์ครั้งนี้
9. ใบเสนอผลประโยชน์นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมกัน
คิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ผลประโยชน์ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ ………….. เดือน ……………………………… พ.ศ……………………

ลงชื่อ ………………………………………………………………….
(………………………………………………………………..)
ตําแหน่ง ……………………………………………………………
ประทับตรา (ถ้ามี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารแนบรายละเอียดการถ่ายภาพ
งานพิธพี ระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร
1. ประสบการณ์ในการถ่ายภาพ
- แนบรายละเอียดที่แสดงถึงประสบการณ์ โดยมีผลงานย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกต้องได้จัดส่งภาพให้ผู้สั่งจองโดยไม่มีปัญหาใดๆ เรียบร้อยแล้ว
- ตัวอย่างผลงาน
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ
2.1 กล้องถ่ายรูป ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 แสง ………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3 เครื่องไฟฟ้า ……………………………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.4 เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ...………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.5 กระดาษอัดรูป ……………………………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.6 อุปกรณ์แสง ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.7 อื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3. ช่างถ่ายภาพผูช้ ํานาญ รวมทั้งพนักงานอื่น ๆ ให้ระบุจํานวน
3.1 ช่างภาพสี …………………………………………………………….………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
พนักงานช่างไฟฟ้า ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้แนบพร้อมใบเสนอผลประโยชน์
เสนอมา ณ วันที่………….....เดือน ………………………………………...พ.ศ.…………………

ลงชื่อ …………………………………………………………………
(………………………………………………………………..)
ตําแหน่ง ……………………………………………………………
ประทับตรา (ถ้ามี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดขนาดและราคาภาพถ่าย
การถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร
บริษัท, ห้าง, ร้าน………………………………………………………..
ที่

ขนาดรูป

1.

ขนาดรูป 3” x 5”

2.

ขนาดรูป 4” x 6”

3.

ขนาดรูป 5” x 7”

4.

ขนาดรูป 8” x 10”

5.

ขนาดรูป 10”x 12”

6.

ขนาดรูป 11”x 14”

7.

ขนาดรูป 16”x 20”

8.

อื่นๆ............................

9.

อื่นๆ............................

10.

อื่นๆ............................

เฉพาะรูป
พร้อมการ์ด
(ราคา)

รูปพร้อมกรอบ (ราคา)
วิทย์

อแดมโก้

ศิลป์

ซิลล์

หลุยส์

อื่น ๆ

หมายเหตุ

ติดการ์ดพิมพ์ทองตราสถาบัน“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2564 (สําหรับปีการศึกษา 2564)

ลงชื่อ …………………………………………………………………
(………………………………………………………………..)
ตําแหน่ง ……………………………………………………………
ประทับตรา (ถ้ามี)

