แบบฟอรมราง TOR

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการ ซื้อ / จาง .............................................................................................โดยวิธคี ัดเลือก / เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณโครงการ ...........................................................................................................................บาท
วงเงินราคากลาง ................................................................... บาท
การจายเงินคาพัสดุลว งหนาใหแกผูประกอบการหรือคูสัญญา ................................................ บาท (ถามี)
1. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
ความเปนมา ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจาก
เปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม เป น บุ คค ลซึ่ งถู ก ระบุ ชื่ อ ไว ใ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ งงาน แล ะได แจ ง เวี ย น ชื่ อ ให เป น ผู ทิ้ งงาน
ของหน วยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบั ญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิ ติ บุ คคลที่ ผู ทิ้ งงานเป น หุ น สว น
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณ ะต อ งห า มตามที่ ค ณ ะกรรมการน โยบ ายการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา คุณสมบัตดิ ังกลาวอนุโลมใชตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขาย/รับจางงานดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ วันที่
ไดรับหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเชิญชวน หรือไมเปนการกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่น
ขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก วากอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผู
ยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมและคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ มหาวิทยาลัยขอนแกน
จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต มหาวิทยาลัยขอนแกน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอราย
นั้นมิใชผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยขอนแกน
กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยขอนแกนอาจยกเลิกการคัดเลือกหากปรากฏวามีการกระทําทีเ่ ขาลักษณะ
ผูยื่นขอเสนอที่ชนะการคัดเลือกหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอราย
อื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือ
สอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

-2๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมี
คําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อ/จางของ มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒.๑๑ ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
๒.๑๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันกับตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ........... วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่น
ขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ.....................(ชื่อรายการ)..........
มาพรอมการเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนจะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ
กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจ
รายละเอี ยดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะ แบบรู ปรายการ แคตตาล็ อก ทั้ งหมดเสี ยก อนที่ จะตกลงยื่ นข อเสนอตามเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด
๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อ/จาง เป นหนังสือที่
กําหนด ดังระบุไวในขอ 6 มหาวิทยาลัยขอนแกนอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน โดยอนุโลมใชตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มหาวิทยาลัยขอนแกน สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ/จาง
เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
ในกรณีที่เอกสารขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) / หนังสือเชิญชวนเสนอราคา มีความ
ขัดแยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุดและผู
ยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๒.๑๕ มหาวิทยาลัยขอนแกน อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อ/จัดจาง นี้ก็ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแกนไมได
๒.๑๖ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบนี้
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ/จาง ผูยื่นข อเสนอที่ได รับการคัดเลือกให เป นผูขาย/ผูรับจาง ตองปฏิ บั ติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบกําหนดไวโดยเครงครัด
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุน สวนสามัญ หรือห างหุ นสวนจํากัด ใหยื่น สําเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบีย น
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ ากั ด หรื อบริ ษั ท มหาชนจํ ากั ด ให ยื่ น สํ าเนาหนั งสื อรั บ รองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

-3(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเป น
หุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดามิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(๔.๒) กําหนดใหผูยื่นขอเสนอตองนําตัวอยางมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนอ
งาน หรื อนํ าเอกสารรายละเอี ย ดมาส ง ให แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ภายหลั งจากวั น ที่ ยื่ น ซองข อ เสนอหรือ ตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ภายในกําหนด ................ วัน (ถามี)
(๕) เอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ใน กรณี ที่ ผู ยื่ น ข อ เสน อมอบ อํ า นาจให บุ คคลอื่ น กระทํ า การแทน ให แ นบห นั ง สื อ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ไมเกิน ................................ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ……………………….…….. (หลักเกณฑราคา/หลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น) ……………..
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
(ก) กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยขอนแกน จะพิจารณา
จาก..................................................(ราคารวม/ราคาตอรายการ/ราคาตอหนวย) ……..............................……
(ข) ก รณี ใช ห ลั ก เก ณ ฑ ราค าป ระ ก อ บ เก ณ ฑ อื่ น ในการพิ จารณ าผู ชนะการยื่ นข อเสนอ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จะพิจารณาโดยใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ......................
(2) ......................................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ......................
(3) ......................................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ......................
(4) ......................................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ .......................
(5) ......................................... กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ......................
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100

-4๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไม
ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับ
พิ จารณาข อเสนอของผู ยื่ นข อเสนอรายนั้ น เวน แต ผู ยื่ น ข อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรือ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด กําหนด
ไวในเอกสารเชิญชวน ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น สงวนสิ ท ธิ์ ไ ม พิ จารณาข อ เสนอของผู ยื่ น ข อ เสนอโดยไม มี ก ารผ อ นผั น
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อที่เชิญใหยื่นขอเสนอ
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเชิญชวนที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให
เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
(๔) ในการตัดสินการคัดเลือกหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง โดยวิธีคัดเลือก มีสิทธิใหผูยื่น
ขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได มหาวิทยาลัยขอนแกน มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
ขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ มหาวิทยาลัยขอนแกน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกโดยไม
พิ จารณาจัด ซื้อเลยก็ได สุ ดแตจ ะพิ จารณา ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชนของทางราชการเป นสําคั ญ และใหถือวาการตัดสินของ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เป น เด็ ด ขาด ผู ยื่ น ข อ เสนอจะเรี ย กร อ งค า ใช จ า ย หรื อ ค า เสี ย หายใดๆ มิ ไ ด รวมทั้ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน จะพิจารณายกเลิกการคัดเลือก และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสาร
เอกสารเชิญชวนยื่นขอเสนอได คณะกรรมการดําเนินการจัดจางโดยวิธีคัดเลือก หรือมหาวิทยาลัยขอนแกน จะใหผูยื่นขอเสนอ
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารเชิญชวนยื่นขอเสนอใหเสร็จสมบูรณ
หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยขอนแกน มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน อาจประกาศยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏวามีการกระทําที่เขา
ลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวา
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗.

การทําสัญญา
ผูชนะการคัดเลือก จะตองทําสัญญาซื้อขาย/สัญญาจางกับมหาวิทยาลัยขอนแกนภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่
ได รั บ แจ ง และจะต อ งวางหลั ก ประกั น สั ญ ญาเป น จํ า นวนเงิ น เท า กั บ ร อ ยละ 5 ของราคาค า พั ส ดุ ที่ คั ด เลื อ กได ให
มหาวิทยาลัยขอนแกนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ ผูขาย/ ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตาม
สัญญาซื้อขาย/สัญญาจางแลว

-58. อัตราคาปรับ
คาปรับ (กรณีงานจาง) ใหคิดในอัตรารอยละ 0.01 – 0.10 บาท ตอวัน
(กรณีงานซื้อ) ใหคิดในอัตรารอยละ 0.01 – 0.20 บาท ตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการคัดเลือก ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง แลวแตกรณีจะตอง
รับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของ งานซื้อ/งานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ….………… ป……………..
เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน
…...………….…วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
• กรณี แตงตั้งในรูปคณะกรรมการ
ลงนาม........................................................ประธานกรรมการ
(........................................................)
ลงนาม........................................................กรรมการ
(.......................................................)
ลงนาม........................................................กรรมการ
(........................................................)
• กรณี แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)
ลงนาม......................................................เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)
(........................................................)

-6รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (สเปค)
ชื่อโครงการ .............................................................................................. โดยวิธีคัดเลือก

กําหนดสงมอบ ..............................................วัน
รับประกันความชํารุดบกพรอง .................................... เดือน/ป
ซอมแซมแกไขใหดีดังเดิมภายใน ..................................วัน
• กรณี แตงตั้งในรูปคณะกรรมการ
ลงนาม........................................................ประธานกรรมการ
(........................................................)
ลงนาม........................................................กรรมการ
(.......................................................)
ลงนาม........................................................กรรมการ
(........................................................)
• กรณี แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)
ลงนาม......................................................เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)
(........................................................)

