บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่
เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของมหาวิทยาลัยฯ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของ
กรมในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลหรื อนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจ
หรื อสามารถใช้อานาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรื อ
หลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ น
หุน้ ส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชน
จากัด เป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชน จากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
คาว่า “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรื อในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนด สาหรับกิจการ
บางประเภทหรื อบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรื อในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเข้าถือหุน้ ดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรื อบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งการเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อ
การถือหุน้ ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี บุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุน้ โดยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริ หารที่แท้จริ ง หรื อเป็ นหุน้ ส่ วน
หรื อผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ งของห้างหุน้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุน้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ในการ
สอบราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนั้นมีความสัมพันธ์กนั ตาม (1) (2) หรื อ
(3) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม” หมายความว่า การที่ผเู ้ สนอราคาราย
หนึ่งหรื อหลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่วา่ จะกระทาโดยการสมยอมกัน หรื อโดยการให้
ขอให้หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด หรื อใช้กาลัง
ประทุษร้าย หรื อข่มขู่วา่ จะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อกระทาการใดโดยทุจริ ต
ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคาด้วยกันหรื อเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู ้
เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็ นผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ หรื อเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม หรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบมหาวิทยาลัย โดยมิใช่เป็ นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
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