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ราคา ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมูล 
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ใบเสนอราคาการประมูล 
 

เรียน   คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล 
 

1. ข้าพเจ้า..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี....................... ถนน.......................... 
ต าบล/แขวง…………………….………อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณยี์................................โทรศัพท์......................................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี..................................
โดย...............................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  ได้พิจารณาเงื่อนไขและยอมรับข้อก าหนดต่าง ๆ 
ในประกาศเชิญชวนแล้ว  รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอราคาประมูล  ซึ่งก าหนดในประกาศเชิญชวน ตามราคาดังต่อไปนี้ 

รายการ ราคาค่าเช่า/เดือน 
(บาท) 

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ  
(ถ้ามี) 

-เช่าพ้ืนทีเ่พ่ือประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร  
 บริเวณลานใต้อาคารภาควิชาเทคโนโลยี      
 วัสดุภัณฑ์ 
 

  

                                        

                                      ราคารวมทั้งสิ้น       (................................................................................) 
 3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา  90 วัน  นับแต่วันเปิดซองประมูลราคา  และคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่คณะฯ ร้องขอ 
 4.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลราคา  ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
      4.1  ท าสัญญาตามแบบสัญญาเช่ากับคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภายใน 7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
      หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะฯ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคาประมูลรายอ่ืนเป็นผู้
เสนอราคาประมูลได้  หรือคณะฯ อาจเรียกเสนอราคาประมูลใหม่ก็ได้ 
 5.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับ
ข้อเสนอนี้  หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้ง ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้
เข้าเสนอราคา 
 6.  บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  ตัวอย่าง  แคตตาล็อก  คุณลักษณะเฉพาะ  ซึ่งข้าพเจ้า
ได้ส่งให้แก่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้
คณะฯ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
 7.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย    
ละเอียดแล้ว  และเข้าใจดีว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ   
ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 8.  ใบเสนอราคานี้  ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล  หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 
 

 เสนอมา  ณ  วันที่................เดือน..............................พ.ศ.................... 
 
 

                 ลงชื่อ....................................................................            
                                                                (..............................................................................) 
                                                               ต าแหน่ง.................................................................... 

                                                    ประทับตรา (ถ้ามี) 
.   



 

แบบสัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่าพื้นที่เพ่ือให้บริการถ่ายเอกสาร 
    

สัญญาเช่าเลขที่......................       
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต าบลคอหงส์  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   เมื่อวันที่………………………………………..……ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ………………………….………………….  ต าแหน่ง  ……………………………………….. 
ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        
ที่ 1611/2560  ลงวันที่  23  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า”  ฝ่ายหนึ่ง 
กับ..................................................... ...ผู้จดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจ   ทะเบียนเลขที่ ..........................  
ลงวันที่ .................................. ...... อยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ………..ต าบล ……………………….……….. 
อ าเภอ …………………………………. จังหวัด …………….………………………   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” 
อีกฝ่ายหนึ่ง   ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาขึ้น ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า  .................................................................................... 
......................................เพ่ือใช้เป็นสถานที่ให้บริการรับถ่ายเอกสาร  มีก าหนดระยะเวลา..................ตั้งแต่วันที่ 
.....................................ถึงวันที่  ..................................   

ข้อ 2.  ผู้ เช่าจะต้องช าระค่าเช่าพ้ืนที่ตามข้อ 1 ในอัตราค่าเช่า เดือนละ .....................บาท 
(.................................................)  โดยในวันท าสัญญานี้ ผู้เช่าได้ช าระค่าเช่าล่วงหน้า จ านวน ............เดือน   
เป็นเงิน.........................บาท (......................................................)  ตามใบเสร็จรับเงินของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  เล่มที่ ................  เลขที่ ............... ลงวันที่ ......................................... ให้แก่ผู้ให้เช่าไว้แล้ว และผู้เช่า
สัญญาว่าจะช าระค่าเช่ารายเดือนไม่เกินวันที่  10  ของแต่ละเดือน  ณ งานคลัง ส านักงานเลขานุการ      
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ข้อ 3.   เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  ผนวก 1  รายละเอียดแนบท้ายประกาศ    จ านวน    ...  แผ่น 
  ผนวก 2  ใบเสนอราคา      จ านวน    ...  แผ่น 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้เช่า 
 ข้อ 4.  ผู้เช่าต้องช าระค่าไฟฟ้า  ตามจ านวนที่ปรากฏในมิเตอร์วัดไฟฟ้า ตามใบแจ้งหนี้ของผู้ให้เช่าที่
เรียกเก็บในแต่ละเดือน ภายในก าหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า โดยช าระท่ีเจ้าหน้าที่  งานคลัง  
ส านักงานเลขานุการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ข้อ 5.  ผู้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษาซ่อมแซม เพ่ือรักษาสถานที่เช่าและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คงอยู่
ในสภาพเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าก าหนด ทั้งนี้ โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 ข้อ 6.  ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์จะดัดแปลงต่อเติมสถานที่เช่า จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็น
หนังสือก่อนจึงจะท าได้  มิฉะนั้นจะต้องช าระเบี้ยปรับในอัตราวันละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจนถึงวันที่ผู้เช่าได้ปรับปรุงสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิม 
 ข้อ 7.  ผู้เช่าจะไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานที่เช่าเพ่ือการใด ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมหรือ
น่าจะเป็นการเสียหายแก่สถานที่ที่เช่า และจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ให้เช่า หรือผู้อยู่ข้างเคียง 
หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

/ข้อ 8. ผู้เช่า...... 
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 ข้อ 8.  ผู้เช่าไม่น าสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้เช่าช่วงหรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ใน
สถานที่เช่าเป็นอันขาด  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน และจะน าไปใช้ประโยชน์อื่น
นอกจากเพ่ือวัตถุประสงค์การเช่าตาม ข้อ 1.  ไม่ได้ 
 ข้อ  9.   ผู้เช่าต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนเข้าไปตรวจสถานที่เช่าได้เสมอ โดยผู้เช่าจะต้อง
อ านวยความสะดวกให้ตามสมควร 

ข้อ 10.  การช าระค่าเช่า หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้เช่าต้องช าระแก้ผู้ให้เช่าตามก าหนดเวลา หากช าระเกิน
ก าหนดเวลา ผู้เช่าจะต้องช าระเงินเพ่ิมข้ึนจากเงินดังกล่าว เป็นเบี้ยปรับให้ผู้ให้เช่าอีกในอัตราร้อยละ 5 ต่อวัน 
ของอัตราค่าเช่าที่ค้างช าระ 
 ข้อ 11. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า  ถ้าผู้เช่ามีความจ าเป็นจะต้องใช้สถานที่เช่าเพ่ือประโยชน์ของรัฐ
หรือของทางราชการ  ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้  โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้เช่าทั้งสิ้น 

ข้อ 12.  ในระหว่างที่มีการเช่าตามสัญญานี้   ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งของผู้ให้เช่า ที่ใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้หรือ
จะมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ 
 ข้อ 13. ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใดไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ให้เช่าแล้ว  ผู้เช่าจะต้องรับผิดและยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาเช่านั้นให้แก่ผู้ให้เช่าโดยสิ้นเชิง ภายในก าหนด 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า 
 ข้อ 14. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่าได้ตกลงเป็นบุคคลล้มละลาย และน่าจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ หรือในกรณีที่ผู้ให้เช่ามีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและจ าเป็นต้องเรียกผู้เช่า
มาพบ หากผู้เช่าไม่ไปพบผู้ให้เช่าตามวันเวลาที่ก าหนดในหนังสือเชิญพบถึง 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร  ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
 ข้อ 15.  ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใด  ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ และเมื่อผู้ให้เช่าได้
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าแล้ว  ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบหลักประกันสัญญาตาม  ข้อ 3. เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ให้เช่าเห็นสมควรและผู้ให้เช่ายังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้เช่า (ถ้ามี) 
ได้อีกด้วย 
 ข้อ 16. เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เช่าจะต้องส่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าใน
สภาพที่เรียบร้อยปราศจากความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้งาน
ตามปกติ และถ้าเกิดความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าว     ผู้เช่าจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพดีก่อนการส่งมอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเองทั้งสิ้น  หรือมิฉะนั้นผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเอาจากเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าหรือเรียกร้องเอาจากผู้เช่าแล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมแก้ไขดังกล่าว โดยทั้งนี้ผู้เช่าต้อง 
ขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าหรือของผู้อ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของผู้เช่าออกไปจากสถานที่เช่า และส่งมอบ
สถานที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา 
 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
 
 

/(ลงชื่อ)...... 
 



 

-3- 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)...................................................ผู้ให้เช่า 
            (.......................................................) 
 
 
        (ลงชื่อ)...................................................ผู้เช่า 
            (.......................................................) 
 
 
       (ลงชื่อ)...................................................พยาน 
            (.......................................................) 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................พยาน 
            (.......................................................) 
 



บทนิยาม 
 

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  ที่เข้าเสนอราคาใน 
การสอบราคาซื้อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ในกิจการ
ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน ที่เข้าเสนอราคางานจ้างในการสอบราคาซื้อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดย ผูจ้ัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  หรือผู้ม ี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มอีํานาจหรือสามารถใช้อํานาจ
ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง  หรือหลายราย  ที่เสนอราคาให้แก่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุน้ส่วนไม่จํากัดความ
รับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุน้รายใหญใ่นบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบรษิทัจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกราย
หนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

คําว่า “ผู้ถือหุน้รายใหญ”่ ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถอืหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือใน
อัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3)  มีความสมัพันธ์กันในลักษณะไขว้กนัระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผูม้ีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา   หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็น 
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นสว่นจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญใ่นบริษทัจํากัด  หรือบริษัทมหาชน 
จํากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือ
ในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ 
ภาวะของบุคคลใน (1), (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว   

ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรหิาร ผู้เป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลว้แต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้
ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคางานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1), (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเปน็ธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย 
กระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให ้ หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทัง้นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิ
ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 


