
 

 

1. บทนํา

 

มหาวิทย

สามารถห

การเ งิน

มหาวิทย

แห่งราช

จรรยาบร

2. หลกัก

 

พนกังาน

และ/หรือ

การงาน 

 

ไดรั้บอนุ

 

คาดหมา

มหาวิทย

 

มหาวิทย

มหาวิทย

 

มหาวิท

มหาวิทย

า 

นโยบายคว

ยาลยัมหิดลทุ

หลีกเล่ียงลกัษ

นของข้าราช

ยาลยัมหิดล โ

ชอาณาจักรไ

รรณนกัวิจยั ม

การและคาํจํากั

2.1 ขา้ราชก

นมหาวิทยาลยั

อ พนกังานม

 หรือรู้จกักนัเ

 (ก) ผ

นุมติั ท่ีทาํใหเ้กิ

 (ข) 

ายว่าจะไดรั้บ

ยาลยัมหิดล 

2.2 ในการพิ

ยาลยัมหิดล ให

ยาลยั 

 (ก) 

ยาลัยมหิดล

ยาลยัมหิดล 

นโยบายคว

วามขัดแย้งท

ทกคน โดยจะ

ษณะของควา

ชการ  และ /ห

ดยนโยบายน้ี

ไทย ทั้ งน้ีให้

มาใชร่้วมกบัน

กดัความ 

าร และ/หรือ

ยมหิดลสังกดั

หาวิทยาลยัม

ป็นการส่วนต

ผลประโยชน์

กิดความเสียห

ผลประโยชน

บอนุมติั ท่ีทาํใ

จารณากรณีก

หถื้อวา่บุคคล

 คู่สมรส บุต

ล  หรือบุคค

  
ามขัดแย้งทาง

ทางผลประโ

ช่วยให้ขา้รา

มขดัแยง้ทางผ

หรือ  พนักง

น้ีจะอยูภ่ายใต้

ห้นําค่านิยมแ

นโยบายความ

อ พนักงานม

ด จะถือว่ามีค

มหิดลเอง หรือ

ตวัซ่ึงอาจคาด

์ทางการเงินทั้
หายทางการเงิ

น์ส่วนบุคคลห

ให้เกิดความเ

การขดัแยง้ทา

ลดงัต่อไปน้ีเป็

ตร สามีหรือ

คลผู ้ท่ี มีควา
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งผลประโยชน

โยชน์ น้ีให้น

ชการ และ/ห

ผลประโยชน์

านมหาวิทย

ก้ฎหมายไทย

และประกาศ

มขดัแยง้ทางผ

มหาวิทยาลยั

ความขดัแยง้ท

อบุคลคลใดๆ

ดหมายไดว้า่จ

ทั้งโดยตรงหรื

งินทั้งโดยตรง

หรือผลประโ

เสียหายส่วน

างผลประโยช

ป็นผูท่ี้มีความ

อภรรยาทางพ

มสัมพันธ์ใ

 
น์ของมหาวทิ

นําไปใช้กับ

หรือ พนักงาน

นร์ะหวา่งผลป

ยาลัยมหิดล

ยและสนบัสนุ

ศสํานักงานค

ผลประโยชนข์

มหิดล หรือห

ทางผลประโย

ๆ ท่ีมีความเก่ี

ะไดรั้บผลปร

รือโดยออ้ม ห ื

งหรือโดยออ้ม

โยชน์ท่ีไม่ใช่

บุคคลหรือค

ชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง

เก่ียวขอ้งใกล้

พฤตินัยของ

กล้ชิดกับข้

ทยาลยัมหิดล 

ข้าราชการแ

นมหาวิทยาลยั

ระโยชนส่์วน

แต่ละคนกับ

นุนสิทธิส่วนบ

คณะกรรมก

ของมหาวิทยา

หน่วยงานท่ีข

ยชน์เกิดข้ึน โ

ยวขอ้งอย่างใ

ระโยชน์ ดงัน้ี 

รือไดรั้บอนุมั

มต่อมหาวิทยา

ทางการเงิน 

วามเสียหายที

งกบัขา้ราชกา

ลชิ้ดกบับุคลา

ข้าราชการ  

้าราชการ  แ

 

และ /หรือ  พ

ยมหิดลมีการ

นตวัและประโ

บผลประโย

บุคคลตามรัฐ

ารวิจัยแห่งช

าลยัดว้ย 

ขา้ราชการ แ

โดยมีกรณีท่ีข้

ใกลชิ้ดกนัภา

้  

มติัหรือคาดห

าลยัมหิดล 

 หรือไดรั้บอน

ท่ีไม่ใช่ทางก

าร และ/หรือ 

กรหรือหน่วย

 และ/หรือ พ

และ /หรือ  พ

พนักงาน

รรับรู้และ

โยชนท์าง

ยชน์ของ

ธรรมนูญ

ชาติเร่ือง

และ/หรือ 

ขา้ราชการ 

าระหนา้ท่ี

มายว่าจะ

นุมติัหรือ

ารเงินต่อ

 พนกังาน

ยงานของ

พนักงาน

พนักงาน
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  (ข) ผู ้บังคับบัญชา  หรือผู ้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าราชการ  และ/หรือ  พนักงาน

มหาวิทยาลยัมหิดล 

  (ค) พนัธมิตรทางธุรกิจของขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดล 

  (ง) ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางวิชาชีพทั้งในขณะปัจจุบนัและท่ีต่อเน่ืองไปในอนาคต ซ่ึงไดรั้บ

ค่าตอบแทนทางวิชาชีพหรือบริการอ่ืนๆ 

  (จ) บริษทัหรือหน่วยงานท่ีขา้ราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลยัมหิดลนั้นเป็น

ผูบ้ริหาร 

  (ฉ) บริษทัเอกชนท่ีขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นผูถื้อหุน้ และ 

  (ช) ผู ้รับผลประโยชน์ ท่ีได้รับความไว้วางใจจากข้าราชการ  และ /หรือ  พนักงาน

มหาวิทยาลยัมหิดลในการดูแลทรัพยสิ์น 

3. การหลกีเลีย่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 การดาํเนินการหรือตดัสินใจใดๆ ในนามของมหาวิทยาลยัมหิดล ขา้ราชการ และ/หรือ พนักงาน

มหาวิทยาลยัมหิดลจะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 3.1 เปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่เขา้ร่วมการประชุม

หรือการปรึกษาหารือในเร่ืองท่ีบุคลากรเห็นวา่ตนเองอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 3.2 เปิดเผยเก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวัในกรณีต่างๆ ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม (เช่น การคดัเลือก

หรือแต่งตั้งผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดล เป็นตน้) รวมทั้ง

ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการหารือหรือตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว 

 3.3 ในกรณีท่ีไม่แน่ใจวา่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการใด ๆ หรือการ

ตดัสินใจท่ีกาํลงัจะดาํเนินการในบริบทของการปฏิบติัหน้าท่ีแก่มหาวิทยาลยัมหิดล ให้เสนอเร่ืองเพื่อขอ

ความชดัเจนต่อหวัหนา้ คณบดีหรือผูอ้าํนวยการ ผูอ้าํนวยการกองกฎหมาย เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ของมหาวิทยาลยั หรือเลขานุการสภามหาวิทยาลยั ตามความเหมาะสม 

 3.4 เปิดเผยขอ้มูลของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทั้งหมดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเสนอต่อ 

กองกฎหมาย มหาวิทยาลยัมหิดล ในกรณีท่ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อาจเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการ

บริหารของมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยั จะตอ้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

ดงักล่าวดว้ย 

4. คาํแถลงนโยบาย 

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดใ้นสถาบนัการศึกษา เช่น มหาวิทยาลยั 

โดยเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความความไม่ถูกต้อง  โดยเม่ือใดก็ตามเม่ือข้าราชการ  และ/หรือ  พนักงาน
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มหาวิทยาลยัมหิดลไดเ้ขา้ร่วมดาํเนินการหรือตดัสินใจเพื่อใหต้วัเองไดรั้บผลประโยชน์จากการใชป้ระโยชน์

จากมหาวิทยาลยั จากขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลคนอ่ืนๆ หรือจากนกัศึกษา ในกรณี

เช่นน้ีขา้ราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลยัมหิดลจะตอ้งแจง้เก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ดงักล่าวต่อหวัหนา้ หรือบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสม (บุคคลตามขอ้ 3.4) และดาํเนินการเพ่ือแกปั้ญหาความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ทนัที 

 ข้าราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลมหิดล จะต้องหลีกเล่ียงความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัการเงินและดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงมาจากการประนีประนอมทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือเกิด

การประนีประนอมข้ึนในการปฏิบติัหน้าท่ีขา้ราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องขอคําแนะนําจากผู ้บังคับบัญชาห รือผู ้บ ริหารระดับ สูงของ

มหาวิทยาลยัมหิดลทนัที 

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะปรากฏอยู่ในความสัมพนัธ์ในการดาํเนินงานหรือการตดัสินใจ

ต่างๆ ไดแ้ก่ (ก) การเงิน (ข) ความสัมพนัธ์ส่วนตวัและครอบครัวระหว่างขา้ราชการ และ/หรือ พนักงาน

มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยกันเอง (ค) ความสัมพนัธ์ส่วนตวัและครอบครัวระหว่างขา้ราชการ และ/หรือ 

พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลกบันกัศึกษา และ (ง) การวิจยั 

 4.1 ประเดน็ทางการเงิน 

 ขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีมีผลประโยชน์ทางการเงินในบริษทั และอยูใ่น

ตาํแหน่งท่ีจะมีอิทธิพลต่อการทาํสัญญาทางธุรกิจระหว่างบริษทัและมหาวิทยาลยัมหิดล จะตอ้งแจง้เก่ียวกบั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูบ้งัคบับญัชาของตนหรือบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะ

กระทาํการในนามของมหาวิทยาลยัมหิดลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 4.2 ประเดน็เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ส่วนตวัและความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของขา้ราชการ และ/หรือ 

พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดล 

 หากข้าราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ี

ขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลรู้จกัมีความสัมพนัธ์ส่วนตวัอยา่งใกลชิ้ด หรือร่วมงานกนั

อยา่งใกลชิ้ดในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลยั ขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลดงักล่าว

จะตอ้งรับทราบวา่พฤติการณ์ดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้ถา้ขา้ราชการ และ/หรือ 

พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลมีการกระทาํดงัน้ี 

 (1) มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการคดัเลือกหรือแต่งตั้งบุคคลเขา้มาทาํงาน หรือการเล่ือนตาํแหน่ง

ของขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดล 

 (2) มีความสัมพนัธ์ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลยัมหิดลคน

อ่ืนๆ และมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจจา้งบุคลากร 
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 ในกรณีขา้งตน้ การตดัสินใจอาจรวมถึงการเปิดโอกาสและการจดัสรรทรัพยากรสาํหรับการทาํวิจยั 

การประชุม และการฝึกอบรมพฒันาบุคลากร รวมทั้งการเป็นผูต้ดัสินรายงานหรือการประเมินการผลการ

ปฏิบติังานประจาํปี 

 4.3 ประเด็นความสัมพนัธ์ส่วนตวัและความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างขา้ราชการ และ/หรือ 

พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลกบันกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลมีดงัน้ี 

 (1) ขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลมีหนา้ท่ีในการประเมินผลนกัศึกษาอยา่งเป็น

ธรรม  ถูกต้อง  และสมํ่ าเสมอ  แต่หน้าท่ีดังกล่าวอาจมีผลเสียจากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวและ

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลกบันกัศึกษา อนัเป็น

กรณีท่ีขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลดงักล่าวเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการเรียนการสอน

หรือปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาโดยตรง เช่น กาํกบัดูแล ประเมินผลการศึกษา คดัเลือกเขา้ศึกษา 

มอบเหรียญรางวลัหรือทุนการศึกษา และจดัหาผูต้ดัสินรายงาน ในกรณีเช่นน้ีขา้ราชการ และ/หรือ พนกังาน

มหาวิทยาลยัมหิดลจะตอ้งแจ้งเร่ืองความสัมพนัธ์ดังกล่าวต่อ ผูบ้งัคบับญัชาของตนหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสมเพื่อพิจารณา และดาํเนินการเพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทนัที 

 (2) ในกรณีท่ีขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลดาํรงตาํแหน่งท่ีทาํหนา้ท่ีพิจารณา

เก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนหรือท่ีเกิดข้ึนแลว้ เช่นน้ีขา้ราชการ และ/หรือ พนกังาน

มหาวิทยาลยัมหิดลคนดงักล่าวจะตอ้งรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนหรือท่ีเกิดข้ึนแลว้เพื่อพิจารณาแทน 

 4.4 การวิจยั 

 (1) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการวิจยัอาจเกิดข้ึนเม่ือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน

หน้าท่ีของขา้ราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลยัมหิดลกบัผลประโยชน์ส่วนตวั ทั้งการตั้งประเด็น

คาํถามในการวิจยัอย่างเป็นกลาง และหรือการไดรั้บส่วนแบ่งท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงส่วนใหญ่ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์จะสามารถแกไ้ขไดโ้ดยไม่เป็นการขดัขวางกิจกรรมการวิจยั 

 (2) ตวัอยา่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการทาํวิจยั อาทิ: 

(2.1) นักวิจยัท่ีเป็นขา้ราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลยัมหิดลดาํเนินการ

ทดลองวิจยัท่ีไดรั้บการสนับสนุนโดยบริษทั ซ่ึงนักวิจยัมีผลประโยชน์ทาง

การเงินหรือดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารในบริษทั 

(2.2) ขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลมีส่วนไดส่้วนเสียหรือดาํรง

ตาํแหน่งผูบ้ริหารในบริษทัเปิดใหม่ (Start-up company) ท่ีทาํสัญญากบั

มหาวิทยาลยัมหิดลในการดาํเนินการวิจยั 
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(2.3) ขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการซ่ึงมีหนา้ท่ีในการจดัสรรเงินทุนวจิยัในระดบัคณะหรือมหาวทิยาลยั 

พิจารณาใหก้ารสนบัสนุนทุนวิจยัใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง 

 

 ขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลผูใ้ดท่ีไม่แน่ใจว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์หรือไม่ ใหข้อคาํปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสม (ตามขอ้ 3.4) 

 5.  การรับของขวญั บริการพเิศษ หรือผละประโยชน์อืน่ๆ 

 ในบางคร้ังขา้ราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลยัมหิดลอาจไดรั้บการเสนอของขวญัจากผู ้

บริจาคภายนอก เช่น เคร่ืองมือ วสัดุส้ินเปลือง ส่ิงบนัเทิง และบริการต่างๆ เช่นน้ีมหาวิทยาลยัมหิดลในฐานะ

ผูมี้อาํนาจจึงมีหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม

ในการวิจยั รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบติัวิชาชีพ ซ่ึงขา้ราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลยัมหิดลก็มี

หนา้ท่ีดงักล่าวเช่นเดียวกนั 

 6. การจ้างงานหรือจัดกจิกรรมภายนอกมหาวทิยาลยัมหิดล 

 ขา้ราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลยัมหิดลอาจทาํการจา้งงานหรือจดักิจกรรมภายนอก

มหาวิทยาลยัมหิดล เวน้แต่การจา้งงานหรือกิจกรรมนั้นทาํให้เกิดหรือมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ข้ึนได้ รวมถึงมีลักษณะท่ีจะบ่อนทําลายความเป็นธรรมหรือความเป็นกลางของ

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลจะตอ้งรายงานเร่ืองการจา้งงานหรือจดักิจกรรม

ดงักล่าวไปยงักองทรัพยากรบุคคล เม่ือพบว่าการจา้งงานหรือจดักิจกรรมมีลกัษณะท่ีขดัแยง้กบัการปฏิบติั

หน้าท่ี หรือเกิดกรณีท่ีสงสัยเก่ียวกบัการปฏิบติังานหรือหน้าท่ีตามระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมในการวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงกองทรัพยากรบุคคลอาจกาํหนดใหก้ารจา้งงาน

หรือจดักิจกรรมมีการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกได ้ถา้พิจารณาแลว้เห็นว่ามีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ี

ชดัเจน 

 ขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีไดรั้บผลประโยชน์หรือรายไดไ้ม่ว่าจะโดยตรง

หรือโดยออ้มจากสัญญาท่ีทาํกบัหน่วยงานอ่ืนจะตอ้งแจง้ให้กองทรัพยากรบุคคลทราบเก่ียวกบัภาระผกูพนั

ตามสญัญาหรือหนา้ท่ีตามสญัญาอ่ืนๆ ซ่ึงกองทรัพยากรบุคคลจะตรวจสอบเก่ียวกบัการจดัการผลประโยชน์

หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน และอาจจาํเป็นตอ้งใหมี้การแกไ้ขหรือยกเลิกสญัญาต่อไป 
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 7. การหลกีเลีย่งการได้มาซ่ึงสิทธิพเิศษ 

 ขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีและตดัสินใจอยา่งเป็นกลาง

และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากร การมอบรางวัลท่ีเป็นเงิน หรือการลงโทษ

บุคคลภายนอก การโอนจ่ายเงิน การบริหารโครงการ หรือหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมไปถึงการมอบ

สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ใหแ้ก่ครอบครัว เพื่อน และบุคคลอ่ืน หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ขา้ราชการ และ/หรือ 

พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลจะตอ้งไม่ให้ความช่วยเหลือพิเศษหรือให้การสนบัสนุนบุคคลจากหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อติดต่อธุรกิจกบัมหาวิทยาลยัมหิดลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ นอกจากน้ี ขา้ราชการ และ/

หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลจะไม่ทาํให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีติดต่อธุรกิจกบัมหาวิทยาลยัไดรั้บ

ความเสียหายเน่ืองจากการเป็นปรปักษ์กนัหรืออคติส่วนตวั อน่ึงการให้ขอ้มูลท่ีเป็นสาธารณชนสามารถ

เขา้ถึงไดไ้ม่ถือวา่เป็นการมอบสิทธิพิเศษ 

 8. ข้อปฏิบัติก่อนลาออกจากการเป็นข้าราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวทิยาลยัมหิดล 

 ก่อนการลาออกจากการเป็นขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดล ขา้ราชการ และ/หรือ 

พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดลตอ้งเปิดเผยในเร่ืองของความมุ่งหมายเก่ียวกบัการทาํงานกบัหน่วยงานภายนอก

ในอนาคต หรือกิจกรรมท่ีอาจเป็นตน้เหตุของความเส่ียง ความขดัแยง้ หรือความเป็นไปไดท่ี้จะทาํให้เกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ข้ึนจากหนา้ท่ีรับผดิชอบของตนในปัจจุบนั และรายงานถึงความเป็นไปไดใ้น

การเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือกองทรัพยากรบุคคล 

 9. กรณขีองการไม่ปฏิบัติตาม 

 การไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวภ้ายใตน้โยบายน้ี อาจตีความไดว้่าเป็นการประพฤติผิด เม่ือมี

กรณีท่ีบุคคลใดอา้งวา่ไม่รู้วา่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน ใหภ้าระการพิสูจน์เร่ืองน้ีเป็นของบุคคล

นั้น โดยจะตอ้งพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ตนไม่ทราบถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในระยะเวลาดงักล่าว 
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