ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑
...............................................
เพื่อ ใหก ารบริห ารจัด การทรัพ ยสิน ทางปญ ญาของมหาวิท ยาลัย เปน ไปตามวัต ถุป ระสงคข อง
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได และกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย
สังคมและประเทศชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ คําสั่งอื่นใด ในสวนที่วางไวแลวในขอบังคับนี้
หรือขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหิดล
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
“สวนงาน”
หมายถึง วิทยาเขต คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน
ศูนย สํานัก และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอืน่
“หัวหนาสวนงาน” หมายถึง รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีให
กํากับดูแลวิทยาเขต คณบดี และผูอํานวยการของสวนงาน
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา
“ศู น ย ป ระยุ ก ต แ ละบริ ก ารวิ ช าการ” หมายถึ ง ศู น ย ป ระยุ ก ต แ ละบริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการประยุกตและบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๓
และที่แกไขเพิ่มเติม

-๒“ทรัพยสินทางปญญา” หมายถึง
(๑) งานอันมีลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
(๒) การประดิษฐ กรรมวิธหี รือการออกแบบผลิตภัณฑ ไมวาจะจดทะเบียนหรือมิไดจด
ทะเบียน ตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
(๓) เครือ่ งหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมตาม
กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา
(๔) ขอมูลความลับทางการคา สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร การคุมครองพันธุพืช แบบผังภูมิ
วงจรรวม ตามกฎหมายวาดวยเรื่องนัน้ และ
(๕) องคความรู หรืองานอันเกิดจากความคิด สรางสรรค ศึกษา คนควาวิจัย พัฒนาหรือ
ทําขึ้นไมวาในสาขาวิชาใดๆ และไมวาจะอยูในรูปแบบใด จดทะเบียนหรือมิไดจดทะเบียนตามกฎหมาย
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาเพื่อดําเนินงานเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทาง
ปญญาโดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
(๑) สนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา
(๒) ผลักดันและดําเนินการใหเกิดการนําผลงานนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญาไป
ใชประโยชน รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
(๓) ดําเนินการประเมินคุณคาและคุมครองทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
(๔) ใหบริการและสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๖ การดําเนินงานของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาใหมี คณะกรรมการอํานวยคณะหนึ่ง
ซึ่งอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดี จํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการ
(๓) ผูทรงคุณวุฒิดานธุรกิจหรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา จํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ
(๔) หัวหนาสวนงานซึ่งเลือกจากที่ประชุมหัวหนาสวนงาน จํานวนไมเกินสามคน
เปนกรรมการ
(๕) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาปญญาคม เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา เปนกรรมการและเลขานุการ
(๗) รองผู อํ า นวยการศู น ย บ ริ ห ารทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาคนหนึ่ ง เป น กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการอํานวยการตาม (๓) และ (๔) ใหมีวาระในการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได

-๓ขอ ๗ กรรมการอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการอํานวยการประเภทนั้น
(๕) อธิการบดีสั่งใหพนจากการดํารงตําแหนง
ขอ ๘ ในกรณีที่กรรมการพน จากตํา แหนงก อนครบวาระให อธิการบดีดําเนิน การแตงตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงที่วางลงนั้นใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน นับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง
ขอ ๙ ใหประธานกรรมการอํานวยการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการอํานวยการตามความ
จําเปนและที่เห็นสมควร ทั้งนี้ไมนอยกวาสามเดือนตอครั้ง
ในการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๑๐ ในการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่อง
ที่พิจารณา ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุมในเรื่องนั้น
ขอ ๑๑ คณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลการดําเนินงานของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาให
เปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(๒) ใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาใหมี
ประสิทธิภาพ
(๓) ออกประกาศ คําสั่งของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับการบริหารงาน การ
บริหารการเงิน และทรัพยสนิ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๔) ออกประกาศ คําสั่งของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(๕) พิจารณางบประมาณประจําปและอนุมัติแผนปฏิบัติงานของศูนยบริหารทรัพยสินทาง
ปญญา
(๖) พิจารณาผลการดําเนินงานประจําป และรายงานการเงินเพื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย
(๗) หนาที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๒ ใหมีผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาเปนผูรับผิดชอบในกิจการตางๆ ของ
ศู น ย บ ริ ห ารทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย เป น ผู แ ต ง ตั้ ง ตามข อ เสนอของคณะกรรมการ
อํานวยการ
ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญามีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมอีกได

-๔ขอ ๑๓ ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๔) อธิการบดีสั่งใหพนจากการดํารงตําแหนงตามขอเสนอของคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารงานของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม
นโยบายวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(๒) เปนผูบังคับบัญชาของผูปฏิบัติงานของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา
(๓) มีอํานาจอนุมัติดานการเงินและพัสดุ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
(๔) หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
ขอ ๑๕ ใหผูซึ่งปฏิบัติงานประจําในศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สวั ส ดิ ก าร การลาหยุ ด งาน จรรยาบรรณและวิ นั ย การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย การลงโทษ
การอุทธรณ การรองทุกขใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
มาใชบังคับ
การกําหนดตําแหนง การบรรจุแตงตั้ง เงินเดือน คาตอบแทน การเลื่อนเงินเดือน การประเมินผล
สวัสดิการเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยจัดใหเงินรางวัลประจําป การออกจากงาน และเงินชดเชยของพนักงาน
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
ขอ ๑๖ การแบงหนวยงานและการจัดระเบียบบริหารภายในศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาให
เปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด และทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาอาจมีรายไดดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
(๒) เงินอุดหนุนจากหนวยงานภายนอก
(๓) คาธรรมเนียม เงินสวนแบง ของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา
(๔) เงินจากการดําเนินงานของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา
(๕) เงินบริจาค และทรัพยสินทีบ่ ุคคลหรือหนวยงานอื่นมอบให
(๖) รายไดอื่นๆ
(๗) ดอกผลหรือผลประโยชนจากรายไดตาม (๑) – (๖)

-๕ขอ ๑๘ รายไดของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัยในสวนของ
ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา
ขอ ๑๙ รายจายใด ๆ อันเกิดจากการดําเนินงานของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาใหจายจาก
เงินรายไดของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาตามขอบังคับ ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัย และหรือ
ศูนยทรัพยสินทางปญญา
ขอ ๒๐ การพัสดุของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยการพัสดุมาใชบังคับ
ขอ ๒๑ ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาอาจนําเงินรายไดตามขอ ๑๗ ไปหาผลประโยชนตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการกอน
ขอ ๒๒ ใหศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายประจําปเสนอ
ตอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๒๓ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามขอบังคับนี้
(๑) ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน และสิทธิเรียกรอง ของศูนยประยุกตและ
บริการวิชาการ ตามที่อธิการบดีเห็นชอบ ไปเปนของศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญาตามขอบังคับนี้
(๒) การดําเนินการใดตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการประยุกตและ
บริการวิชาการ และยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ขณะที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหคงดําเนินการตามขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ หรือ คําสั่งเดิมไปจนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตาม
ขอบังคับ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑

(ศาสตราจารยนายแพทยวจิ ารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

