ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗
.......................………..
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยสิทธิบตั รของมหาวิทยาลัย
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ (๒) และ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสิทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการดําเนินการดานสิทธิบัตร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔
บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ ประกาศ หรือมติอนื่ ใดในสวนทีไ่ ดกาหนดไว
ํ
แลว
ในระเบียบนี้หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะ” หมายความรวมถึง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานัก และสวน
ราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และใหรวมถึงหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ
“ศูนยประยุกต” หมายถึง ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ
“สิทธิบัตร” หมายความรวมถึงอนุสิทธิบัตร
“ลูกจาง” หมายความรวมถึงลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ที่จางดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยหรือเงินงบประมาณ และรวมถึงลูกจางทีจ่ า งดวยเงินอืน่ ใดทีป่ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความรวมถึงพนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว
พนักงานไมเต็มเวลา ทีจ่ า งดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เงินรายไดหนวยงานของมหาวิทยาลัยหรือ
เงินอุดหนุน
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

๒
“ผูประดิษฐ” หมายถึงขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูชวย
วิจัย และผูที่มหาวิทยาลัยไดเชิญเปนที่ปรึกษางานหรือโครงการวิจัย หรือมอบหมายหรืออนุญาตให
มาปฏิบัติงาน หรือดูงานของมหาวิทยาลัย และไดทําการประดิษฐ กรรมวิธี หรือออกแบบผลิตภัณฑ
ตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
“การประดิษฐ” หมายถึง การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
หรือกรรมวิธใี ดขึน้ ใหม หรือการกระทําใด ๆ ทีท่ าให
ํ ดขี นึ้ ซึง่ ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธอี นั อาจถือสิทธิได
ตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
“กรรมวิธี” หมายถึง วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บ
รักษาใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑและรวมถึงการใช
กรรมวิธีนั้น ๆ ดวย ตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
“แบบผลิตภัณฑ” หมายถึง รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบของลวดลาย
หรือสีของผลิตภัณฑอันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม อันอาจถือสิทธิไดตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
ขอ ๕ สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ กรรมวิธี และการออกแบบ
ผลิตภัณฑซึ่งผูประดิษฐไดประดิษฐขึ้นโดยการทํางานใหมหาวิทยาลัยยอมตกไดแกมหาวิทยาลัย
ทัง้ นีใ้ หรวมกรณีที่ผูประดิษฐทําการประดิษฐ กรรมวิธี และออกแบบผลิตภัณฑสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวย
การใช วิธกี าร สถิติหรือรายงานซึ่งผูประดิษฐสามารถใชหรือลวงรูไดเพราะการเปนขาราชการ
ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูช วยวิจัย แมวาจะไมมีสัญญาจางที่เกี่ยวของกับการ
ประดิษฐ กรรมวิธี หรือการออกแบบผลิตภัณฑนนั้ รวมถึงผูท มี่ หาวิทยาลัยไดเชิญเปนทีป่ รึกษางาน
หรือโครงการวิจัย หรือมอบหมายหรืออนุญาตใหมาปฏิบัติงานหรือดูงานของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ มีผู  ส นั บ สนุ น การวิ จั ย ที่ มีสั ญ ญาในการทรงสิ ทธิ ให การทรงสิทธิ
เปนไปตามสัญญานั้น
ขอ ๖ ใหนกั ศึกษาแสดงความยินยอมโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในผลงานที่
เกิดขึ้นระหวางการเปนนักศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรซึ่งจะถอนมิไดและใหคงมี
อยูตลอดไป ทั้งนี้ตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยแจงขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย ผูชวยวิจัย
และผูที่มหาวิทยาลัยไดเชิญเปนที่ปรึกษางานหรือโครงการวิจัย
หรือมอบหมายหรืออนุญาตใหมา
ปฏิบตั งิ านหรือดูงานของมหาวิทยาลัย รับทราบถึงการทรงสิทธิในสิทธิบตั รของมหาวิทยาลัยตามขอ ๕
และลงนามในหนังสือรับทราบ ทั้งนี้ตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘ ผูป ระดิษฐตอ งไมเปดเผยความรู ขอมูลและรายละเอียดในสาระสําคัญของ
การประดิษฐ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑซึ่งอาจนําไปสูการขอรับสิทธิบัตรของผลงานที่เกิดขึ้น
ในนามบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไมใชมหาวิทยาลัย ยกเวนตามที่กําหนดไวในขอ ๑๓

๓
ขอ ๙ ใหศนู ยประยุกตรับผิดชอบการดําเนินการดานสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย
และใหมีหนาที่ดังนี้
(๑) จัดทําหนังสือแสดงความยินยอมตามขอ ๖ และหนังสือรับทราบตามขอ ๗
ใหสอดคลองกับระเบียบนี้
(๒) ประเมินคุณคาและความเปนไปไดในเชิงพาณิชยของผลงานการประดิษฐ
กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑเพื่อขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
อธิการบดีกาหนด
ํ
โดยอาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการและใหความเห็นได
(๓) ดําเนินการและประสานงานในการขอรับสิทธิบัตร การทรงสิทธิบัตรและ
การคุมครองสิทธิบัตร
(๔) พิจารณานําผลงานการประดิษฐ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ
ไปหาผลประโยชนในเชิงพาณิชย
(๕) หนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๑๐ ในการเสนอผลงานการประดิษฐ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑเพื่อขอรับ
สิทธิบัตร ใหผูประดิษฐเสนอรายละเอียดที่มีขอความสมบูรณรัดกุมและชัดแจงอันจะทําใหผูมีความ
ชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการทีเ่ กีย่ วของ สามารถทําและปฏิบตั กิ ารตามการประดิษฐ
กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑนนั้ ได โดยตองระบุวธิ กี ารในการประดิษฐ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑ
ทีด่ ที สี่ ดุ ที่ผูประดิษฐจะพึงทราบไดตอศูนยประยุกต
ในกรณีทไี่ มไดเสนอผานคณะทีผ่ ปู ระดิษฐสงั กัด ใหศูนยประยุกตสอบถามกลับไป
ยังคณะทีผ่ ปู ระดิษฐสงั กัดอยู เพือ่ ตรวจสอบวาเปนผูร บั ผิดชอบและมีสว นรวมตามทีอ่ า ง โดยใหคณะ
แจงผลใหศนู ยประยุกตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะไดรับหนังสือสอบถาม
กรณีผปู ระดิษฐหลายคนและสังกัดตางคณะกัน ใหศนู ยประยุกตสอบถามทุกคณะ
ทีผ่ ูประดิษฐสังกัดอยู
การดําเนินการตามขอ ๑๐ วรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทําโดยวิธลี บั
ขอ ๑๑ ผูป ระดิษฐมีหนาที่ใหขอมูลความเปนจริงเกี่ยวกับการประดิษฐ กรรมวิธี
หรือออกแบบผลิตภัณฑตอ ศูนยประยุกตหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมาย รวมทัง้ ใหความชวยเหลือ สนับสนุน
ในการดําเนินการขอรับสิทธิบัตรจากการประดิษฐ กรรมวิธี หรือออกแบบผลิตภัณฑนั้น
ขอ ๑๒ การประดิษฐ กรรมวิธี หรือออกแบบผลิตภัณฑที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ใหยนื่ ขอรับสิทธิบตั รได ใหศนู ยประยุกตดาเนิ
ํ นการขอรับสิทธิบตั รในนามของมหาวิทยาลัย
ในกรณีทศี่ ูนยประยุกตไดยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยแลว หากผูประดิษฐ
ประสงคจะใหยนื่ ขอรับสิทธิบตั รในตางประเทศอีกแตมหาวิทยาลัยไมเห็นชอบ ผูป ระดิษฐอาจดําเนินการ
ยื่นขอรับสิทธิบัตรไดเอง โดยมหาวิทยาลัยจะมอบอํานาจใหยื่นขอรับสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย

๔
ขอ ๑๓ การประดิษฐ กรรมวิธี หรือการออกแบบผลิตภัณฑทมี่ หาวิทยาลัยไมเห็นชอบ
ใหดําเนินการขอรับสิทธิบัตร ศูนยประยุกตตองแจงใหผูประดิษฐทราบภายในสามเดือนนับแตวัน
ทีผ่ ปู ระดิษฐเสนอผลงานการประดิษฐ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑตามขอ ๑๐ ผูป ระดิษฐอาจดําเนินการ
ยืน่ ขอรับสิทธิบตั รสําหรับผลงานการประดิษฐ กรรมวิธี หรือการออกแบบผลิตภัณฑนนั้ ไดเฉพาะในนาม
ผูป ระดิษฐเอง แตผปู ระดิษฐตอ งไมนาชื
ํ อ่ หรือตราของมหาวิทยาลัยไปใชหรืออางอิง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๔ คาใชจายในการดําเนินการขอรับสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ รวมถึง
คาใชจา ยในการหาผลประโยชนในสิทธิบตั ร การทรงสิทธิบตั ร และการคุม ครองสิทธิบตั ร ทีศ่ นู ยประยุกต
และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในนามมหาวิทยาลัย ใหเบิกจายจากกองทุนผลประโยชนจาก
การประยุกตและบริการวิชาการ
ขอ ๑๕ เพื่อเปนการสงเสริมการประดิษฐ กรรมวิธี และการออกแบบผลิตภัณฑ
เมื่อมหาวิทยาลัยไดรบั ผลประโยชนอนั เนือ่ งจากการนําการประดิษฐ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑนนั้
ไปใช ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรผลประโยชนใหแกบุคคลและหนวยงานดังตอไปนี้
(๑) ผูประดิษฐ
(๒) มหาวิทยาลัย
(๓) คณะ
(๔) ภาควิชา
การจัดสรรใหคานึ
ํ งถึงการใชทรัพยากรตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวย และใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ ใหมหาวิทยาลัย
จัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึง่ ใหเสร็จสิน้ ภายในหนึง่ เดือนหลังจากที่ไดรับผลประโยชนดังกลาว
ขอ ๑๖ ใหนําผลประโยชนสว นที่มหาวิทยาลัยไดรับตามขอ ๑๕ (๒) เขากองทุน
ผลประโยชนจากการประยุกตและบริการวิชาการ เพือ่ สนับสนุนการบริหารและสงเสริมงานดานทรัพยสนิ
ทางปญญาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ศาสตราจารยเกียรติคุณนที รักษพลเมือง)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

