
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๗
.......................………..

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุระเบยีบมหาวทิยาลยั  วาดวยสิทธบิตัรของมหาวทิยาลยั
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอํ านาจตามมาตรา ๑๖ (๒)  และ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๓๐  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๓๖๔  เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗
จงึวางระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวยสิทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ”

ขอ ๒  ระเบยีบนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล       วาดวยการดํ าเนินการดานสิทธิบัตร

ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๔
บรรดา ระเบยีบ ขอบงัคบั  ค ําสัง่  ประกาศ หรือมตอ่ืินใดในสวนทีไ่ดก ําหนดไวแลว

ในระเบยีบนี้หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔  ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะ”  หมายความรวมถึง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํ านัก และสวน

ราชการทีเ่รียกชือ่อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และใหรวมถึงหนวยงานในกํ ากับมหาวิทยาลัยที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ
                              “ศนูยประยุกต” หมายถึง ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ

 “สิทธิบัตร” หมายความรวมถึงอนุสิทธิบัตร
“ลูกจาง”  หมายความรวมถึงลูกจางประจํ า  ลูกจางชั่วคราว  ที่จางดวยเงินรายได

ของมหาวทิยาลยัหรือเงนิงบประมาณ  และรวมถงึลูกจางทีจ่างดวยเงนิอืน่ใดทีป่ฏิบตังิานในมหาวทิยาลยั    
“พนกังานมหาวทิยาลยั” หมายความรวมถึงพนักงานประจํ า พนกังานชั่วคราว

พนกังานไมเตม็เวลา   ทีจ่างดวยเงนิรายไดของมหาวทิยาลยั    เงนิรายไดหนวยงานของมหาวทิยาลยัหรือ
เงนิอดุหนนุ

“นกัศกึษา” หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล



๒

 “ผูประดิษฐ”   หมายถึงขาราชการ  ลูกจาง  พนักงานมหาวิทยาลัย  นักศึกษา  ผูชวย
วิจัย  และผูที่มหาวิทยาลัยไดเชิญเปนที่ปรึกษางานหรือโครงการวิจัย หรือมอบหมายหรืออนุญาตให
มาปฏิบัติงาน หรือดูงานของมหาวิทยาลัย และไดทํ าการประดิษฐ  กรรมวิธี  หรือออกแบบผลิตภัณฑ
ตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร

“การประดิษฐ”  หมายถงึ การคิดคนหรือคิดทํ าขึ้น อันเปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
หรือกรรมวธีิใดขึน้ใหม  หรือการกระท ําใด ๆ ทีท่ ําใหดขีึน้ซึง่ผลิตภณัฑหรือกรรมวธีิอันอาจถอืสิทธไิด  
ตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร

“กรรมวิธี”  หมายถึง  วิธีการ  กระบวนการ  หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บ
รักษาใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑและรวมถึงการใช
กรรมวิธีนั้น ๆ ดวย  ตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร

“แบบผลิตภัณฑ” หมายถึง รูปรางของผลิตภัณฑ   หรือองคประกอบของลวดลาย
หรือสีของผลิตภัณฑอันมีลักษณะพิเศษสํ าหรับผลิตภัณฑซ่ึงสามารถใชเปนแบบสํ าหรับผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม   อันอาจถือสิทธิไดตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร

ขอ ๕ สิทธิขอรับสิทธิบัตรสํ าหรับการประดิษฐ กรรมวิธี  และการออกแบบ
ผลิตภัณฑซ่ึงผูประดิษฐไดประดิษฐขึ้นโดยการทํ างานใหมหาวิทยาลัยยอมตกไดแกมหาวิทยาลัย     
ทัง้นีใ้หรวมกรณีที่ผูประดิษฐทํ าการประดิษฐ  กรรมวิธี  และออกแบบผลิตภัณฑส่ิงหนึ่งสิ่งใดดวย
การใช  วธีิการ  สถิติหรือรายงานซึ่งผูประดิษฐสามารถใชหรือลวงรูไดเพราะการเปนขาราชการ   
ลูกจาง  พนกังานมหาวิทยาลัย  นกัศึกษา ผูชวยวิจัย แมวาจะไมมีสัญญาจางที่เกี่ยวของกับการ
ประดษิฐ กรรมวธีิ  หรือการออกแบบผลติภณัฑนัน้    รวมถึงผูทีม่หาวทิยาลยัไดเชญิเปนทีป่รึกษางาน
หรือโครงการวิจัย  หรือมอบหมายหรืออนุญาตใหมาปฏิบัติงานหรือดูงานของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่มีผู สนับสนุนการวิจัยที่มีสัญญาในการทรงสิทธิ    ใหการทรงสิทธิ
เปนไปตามสัญญานั้น

ขอ  ๖  ใหนกัศึกษาแสดงความยินยอมโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในผลงานที่
เกิดขึ้นระหวางการเปนนักศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรซึ่งจะถอนมิไดและใหคงมี
อยูตลอดไป  ทั้งนี้ตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

ขอ  ๗ ใหมหาวิทยาลัยแจงขาราชการ  ลูกจาง  พนกังานมหาวิทยาลัย  ผูชวยวิจัย
และผูที่มหาวิทยาลัยไดเชิญเปนที่ปรึกษางานหรือโครงการวิจัย หรือมอบหมายหรืออนุญาตใหมา
ปฏิบตังิานหรอืดงูานของมหาวทิยาลยั รับทราบถงึการทรงสทิธใินสทิธบิตัรของมหาวทิยาลยัตามขอ ๕
และลงนามในหนังสือรับทราบ  ทั้งนี้ตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

ขอ ๘ ผูประดษิฐตองไมเปดเผยความรู  ขอมูลและรายละเอียดในสาระสํ าคัญของ
การประดิษฐ กรรมวิธี  หรือแบบผลิตภัณฑซ่ึงอาจนํ าไปสูการขอรับสิทธิบัตรของผลงานที่เกิดขึ้น  
ในนามบคุคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไมใชมหาวิทยาลัย  ยกเวนตามที่กํ าหนดไวในขอ  ๑๓
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ขอ   ๙   ใหศนูยประยุกตรับผิดชอบการดํ าเนินการดานสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย
และใหมีหนาที่ดังนี้

(๑)   จดัท ําหนงัสือแสดงความยินยอมตามขอ  ๖  และหนังสือรับทราบตามขอ ๗
ใหสอดคลองกบัระเบยีบนี้

(๒)  ประเมินคุณคาและความเปนไปไดในเชิงพาณิชยของผลงานการประดิษฐ
กรรมวิธี  หรือแบบผลิตภัณฑเพื่อขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
อธิการบดกี ําหนด    โดยอาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดํ าเนินการและใหความเห็นได

(๓)   ด ําเนินการและประสานงานในการขอรับสิทธิบัตร  การทรงสิทธิบัตรและ
การคุมครองสิทธิบัตร

(๔)  พจิารณานํ าผลงานการประดิษฐ  กรรมวิธี  หรือแบบผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ
ไปหาผลประโยชนในเชิงพาณิชย
       (๕)  หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
           ขอ   ๑๐   ในการเสนอผลงานการประดิษฐ กรรมวิธี  หรือแบบผลิตภัณฑเพื่อขอรับ
สิทธิบัตร  ใหผูประดิษฐเสนอรายละเอียดที่มีขอความสมบูรณรัดกุมและชัดแจงอันจะทํ าใหผูมีความ
ชํ านาญในระดบัสามญัในศลิปะหรอืวทิยาการทีเ่กีย่วของ   สามารถท ําและปฏบิตักิารตามการประดษิฐ
กรรมวธีิ  หรือแบบผลติภณัฑนัน้ได  โดยตองระบวุธีิการในการประดษิฐ กรรมวธีิ  หรือแบบผลติภณัฑ
ทีด่ทีีสุ่ดที่ผูประดิษฐจะพึงทราบไดตอศูนยประยุกต     
                   ในกรณทีีไ่มไดเสนอผานคณะทีผู่ประดษิฐสังกดั     ใหศูนยประยุกตสอบถามกลับไป
ยงัคณะทีผู่ประดษิฐสังกดัอยู   เพือ่ตรวจสอบวาเปนผูรับผิดชอบและมสีวนรวมตามทีอ่าง  โดยใหคณะ
แจงผลใหศนูยประยุกตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะไดรับหนังสือสอบถาม

กรณผูีประดิษฐหลายคนและสังกัดตางคณะกัน    ใหศนูยประยุกตสอบถามทุกคณะ
ทีผู่ประดิษฐสังกัดอยู

การด ําเนนิการตามขอ ๑๐ วรรคหนึง่ วรรคสอง  และวรรคสาม ใหกระท ําโดยวธีิลับ
ขอ  ๑๑   ผูประดษิฐมีหนาที่ใหขอมูลความเปนจริงเกี่ยวกับการประดิษฐ  กรรมวิธี

หรือออกแบบผลติภณัฑตอศนูยประยกุตหรือผูทีไ่ดรับมอบหมาย รวมทัง้ใหความชวยเหลือ   สนบัสนนุ
ในการดํ าเนินการขอรับสิทธิบัตรจากการประดิษฐ  กรรมวิธี  หรือออกแบบผลิตภัณฑนั้น

ขอ  ๑๒  การประดิษฐ กรรมวิธี  หรือออกแบบผลิตภัณฑที่มหาวทิยาลัยเห็นชอบ
ใหยืน่ขอรบัสทิธบิตัรได   ใหศนูยประยกุตด ําเนนิการขอรบัสทิธบิตัรในนามของมหาวิทยาลัย

ในกรณทีีศู่นยประยุกตไดยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยแลว     หากผูประดิษฐ
ประสงคจะใหยืน่ขอรบัสทิธิบตัรในตางประเทศอกีแตมหาวทิยาลยัไมเหน็ชอบ   ผูประดษิฐอาจด ําเนนิการ
ยื่นขอรับสิทธิบัตรไดเอง   โดยมหาวิทยาลัยจะมอบอํ านาจใหยื่นขอรับสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย



๔

ขอ  ๑๓  การประดษิฐ  กรรมวธีิ  หรือการออกแบบผลติภณัฑทีม่หาวิทยาลัยไมเหน็ชอบ
ใหดํ าเนินการขอรับสิทธิบัตร    ศนูยประยุกตตองแจงใหผูประดิษฐทราบภายในสามเดอืนนับแตวัน
ทีผู่ประดษิฐเสนอผลงานการประดษิฐ  กรรมวธีิ  หรือแบบผลติภณัฑตามขอ ๑๐ ผูประดษิฐอาจด ําเนนิการ
ยืน่ขอรบัสทิธบิตัรส ําหรับผลงานการประดษิฐ กรรมวธีิ  หรือการออกแบบผลติภณัฑนัน้ไดเฉพาะในนาม
ผูประดษิฐเอง  แตผูประดษิฐตองไมน ําชือ่หรือตราของมหาวิทยาลัยไปใชหรืออางอิง    เวนแตจะไดรับ
อนญุาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร

ขอ ๑๔  คาใชจายในการดํ าเนินการขอรับสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ    รวมถึง
คาใชจายในการหาผลประโยชนในสทิธิบตัร การทรงสทิธบิตัร และการคุมครองสิทธบิตัร ทีศ่นูยประยกุต
และหนวยงานที่เกี่ยวของดํ าเนินการในนามมหาวิทยาลัย   ใหเบิกจายจากกองทุนผลประโยชนจาก
การประยุกตและบริการวิชาการ

ขอ ๑๕  เพื่อเปนการสงเสริมการประดิษฐ กรรมวิธี  และการออกแบบผลิตภัณฑ
เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับผลประโยชนอันเนือ่งจากการน ําการประดษิฐ  กรรมวธีิ  หรือแบบผลติภณัฑนัน้
ไปใช    ใหมหาวทิยาลยัจดัสรรผลประโยชนใหแกบุคคลและหนวยงานดังตอไปนี้

     (๑)  ผูประดิษฐ
    (๒) มหาวิทยาลัย
     (๓) คณะ
     (๔) ภาควิชา

การจัดสรรใหค ํานงึถึงการใชทรัพยากรตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวย  และใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและอตัราที่มหาวทิยาลยัก ําหนด  โดยท ําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย    ทัง้นี ้ ใหมหาวทิยาลยั
จดัสรรผลประโยชนตามวรรคหนึง่ใหเสรจ็สิน้ภายในหนึง่เดอืนหลังจากที่ไดรับผลประโยชนดังกลาว

ขอ ๑๖ ใหนํ าผลประโยชนสวนที่มหาวิทยาลัยไดรับตามขอ   ๑๕  (๒)  เขากองทุน
ผลประโยชนจากการประยกุตและบรกิารวชิาการ  เพือ่สนบัสนนุการบรหิารและสงเสรมิงานดานทรพัยสิน
ทางปญญาของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๗  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  

(ศาสตราจารยเกียรติคุณนที  รักษพลเมือง)
        นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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