ระเบียบมหาวิทยาลัยปทุมธานี
ว่าด้วยการบริ หารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2558
----------------------------------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และ พัฒนา
สร้ างสรรค์ ผลงานการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ ออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ ในสาขาวิ ช าต่ าง ๆอัน อาจน าไปเป็ น
ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ได้ เพื่อเป็ นการปกป้ องสิทธิอนั ชอบธรรมในผลงานการประดิษฐ์ซ่ึงเป็ นทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของผูป้ ระดิษฐ์และมหาวิทยาลัย และส่ งเสริ มให้มีการสร้างสรรค์งานด้านทรัพย์สินทางปั ญญา
ในมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 กับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 จึงวางระเบียบ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบมหาวิทยาลัย ปทุ มธานี ว่าด้วยการบริ หารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2558 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยปทุมธานี
“คณะ” หมายถึง คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ สานัก หรื อหน่ วยงานอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริ หารงานด้านทรั พย์สิน ทางปั ญ ญาและสิ ท ธิ
ประโยชน์
“ทรัพย์สินทางปั ญญา” หมายถึง ผลงานอัน เกิ ดจากการวิจ ัยพัฒนาและการสร้างสรรค์ของ
บุคลากรหรื อนัก ศึกษาของมหาวิ ทยาลัยที่ อยู่ในความควบคุ มของมหาวิทยาลัย หรื อ ได้ใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งอาจเป็ นงานอันเกิด จากเงินงบประมาณ หรื องานอันเกิดจากการ

ได้รับเงินจากแหล่งทุนอื่นโดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์หรื อนาไปสู่ การดาเนิ นการขอรับความ
คุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย
“สิ ทธิ บตั ร” หมายถึง หนังสื อสาคัญที่ออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษ ฐ์ หรื อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยสิทธิบตั ร
“อนุ สิทธิบัตร” หมายถึงหนังสื อสาคัญที่ออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษ ฐ์ตามที่ กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบตั ร
“เครื่ องหมายการค้า” หมายถึงภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คา ตัวหนังสือ ตัวเลข
ลายมือชื่อ หรื อสิ่ งเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างรวมกันแต่ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณ ฑ์
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบตั รที่ใช้เพื่อกากับผลิตภัณฑ์สินค้า หรื อการบริ การตามพระราชบัญญัติเครื่ องหมาย
การค้า ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรับรองและเครื่ องหมายร่ วม
“ลิขสิ ทธิ์ ” หมายถึงสิ ทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวที่ จะทาการใดๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์เกี่ยวกับ
งานที่ผสู ้ ร้างสรรค์ได้ทาขึ้น
“ค่าธรรมเนี ยมการเปิ ดเผยเทคโนโลยี” หมายถึงค่าตอบแทนที่ผรู ้ ับถ่ายทอดเทคโนโลยีจ่ายให้
หลังจากตกลงรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
“ค่าธรรมเนี ยมการตอบแทนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็ จ ” หมายถึง ค่าตอบแทนที่
ผูร้ ับถ่ายทอดเทคโนโลยีจ่ายให้หลังจากถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว
“ค่ าธรรมเนี ยมการอนุ ญ าตให้ใช้สิท ธิ ” หมายถึงค่ าตอบแทนที่ มหาวิทยาลัยเก็ บจากผูร้ ั บ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว โดยมีกาหนดระยะเวลาเท่ากับอายุสิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร หรื ออายุความคุม้ ครองใน
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่น ๆของผลงานนั้น ๆ
“งานวิจยั ” หมายถึง งานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ศึกษา ค้นคว้า ไม่ว่าจะพัฒนาขึ้นใหม่
หรื อพัฒนาต่อยอด หรื อทาขึ้น รวมทุกสาขาวิชา และทุกรู ปแบบและรวมทั้งงานอันเกิดจากเงินงบประมาณ
หรื อจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
“หน่ วยงานอื่น ๆ” หมายถึง หน่ วยงานหรื อบุ คคลอื่นที่ ไม่ใช่ หน่ วยงานหรื อบุคคลในสังกัด
มหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทเว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทรัพย์สิน ทางปั ญญาที่ได้จากการดาเนิ น การร่ วมกับหน่ วยงานอื่น ให้เป็ นไปตามข้อตกลงเฉพาะ
ความร่ วมมือนั้น
ข้อ 6 หากผลงานมีก ารด าเนิ น การขอรั บ ความคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ในทรั พย์สิ น ทางปั ญ ญาอัน ได้แ ก่
สิทธิบตั ร อนุ สิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ หรื อการคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ให้ผู ้
สร้างสรรค์มีชื่อปรากฏอยูใ่ นฐานะผูป้ ระดิษฐ์หรื อผูส้ ร้างสรรค์สาหรับความคุม้ ครองในทรัพย์สินทางปัญญา
เหล่านั้น
ข้อ 7 ให้การจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทของมหาวิทยาลัยเป็ นไปตาม
ระเบียบฉบับนี้
ข้อ 8 ให้หน่ วยงานวิจยั เป็ นหน่ ว ยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ ทาหน้าที่ ดาเนิ นการ และบริ หาร
จัดการด้านทรัพย์สินทางปั ญญารวมทั้งจัดสรรสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปั ญญาของมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบฉบับนี้
ข้อ 9 ให้มี ค ณะกรรมการบริ ห ารจัด การทรั พย์สิ น ทางปั ญ ญาและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ มหาวิท ยาลัย
ปทุมธานี โดยมีองค์ประกอบที่มา และอานาจหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 2
การดาเนินงาน
ข้อ 10 ให้ห น่ ว ยงานวิ จ ัยเป็ นหน่ ว ยงานในการด าเนิ น การยื่น ค าขอรั บ ความคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ 11 ให้หน่ วยงานวิจยั เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการขอรับ
ความคุม้ ครองในทรัพย์สินทางปัญญาทุกระเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ 12 ให้หน่ วยงานวิจยั เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบดาเนิ นการในการชาระค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ใน
การรักษาสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญ ญา ตลอดอายุค วามคุ ้มครองในทรัพย์สินทางปั ญ ญานั้น ๆ ได้แก่ อายุ
สิ ทธิบัต ร อนุ สิทธิบัตรหรื ออายุค วามคุ ้มครองในทรัพย์สิน ทางปั ญ ญาด้านอื่น ๆ รวมทั้ง กรณี ทีมีพนั ธะ
ร่ วมกับภาคเอกชนที่ร่วมทุนตามบันทึกข้อตกลง

ข้อ 13 ให้หน่วยงานวิจยั มีหน้าที่ดาเนินการปกป้องรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
หมวดที่ 3
การจัดสรรสิทธิประโยชน์
ข้อ 14 ผลงานที่จะนามาจัดสรรสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบฉบับนี้ได้แก่
14.1 ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
14.2 ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก
14.3 ทรัพย์สิน ทางปั ญ ญาอัน เกิ ดจากการร่ ว มลงทุ น ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่ ว ยงาน
ภายนอก
14.4 ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากแหล่งลงทุนอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ข้อ 15 ให้การจัดสรรผลประโยชน์อนั เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นดังนี้
15.1 ผลประโยชน์ อ ัน เกิ ด จากทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา ที่ เป็ นวัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ
สิ่ งก่ อสร้าง หรื อผลผลิต ผลิตภัณ ฑ์ใด ๆ จากการทดลองวิจ ัย (ที่ ไม่ใช่ ผลงานวิจ ัย) ซึ่ งสามารถก่ อให้เกิ ด
รายได้ให้มอบแก่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการหรื อหน่วยงานที่เป็ นสถานที่ทาการวิจยั ในทรัพย์สิน
ทางปัญญานั้น
15.2 ผลประโยชน์ ที่ เป็ นค่ าธรรมเนี ย มทุ ก ประเภท ได้แก่ ค่ าธรรมเนี ยมการเปิ ดเผย
เทคโนโลยี ค่าธรรมเนี ยมการให้ค าปรึ กษา ค่ าธรรมเนี ยมผลประโยชน์ ค่าธรรมเนี ยมการตอบแทนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็ จ และค่าธรรมเนี ยมการอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ให้จดั สรรให้ผูป้ ระดิษฐ์ หรื อผู ้
สร้างสรรค์ผลงานคนเดียวหรื อหลายคน ร้อยละ 50 ให้น าไปจัดสรรแก่หน่ วยงานของมหาวิทยาลัยในข้อ
15.3 ต่อไป
15.3 ผลประโยชน์ในส่วนที่จดั สรรแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้เป็ นดังนี้
(1) หน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 25
(2) หน่วยงานวิจยั ร้อยละ 25
(3) มหาวิทยาลัย ร้อยละ 50
การจัดสรรผลประโยชน์กรณี มีผปู ้ ระดิษฐ์หรื อผูส้ ร้างสรรค์ผลงานหลายคนและหลายต้นสังกัดให้
จัดสรรผลประโยชน์ตามสัดส่วนการร่ วมงานของการดาเนินงานวิจยั และการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้อ 16 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการ ซึ่งมิได้กาหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
เป็ นผูพ้ ิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบดี วินิจฉัยชี้ขาด และมีคาสั่งตามที่เห็นสมควร คาวินิจฉัยหรื อคาสั่ง
ของอธิการบดีให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

------------------------------------------(ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี

