(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยสิทธิบตั รและอนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
----------------------------โดยที่เปนการสมควร ใหมีระเบียบวาดวยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) และ (๖) มาตรา ๑๔ (๗) และมาตรา ๒๑ (๒)
(๑๔) และ (๑๖) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานดานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
“ผูประดิษฐ” หมายความวา ผูประดิษฐ ผูส รางสรรค ผูพัฒนา ผูคนพบที่กอใหเกิดงาน
ทรัพยสินทางปญญา ไมวาบุคคลดังกลาวจะอยูใ นฐานะ พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจาง นิสิต
และผูที่มหาวิทยาลัยเชิญ หรือมอบหมายใหปฏิบัติงานหรือดูงานของมหาวิทยาลัย และไดประดิษฐ หรือ
ออกแบบผลิตภัณฑ หรือกรรมวิธี ตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๔ สิทธิขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั รสําหรับการประดิษฐ และการออกแบ
ผลิตภัณฑซึ่งผูประดิษฐไดทาํ หรือคิดคนขึน้ ในการปฏิบัติหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่หรืออัน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ ยอมเปนของมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนการขอรับสิทธิบัตรในประเทศหรือขอรับ
สิทธิบัตรในตางประเทศ

-๒ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวาผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑไดกระทําในการปฏิบัติ
หนาที่ หรือเนือ่ งจากการปฏิบัติหนาที่หรืออันเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
(๑) ผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหเปน
ผูดําเนินการหรือรวมดําเนินงาน
(๒) ผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑไดทําหรือคิดคนขึ้นเนื่องจากในการสอนหรือ
การปฏิบัติหนาที่ในสวนงาน
(๓) ผูประดิษฐ หรือผูออกแบบผลิตภัณฑไดทําหรือคิดคนในเวลาทํางานของ
มหาวิทยาลัยไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๔) ผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑไดใชขอมูล รายการ วิธีการ สถิติ หรือ
รายงานของมหาวิทยาลัยไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๕) ผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ ไดใชเครื่องมือ อุปกรณ ทรัพยากร บุคลากร
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอืน่ ใดของมหาวิทยาลัย ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
กรณีที่การประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑเกิดจากผูประดิษฐหรือผูออกแบบ
ผลิตภัณฑไดรับการสนับสนุนเงินและทรัพยสินจากองคกรหรือบุคคลใด ใหการทรงสิทธิ์เปนไปตาม
ขอตกลงระหวางผูสนับสนุนเงินกับมหาวิทยาลัย
กรณีนิสิตมีผลงานการประดิษฐหรือออกแบบผลิตภัณฑ ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในการประดิษฐหรือ
ออกแบบผลิตภัณฑนั้น ตกเปนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการตามขอ ๑๑ วางหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๕ บรรดาการประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑทมี่ หาวิทยาลัยทรงสิทธิในการ
ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามขอ ๔ ไมวาจะไดมกี ารยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลว
หรือไม ใหมหาวิทยาลัยเปนผูมีสิทธิในในการนําไปหาผลประโยชนได
ขอ ๖ ผูประดิษฐมีหนาที่ตองใหขอมูลเกีย่ วกับการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ
และใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการดําเนินการเกีย่ วกับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และการ
จัดหาผลประโยชนตามระเบียบนี้
ขอ ๗ ผูประดิษฐและผูออกแบบผลิตภัณฑตองไมเปดเผยความรู ขอมูล และรายละเอียด
ในสาระสําคัญของการประดิษฐ หรือแบบผลิตภัณฑ ซึ่งอาจจะนําไปสูก ารขอรับสิทธิบัตรของผลงานที่
เกิดขึ้นในนามบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไมใชมหาวิทยาลัย
การประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑที่มหาวิทยาลัยไมเห็นชอบใหดําเนินการ
ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยตองแจงใหผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑทราบ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑเสนอผลการประดิษฐ หรือแบบ

-๓ผลิตภัณฑ ผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑอาจดําเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ หรือแบบ
ผลิตภัณฑนนั้ ไดเฉพาะในนามผูประดิษฐเองหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ แตผูประดิษฐหรือผูออกแบบ
ผลิตภัณฑตองไมนําชื่อหรือตราของมหาวิทยาลัยไปใชหรืออางอิง เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การดําเนินงาน

ขอ ๘ มหาวิทยาลัยมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการขอรับสิทธิบัตรหรือ อนุ
สิทธิบัตรแลวแตกรณี โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบคาใชจา ยในการดําเนินการทั้งหมด
ขอ ๙ ใหผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑนําผลงานการประดิษฐหรือแบบผลิตภัณฑ
ทุกชนิดมาขึ้นทะเบียนไวที่มหาวิทยาลัยเพือ่ ประโยชนในการจัดเก็บขอมูล ศึกษาคนควา และการขอรับ
สิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร ตามแบบหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๐ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการ
ประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑของผูใด ใหแจงใหผูนั้นทราบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
มหาวิทยาลัยขึน้ ทะเบียนตามขอ ๙
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปน ประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่ควบคุมดูแลเกีย่ วกับงานวิชาการหรืองานวิจยั เปน
รองประธานกรรมการ
(๓) ผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหนึ่งคน เปน
กรรมการ
(๕) ผูแทนคณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนกรรมการ
(๗) ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล เปนกรรมการ
(๘) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ เปนกรรมการ
(๙) ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ เปนกรรมการ
(๑๐) ผูอํานวยการกองคลังและทรัพยสิน เปนกรรมการ
(๑๑) ผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอด
เทคโนโลยีเปนกรรมการและเลขานุการ
(๑๒) หัวหนางานวินยั และนิติการ เปนผูช วยเลขานุการ

-๔การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหคณบดีแตละกลุม สาขาวิชาเลือก
กันเอง โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสาม ป แตอาจไดรับเลือกใหมอีกได
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาอนุมตั ิใหดําเนินการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
(๒) พิจารณาหาประโยชนจากงานประดิษฐหรืองานออกแบบผลิตภัณฑที่
มหาวิทยาลัยทรงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามขอ ๔ ไมวาจะไดดําเนินการขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวหรือไม
(๓) ใหความเห็นชอบหลักเกณฑและเงื่อนไขและขอกําหนดเกี่ยวกับสัญญาใน
การจัดหาประโยชนตาม (๒) ที่มหาวิทยาลัยจะทํากับบุคคลอื่น
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามระเบียบนี้
(๕) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลเพื่อดําเนินงานตามที่มอบหมาย
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
หมวด ๓
การจัดสรรผลประโยชน

ขอ ๑๓ ในการนําผลการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑไปหารายได ให
มหาวิทยาลัยจัดสรรรายไดนนั้ ดังตอไปนี้
(๑) ผูประดิษฐ ไดรับรอยละสี่สิบของรายไดสุทธิ
(๒) มหาวิทยาลัย ไดรับรอยละสี่สิบของรายไดสุทธิ
(๓) สวนงาน ไดรับรอยละยีส่ ิบของรายไดสุทธิ
ในกรณีที่ผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑเปนผูด ําเนินการใหเกิดรายไดขึ้น
เอง ใหจดั สรรรายไดใหผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑรอยละสี่สบิ หาของรายไดสุทธิ และให
มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรรอยละสามสิบหาของรายไดสทุ ธิและสวนงานไดรับจัดสรรรอยละยี่สิบของ
รายไดสุทธิ
รายไดสุทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสองหมายถึงรายไดที่หักคาใชจายทั้งปวง
แลวตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่สมควรจัดสรรรายไดแตกตางจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

-๕ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือทีไ่ มไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ลงชื่อ)

มีชัย ฤชุพันธุ
(นายมีชัย ฤชุพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

