
ระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2549 
------------------------------------------------------------ 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเพื่อความเหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการบริหาร 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15 (11)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 
2530ประกอบกบัมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2549 เม่ือวนัท่ี 28 
ตุลาคม2549 จึงก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการจดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา             พ.ศ. 2549” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชข้อ้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่วา่ดว้ยการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา พ.ศ. 
2546  บรรดาระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับงานอนัเป็น
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
 “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 “อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 “บุคลากรของมหาวิทยาลยั” หมายความวา่ ขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งของมหาวิทยาลยั
และบุคคลอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยว่าจ้าง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยได้รับค่าตอบแทนจาก
มหาวทิยาลยั 
 “คณะ สถาบนั ส านัก ศูนย์” หมายความว่า คณะ สถาบนั ส านกั ศูนย ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่า ตามกฎหมายวา่ดว้ยการแบ่งส่วนราชการของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 “สถาน” หมายความวา่ สถาน หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ซ่ึงสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
อนุมติัใหจ้ดัตั้งข้ึนและเป็นองคก์รในก ากบัมหาวทิยาลยั 

“ทรัพยสิ์นทางปัญญา”  หมายความวา่  ผลงานอนัเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบและการ
สร้างสรรคข์องบุคลากรของมหาวิทยาลยัหรือนกัศึกษาท่ีอยูใ่นความควบคุมของมหาวิทยาลยั ท่ีไดใ้ช้
เวลา ทรัพยากร เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบติัการ และพื้นท่ีทดลองของมหาวิทยาลยั ในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงอาจเป็นงานอนัเกิดจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลยั หรืองานอนัเกิดจากการ
ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน โดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์หรือน าไปสู่การ
ด าเนินการขอรับความคุม้ครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยสิ์นทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบตัรการ
ประดิษฐ์ อนุสิทธิในพนัธ์พืชใหม่ การออกแบบผงัภูมิวงจรรวม หรือการคุม้ครองในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาดา้นอ่ืนๆไม่วา่จะเป็นงานท่ีไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายแลว้หรือไม่ก็ตาม 



 “การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา”  หมายความวา่  การด าเนินการเพื่อให้งานอนัเป็นทรัพยสิ์น
ทางปัญญาไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย การแสวงประโยชน์จากงานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
การแบ่งปันผลประโยชน์ระหวา่งผูก่้อให้เกิดผลงานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญากบัมหาวิทยาลยั และ
การส่งเสริมใหมี้การประดิษฐ ์คิดคน้ และสร้างสรรคง์านอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 “การประดิษฐ์”  หมายความวา่  การคิดคน้คน้หรือคิดท าข้ึน อนัเป็นผลให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์
หรือกรรมวธีิใดข้ึนใหม่ หรือการกระท าใดๆ ท่ีท าใหดี้ข้ึนซ่ึงผลิตภณัฑห์รือกรรมวธีิ 
 “ผูป้ระดิษฐ์”  หมายความว่า  บุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัท่ีคิดคน้ หรือคิดท าข้ึน 
อนัเป็นผลใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑห์รือกรรมวธีิใดข้ึนใหม่ หรือผลิตภณัฑห์รือกรรมวธีิท่ีดีข้ึน 
 “สิทธิบตัร” หมายความว่า หนงัสือส าคญัท่ีออกให้เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยสิทธิบตัร 
 “อนุสิทธิบตัร” หมายความว่า หนงัสือส าคญัท่ีออกให้เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ์ท่ียงัไม่มีขั้น
การประดิษฐท่ี์สูงข้ึนในระดบัท่ีจะขอรับสิทธิบตัร 
 “งานประดิษฐ”์ หมายความวา่ ผลิตภณัฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการคิดคน้ หรือคิดท า
ข้ึนแต่ยงัมิไดรั้บสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 
 “ลิขสิทธ์ิ” หมายความว่า สิทธิแต่ผูเ้ดียวท่ีจะท าการใดๆ กบังานท่ีผูส้ร้างสรรค์ไดท้  าข้ึนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 
 “งานอนัมีลิขสิทธ์ิ” หมายความวา่  งานสร้างสรรคป์ระเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผูส้ร้างสรรค์งานไม่ว่างานดงักล่าวจะแสดงออก
โดยวธีิหรือรูปแบบอยา่งใด ตามกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 
 “วรรณกรรม” หมายความวา่ งานนิพนธ์ท่ีท าข้ึนทุกชนิด และให้หมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ดว้ย 
 “ศิลปกรรม” หมายความว่างานท่ีมีลกัษณะเป็นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพ
พิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองาน
สร้างสรรครู์ปทรงสามมิติอนัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวทิยาศาสตร์ และงานศิลปะประยกุต ์
 “เคร่ืองหมายการคา้” หมายความวา่ เคร่ืองหมายของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือเคร่ืองหมาย
อ่ืนท่ีหน่วยงานหรือบุคลกรของมหาวิทยาลยัประดิษฐ์ข้ึน ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจหรือถือว่าเป็นเคร่ืองหมาย
ของหมาวทิยาลยั ท่ีใชห้รือจะใชเ้ป็นท่ีหมายหรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ เพื่อแสดงวา่สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมาย
ดงักล่าวนั้นแตกต่างกบัสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืน 
 “เคร่ืองหมายบริการ” หมายความวา่ เคร่ืองหมายของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือเคร่ืองหมาย
อ่ืนท่ีหน่วยงานหรือบุคลกรของมหาวิทยาลยัประดิษฐ์ข้ึน ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจหรือถือว่าเป็นเคร่ืองหมาย



ของหมาวิทยาลัย ท่ีใช้หรือจะใช้เป็นท่ีหมายหรือเก่ียวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าสินค้าท่ีใช้
เคร่ืองหมายดงักล่าวนั้นแตกต่างกบับริการท่ีใชเ้คร่ืองหมายบริการของบุคคลอ่ืน 
 “เคร่ืองหมายรับรอง” หมายความวา่ เคร่ืองหมายท่ีมหาวิทยาลยัใชห้รือจะใชเ้ป็นท่ีหมายหรือ
เก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการของบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นการรับรองเก่ียวกบัแหล่งก าเนิด ส่วนประกอบ 
วธีิการผลิต คุณภาพ หรือคุณลกัษณะอ่ืนใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเก่ียวกบัสภาพ คุณภาพ ชนิด 
หรือ คุณลกัษณะอ่ืนใดของบริการนั้น 
 “ความลบัทางการค้า” หมายความว่า ขอ้มูลการค้าท่ีเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือการ
สร้างสรรค์โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท่ีมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเป็นความลับ และให้
หมายความถึงหลกัสูตร รูปแบบ           งานท่ีได้รวบรวมหรือประกอบข้ึน โปรแกรม วิธีการทาง
เทคนิคหรือกรรมวธีิดว้ย 
 “สิทธิในพนัธ์พืชใหม่” หมายความวา่ สิทธิของนกัปรับปรุงพนัธ์พืชในการแสวงประโยชน์
จากพนัธ์พืชใหม่ท่ีไดม้าจากการปรับปรุงพนัธ์ุหรือพฒันาพนัธ์ุ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพนัธ์ุ
พืช 
 “สิทธิในแบบผงัภูมิของวงจรรวม” หมายความวา่ สิทธิของผูอ้อกแบบผงัภูมิของวงจรรวมใน
การท าซ ้ าแบบผงัภูมิ หรือกระท าการใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์กบัแบบผงัภูมิท่ีตนสร้างสรรคข้ึ์น 
หรือวงจรรวมท่ีมีแบบผงัภูมินั้นประกอบอยูด่ว้ย ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแบบผงัภูมิของวงจร
รวม 
 ขอ้ 5. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี และมีอ านาจสั่งการหรือออกประกาศ 
เพื่อใหป้ฏิบติัการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด 1 
สิทธิในงานประดิษฐ์ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร 

  
 ขอ้ 6. สิทธิในการแสวงประโยชน์จากงานประดิษฐ์ การขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร 
ส าหรับการประดิษฐ์ท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลยัไดป้ระดิษฐ์ข้ึนโดยได้ใช้เวลา ทรัพยากร เคร่ืองมือ 
และ อุปกรณ์ท่ีเป็นของมหาวิทยาลยัย่อมตกแก่มหาวิทยาลยั เวน้แต่จะไดท้  าหนงัสือตกลงกนัไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 ในกรณีท่ีนักศึกษาท่ีมีผลงานการประดิษฐ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในการประดิษฐ์นั้ นตกเป็นของ
มหาวทิยาลยั 



 ขอ้ 7. หากผลงานมีการด าเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา อนั
ได้แก่ สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร ให้ผูป้ระดิษฐ์มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานะผูป้ระดิษฐ์ส าหรับความ
คุม้ครองในทรัพยสิ์นทางปัญญาเหล่านั้น 
 ขอ้ 8. เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้การประดิษฐแ์ละเพื่อความเป็นธรรม หากมหาวทิยาลยัไดรั้บ
ผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการใช้สิทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ให้ผูป้ระดิษฐ์มีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการน าเอาผลงานนั้นไปใช้ในเชิงพาณิชย ์หรือท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 9. ในกรณีท่ีเป็นงานประดิษฐซ่ึ์งไดรั้บการสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั
ให้ความเป็นเจา้ของสิทธิในงานประดิษฐ์ ผูท้รงสิทธิบตัรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบตัร และการ
แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการน าผลงานนั้นไปใชเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งมหาวิทยาลยักบั
หน่วยงานภายนอกนั้น และใหผู้ป้ระดิษฐมี์สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 10. บุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัมีหนา้ท่ีแจง้และเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นจริง โดย
ละเอียดและสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการค้นพบ หรือการประดิษฐ์ท่ีตนได้คิดค้นข้ึน ซ่ึง
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ หรือขอรับสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 
 ขอ้ 11. ผูป้ระดิษฐ์ต้องการให้มหาวิทยาลยัเป็นผูด้  าเนินการยื่นค าขอรับสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือน าเอาผลงานประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ จะต้องแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการ 
 ขอ้ 12. ในกรณีท่ีผูป้ระดิษฐ์ตอ้งการด าเนินการดว้ยตนเองเก่ียวกบัการยื่นค าขอรับสิทธิบตัร
หรือ               อนุสิทธิบตัร หรือน าเอาส่ิงประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ หรือในกรณีท่ีผูป้ระดิษฐ์ไดแ้จง้
ความจ านงตามขอ้ 11 แลว้      แต่คณะกรรมการมิไดพ้ิจารณาด าเนินการยื่นค าขอรับสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบตัร หรือน าเอาส่ิงประดิษฐ์นั้นไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาอนัสมควร ให้ผูป้ระดิษฐ์สามารถ
ด าเนินการดงักล่าวดว้ยตนเองไดโ้ดยท าขอ้ตกลงกบัมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการใช้สิทธิตามสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร หรือการน าเอาส่ิงประดิษฐ์นั้นไปใช้ประโยชน์
แลว้แต่กรณี 
 ขอ้ 13. ผลประโยชน์จากงานประดิษฐ์ การใช้สิทธิตามสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร ซ่ึงเป็น
ค่าตอบแทนการใชสิ้ทธิ (royalty fee) และค่าธรรมเนียมการเปิดเผยเทคโนโลยี (disclosure fee) ให้
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ให้หักค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร หรือการ
ด าเนินการอ่ืนๆ เพื่อน าเอาส่ิงประดิษฐ์นั้นไปใชป้ระโยชน์ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใชจ่้าย
ในการบริหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีผูป้ระดิษฐ์ได้เสียไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงประดิษฐ ์
ค่าใช้จ่ายในการเจรจาหรือการด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิบัตร  อนุ



สิทธิบตัร หรือสิทธิในงานประดิษฐ์ท่ียงัมิได้จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

(2) ผลประโยชน์ท่ีไดห้ลงัหักค่าใช้จ่ายตามขอ้ (1) แลว้ ให้จดัสรรให้ผูป้ระดิษฐ์ร้อยละ 50 
และมหาวทิยาลยัร้อยละ 50 

(3) ในกรณีท่ีจ าเป็นและเห็นสมควร ใหค้ณะกรรมการสามารถก าหนดการแบ่งผลประโยชน์
ให้แตกต่างจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ (2) ได้โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละ
กรณี 

ขอ้ 14. ให้ผูป้ระดิษฐ์เป็นผูมี้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในผลประโยชน์ท่ีเป็นค่าธรรมเนียมการให้
ค  าปรึกษา (consultancy fee) ท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานประดิษฐ ์

ขอ้ 15. ในกรณีท่ีมีผูป้ระดิษฐ์หลายคน ให้น าเอาผลประโยชน์ท่ีจดัสรรให้ผูป้ระดิษฐ์ตามขอ้ 
13  มาแบ่งใหแ้ก่ผูป้ระดิษฐร่์วมทุกคน  

การแบ่งผลประโยชน์ตามขอ้น้ีให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งผูป้ระดิษฐ์ร่วมทุกคน หากตก
ลงกนัไม่ได ้ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดการแบ่งผลประโยชน์ให้ตามความเหมาะสมในแต่ละ
กรณี 

ขอ้ 16. ให้น าผลประโยชน์ท่ีมหาวิทยาลัยได้รับตามข้อ 13 มาจดัสรรให้แก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งตามสัดส่วนดงัต่อไปน้ี 

(1) หน่วยงานตน้สังกดัระดบัภาควชิา หรือ สาขาวชิา ร้อยละ 20 
(2) หน่วยงานตน้สังกดัระดบัคณะ สถาบนั ส านกั ศูนย ์สถาน และหน่วยงานอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเท่า ร้อยละ 30 ในกรณีท่ีไม่มีการจดัสรรให้หน่วยงานในสังกดัระดบัภาควิชา หรือ 
สาขาวชิา ใหห้น่วยงานในขอ้น้ีไดรั้บการจดัสรรผลประโยชน์ร้อยละ 50 

(3) กองทุนสนบัสนุนงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ร้อยละ 
(4) ส านกับริหารและจดัการทรัพยสิ์น ร้อยละ 30 
 

หมวด 2 
ลขิสิทธ์ิ 

 
 ขอ้ 17. งานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ข้ึนโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้
ลิขสิทธ์ิในงานนั้นเป็นของผูส้ร้างสรรค์งาน เวน้แต่จะได้ท าหนังสือตกลงกันไวเ้ป็นอย่างอ่ืน แต่
มหาวิทยาลยัมีสิทธิน างานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชนไดต้ามความจ าเป็นเพื่อวตัถุประสงคด์า้น
การเรียนการสอนและการใหบ้ริการวชิาการ 



 ขอ้ 18. งานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากการสร้างสรรคข้ึ์นโดยนกัศึกษา และซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ใหลิ้ขสิทธ์ิเป็นของมหาวทิยาลยั เวน้แต่จะมีหนงัสือตกลงกนั
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ขอ้ 19. ในกรณีท่ีงานตามขอ้ 18 ประกอบดว้ยงานวิทยานิพนธ์และผลงานศิลปกรรมเฉพาะ
ประเภทท่ีเป็นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ ์และงานภาพถ่าย ให้กรรมสิทธ์ิในตวั
ผลงานศิลปกรรมนั้นเป็นของนักศึกษา ทั้งน้ีมิให้มีผลกระทบต่อลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยในงาน
ศิลปกรรมเหล่านั้น 
 ขอ้ 20. งานอนัมีลิขสิทธ์ท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ข้ึนโดยการว่าจ้างของมหาวิทยา ไม่ว่า
ผูส้ร้างสรรค์งานจะเป็นบุคลากรสายวิชาการ สายปฏิบติัการ หรือเป็นบุคคลภายนอก ให้ลิขสิทธ์ิใน
งานนั้นเป็นของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้  21.  ในกรณีท่ีงานอนัมีลิขสิทธ์ิเป็นผลงานสร้างสรรคท่ี์เกิดจากการวิจยั  หรือกิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืนๆ  ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้ลิขสิทธ์ิและการใช้
ประโยชน์จากงานสร้างสรรคเ์ป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงระหวา่งมหาวทิยาลยัและหน่วยงานท่ีให้
ทุน 
 ขอ้  22.  ในกรณีท่ีเป็นงานตามขอ้  21  แต่ไม่มีการจดัท าขอ้ตกลงระหว่างมหาวิทยาลยัและ
หน่วยงานผูใ้ห้ทุนเก่ียวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ  ให้ลิขสิทธ์ิในงานสร้างสรรค์นั้ นเป็นของ
มหาวทิยาลยั 
 ขอ้  23.  เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน  ให้ผูส้ร้างสรรค์
งานอนัมีลิขสิทธ์ิตามขอ้  21  และขอ้  22  มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ใชสิ้ทธิตามลิขสิทธ์ิไดต้ามท่ีคณะกรรมการการก าหนด 
 ข้อ  24.  ความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ  และเง่ือนไขการใช้สิทธิของผูท้รงลิขสิทธ์ิ  ในกรณี
ดงัต่อไปน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งมหาวทิยาลยักบัผูส้ร้างสรรคง์าน 

(1)   งานสร้างสรรคน์ั้นเป็นผลงานท่ีไดม้าจากการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงิน  ดา้นบุคลากร
หรือการช่วยเหลืออ่ืน  ๆ  จากมหาวิทยาลัยในระดับท่ีมากกว่าการใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลยัตามปรกติ  ทั้งน้ีไม่ให้หมายความรวมถึงการใช้ห้องสมุด  สถานท่ีท างาน  
การสนบัสนุนดา้นธุรการ  และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั  อนัถือว่า
เป็นการใชท้รัพยากรของมหาวทิยาลยัตาม ปรกติ 

(2)   งานสร้างสรรค์นั้นเป็นผลงานท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรท่ีเป็นของมหาวิทยาลยั  เช่น  
การใชค้ลงัขอ้มูลท่ีเป็นวสัดุหรือเอกสาร  ซ่ึงเป็นของมหาวทิยาลยั 

(3)   งานสร้างสรรค์ท่ีมีการใช้เสียงหรือภาพของนักศึกษา  หรือบุคลากรของมหาวิทยาลยั  
หรือเป็นงานท่ี นกัศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมในการจดัเตรียม  หรือ
ในการใชส้ติปัญญาหรือความคิด  จนท าใหเ้กิดผลงานนั้นข้ึน 



(4)   งานสร้างสรรคท่ี์กระท าในนามของมหาวิทยาลยั  หรือใชต้ราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
หรือหน่วยงานท่ีอยูใ่นสังกดัของมหาวิทยาลยั  ทั้งน้ีมิให้หมายความรวมถึง  การระบุช่ือ
ของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลยั  เพียงเพื่อให้สาธารณชนทราบวา่ผูส้ร้างสรรคง์าน
เป็นบุคลากร มหาวทิยาลยั 

 ขอ้  25.  ให้คณะกรรมการจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบัผูส้ร้างสรรค์งานตามขอ้  24  เพื่อ
ก าหนดความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ  และเง่ือนไขการใชสิ้ทธิของผูท้รงลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลยั  ให้
ผูส้ร้างสรรคมี์สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามลิขสิทธ์ิ
ในสัดส่วนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  โดยให้ค  านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู ้สร้างสรรค์งาน
ผลประโยชน์ของสังคม  และการส่งเสริมใหมี้การสร้างสรรคง์านและเผยแพร่ผลงานให้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะกระท าได ้
 ขอ้  26.  ในกรณีใด  ๆ  ท่ีงานสร้างสรรค์ซ่ึงกระท าโดยบุคคลและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั
ตกเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวทิยาลยั  ใหผู้ส้ร้างสรรคง์านยงัคงมีสิทธิท่ีจะแสดงตนวา่เป็นผูส้ร้างสรรคง์าน
ดงักล่าว  รวมทั้งน าเอาผลงานนั้นไปใชป้ระโยชน์เพื่อวตัถุประสงคใ์นทางวชิาการได ้
 
 
 

หมวด  3 
การใช้ช่ือ  เคร่ืองหมาย  และสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

เคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมายบริการ  และเคร่ืองหมายรับรอง 
 
 ข้อ  27.  ช่ือ  เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ งเคร่ืองหมายการค้า  
เคร่ืองหมายบริการ  และเคร่ืองหมายรับรอง  ท่ีหน่วยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลยัจดัท าข้ึนโดย
ส่ือถึงความสัมพนัธ์กบัมหาวทิยาลยั  เป็นทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั 
 ข้อ  28.  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการจดทะเบียนช่ือ  เคร่ืองหมาย  และ
สัญลกัษณ์ตามขอ้  27  เป็นเคร่ืองหมายการคา้  เคร่ืองหมายบริการ  และเคร่ืองหมายรับรองได้ตาม
ความเหมาะสม 
 ขอ้  29.  การน าช่ือ  สัญลักษณ์  ภาพ  หรือเคร่ืองหมายใด  ๆ  ของมหาวิทยาลัยหรือท่ีส่ือ
ความสัมพนัธ์กบัมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม  ไปใช้ในทางการคา้  หรือใน
กิจการใดๆ  ท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งหรือไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยัจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือ
จากมหาวทิยาลยั 



 ใหค้ณะกรรมการโดยการมอบหมายของอธิการบดีมีหนา้ท่ีเจรจาเพื่อจดัท าขอ้ตกลงอนุญาตให้
ใชช่ื้อ  สัญลกัษณ์  ภาพ  และเคร่ืองหมายตามวรรคหน่ึง  รวมทั้งก าหนดเง่ือนไขและค่าตอบแทนจาก
บุคคลผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาตใชสิ้ทธิตามขอ้น้ีได ้
 ขอ้  30.  บุคลากรของมหาวทิยาลยัมีสิทธิใชช่ื้อ  สัญลกัษณ์  ภาพ  หรือเคร่ืองหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กับมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงว่าตนเองสังกัดมหาวิทยาลัย  รวมทั้ งมีสิทธิใช้ช่ือ  สัญลักษณ์  หรือ
เคร่ืองหมายดงักล่าวในการจดักิจกรรมทางวิชาการ  หรือให้ปรากฏในส่ิงพิมพท่ี์เป็นผลงานวิชาการ
ของตนเองได ้
 ขอ้  31.  บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีหน้าท่ีไม่น าช่ือ  สัญลกัษณ์  ภาพ  หรือเคร่ืองหมายใดๆ  
ท่ีส่ือความสัมพนัธ์กบัมหาวิทยาลยัไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์หรือกิจกรรมใดๆ  อนัจะก่อให้เกิดความ
เส่ือมเสียหรือผลกระทบต่อช่ือเสียงและเกียรติคุณมหาวทิยาลยั 
 

หมวดที ่ 4 
ความลบัทางการค้า 

 
 ขอ้  32.  บุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัตอ้งไม่กระท าการใดท่ีเป็นการเปิดเผยขอ้มูล
ซ่ึงถือวา่เป็นความลบัทางการคา้ของมหาวทิยาลยั  โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากมหาวทิยาลยั 
 ขอ้  33.  ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจ์ากความลบัทาง
การค้าของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งจดัท าข้อตกลงหรือให้ความเห็นชอบแก่ข้อตกลงท่ีบุคลากรของ
มหาวิทยาลยักระท ากบับุคคลภายนอกเก่ียวกบัการน าความลบัทางการคา้ไปใช้ประโยชน์  โดยให้
ค  านึงถึงการแบ่งปันผลประโยชน์  โดยให้ค  านึงถึงการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมระหว่าง
มหาวทิยาลยัและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอ้  34.  ในกรณีท่ีการด าเนินการตาขอ้  33  เก่ียวขอ้งกบังานประดิษฐ์ท่ียงัไม่ไดจ้ดสิทธิบตัร
หรือ               อนุสิทธิบตัร ให้น าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแบ่งปันผลประโยชน์ตามหมวด  1  มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
 

หมวด  5 
สิทธิในพนัธ์ุพชืใหม่ 

 
 ขอ้  35.  สิทธิขอรับความคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืชซ่ึงบุคลากรและ
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัไดก้ระท าข้ึนยอ่มตกเป็นของมหาวิทยาลยั  เวน้แต่จะไดท้  าหนงัสือตกลงกนั
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 



 ข้อ  36.  ในกรณีท่ีเป็นพนัธ์ุพืชใหม่ซ่ึงได้มาจากการปรับปรุงหรือพฒันาพันธ์ุด้วยทุน
สนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั  ให้สิทธิในการขอรับความคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่  และ
การใชสิ้ทธิในพนัธ์ุพืชใหม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีกระท าข้ึนระหวา่มหาวทิยาลยักบัหน่วยงานผูใ้หทุ้น 
 ขอ้  37.  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัพนัธ์ุพืชใหม่  และเพื่อความเป็น
ธรรมแก่บุคคลและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืช  ให้นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชมี
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บจากการใช้สิทธิในพนัธ์ุพืชใหม่ตามขอ้  
35  และขอ้  36  ไดต้ามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้  38.  บุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชมีหนา้ท่ีแจง้และ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นจริง  โดยละเอียดและสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัพนัธ์ุพืชใหม่ท่ีตนเองไดม้า
จากการปรับปรุงพนัธ์ุหรือพฒันาพนัธ์ุ 
 ขอ้  39.  นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชท่ีตอ้งการให้มหาวิทยาลยัเป็นผูด้  าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียน
พนัธ์ุพืชใหม่จะตอ้งแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ 
 ขอ้  40.  ในกรณีท่ีนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชตอ้งการด าเนินการดว้ยตนเองเก่ียวกบัการยื่นค าขอจด
ทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่หรือในกรณีท่ีนักปรับปรุงพนัธ์ุพืชได้แจ้งความจ านงตามข้อ  39  แล้ว  แต่
คณะกรรมการมิไดพ้ิจารณาด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ตามท่ีไดแ้จง้ภายในระยะเวลา
อนัสมควร  ให้นักปรับปรุงพนัธ์ุพืชสามารถด าเนินการดังกล่าวด้วยตนเองได้โดยท าขอ้ตกลงกับ
มหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิในพนัธ์ุพืชใหม่ 
 ขอ้  41.  ในการพิจารณาเพื่อจดัสรรผลประโยชน์ระหวา่งมหาวทิยาลยักบันกัปรับปรุงพนัธ์ุพืช
ตาม  ขอ้  37  และขอ้  40  ใหค้ณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข  และอตัราค่าตอบแทนแก่นกั
ปรับปรุงพนัธ์ุพืชตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี  โดยให้ค  านึงถึงความเป็นธรรมแก่นกัปรับปรุง
พนัธ์ุพืช  ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่สังคม  และการส่งเสริมใหเ้กิดการคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัพนัธ์ุพืชใหม่ 
 

หมวด  6 
สิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวม 

 
 ขอ้  42.  สิทธิขอรับความคุม้ครองแบบผงัภูมิท่ีบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเป็นผู ้
สร้างสรรค ์              เวน้แต่จะมีหนงัสือตกลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ขอ้  43.  งานออกแบบผงัภูมิของวงจรรวมท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ข้ึนโดยการว่าจ้างของ
มหาวิทยาลยั  ไม่ว่าผูส้ร้างสรรค์งานจะเป็นบุคลากรสายวิชาการ  สายปฏิบติัการ  หรือเป็นบุคลากร
ภายนอกใหสิ้ทธิในแบบผงัภูมิของวงจรรวมนั้นเป็นของมหาวทิยาลยั 



 ขอ้  44.  ในกรณีท่ีงานออกแบบผงัภูมิของวงจรรวมเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการวิจยั  
หรือกิจกรรมทางวชิาการอ่ืน  ๆ  ท่ีไดรั้บทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั  ให้สิทธิในแบบผงัภูมิ
นั้นเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีกระท าข้ึนระหวา่งมหาวทิยาลยักบัหน่วยงานท่ีใหทุ้น 

ขอ้  45.  ให้ผูส้ร้างสรรค์งานออกแบบผงัภูมิของวงจรตามขอ้  44  มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน
จากการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชยจ์ากแบบผงัภูมิ  หรือวงจรรวมท่ีมีแบบผงัภูมิ  หรือวงจรรวมท่ีมี
แบบผงัภูมินั้นประกอบอยูด่ว้ยตามท่ีคณะกรรมการก าหนดตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี  โดยให้
ค  านึงถึงความเป็นธรรมแก่ผูส้ร้างสรรคผ์ลประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่สังคม และการส่งเสริมให้มีการคิดคน้
และออกแบบผงัภูมิของวงจรรวม 
       
      หมวด  7 

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
  
 ขอ้  46.  ในการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงของมหาวิทยาลัย  ให้คณะกรรมการมี
อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)   ใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาหรือขอ้เสนอแนะแก่อธิการบดีในการออกประกาศตามระเบียบ
น้ี 

(2) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการขอจดทะเบียนและจดแจง้สิทธิเพื่อใหผ้ลงานท่ีเป็นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาไดรั้บความคุม้ครองตากกฎหมาย 

(3) ก าหนดหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข  และอตัราการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
ผลงานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาตามระเบียบน้ี 

(4) จดัท าขอ้ตกลงกบัผูป้ระดิษฐ ์ หรือ  ผูส้ร้างสรรคง์านอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา  เพื่อให้
มีการแบ่งปันผลประโยชน์ตามระเบียบน้ี 

(5) ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขอ้ตกลงดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีกระท าข้ึนระหวา่งมหาวทิยาลยักบัหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 

(6) ด าเนินการใด  ๆ  ท่ีเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการคน้ควา้วิจยัเพื่อให้มีการสร้างสรรคง์านอนั
เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(7)  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน  ๆ  ท่ี เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตามท่ีอธิการบดี
มอบหมาย 

 ขอ้  47.  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งตามอ านาจหนา้ท่ีในขอ้  46  แทนคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 



 ข้อ  48.  ให้ส านักบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    ว่าด้วยส านักบริหารและการจดัการทรัพยสิ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  
2549  มีอ านาจ  หน้าท่ีด าเนินการต่างๆ  เพื่อคุม้ครองรักษาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นทางปัญญาทุก
ประเภทของมหาวทิยาลยัดงัต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการยื่นค าขอรับความคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภทท่ีเกิดจาก
การประดิษฐห์รือการสร้างสรรคข์องบุคลากรมหาวทิยาลยั 

(2) รับผิดชอบในการจัดหาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการขอรับความ
คุม้ครองในทรัพยสิ์นทางปัญญาตามขอ้  (1) 

(3) รับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  เพื่อรักษาสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาตลอด
อายกุารคุม้ครองของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) เ จ ร จ า ต่ อ ร อ ง เ พื่ อ แ ส ว ง ห า ผ ลป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญญ า ข อ ง
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

(5) จดัสรรสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยั 
(6) ด าเนินการอ่ืน  ๆ  ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิ  ใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภทของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้  49.  ในกรณีท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
ระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉยัและสั่งการตามท่ี
เห็นสมควร 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25  ธนัวาคม  พ.ศ.2549 
 

                               (ลงนาม)    เกษม  วฒันชยั 
(ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  เกษม  วฒันชยั) 

              นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 


