
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความเหมาะสมกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗  (๒) และ(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับข้อ ๕ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการด าเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงวางระเบียบ ไว้ดังนี้  
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ   ประกาศ  ค าสั่งหรือมติอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการ” ในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
  ““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” 
 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ (๒๕.๑) ของข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(๒๕.๑) น าเข้ากองทุนทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละห้าสิบ” 
  ข้อ ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ กองทุนทรัพย์สินทางปัญญา ข้อ ๓๖/๑  ข้อ  ๓๖/๒ 
ข้อ ๓๖/๓ ข้อ ๓๖/๔ และข้อ ๓๖/๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการ
จดัการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๗  
 



“หมวด ๕/๑ 
กองทุนทรัพย์สินทางปัญญา 

   ข้อ ๓๖/๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนเรียกว่า “กองทุนทรัพย์สินทางปัญญา” โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี ้ 

(๓๖/๑.๑) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและรักษาไว้ซึ่งสภาพของทรัพย์สินทางปัญญานั้น 

(๓๖/๑.๒) เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรสร้างสรรค์ผลงานและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 

(๓๖/๑.๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ข้อ ๓๖/๒ เงินกองทุนและทรัพย์สินของกองทุนอาจได้มา ดังนี้ 
    (๓๖/๒.๑) เงินสมทบไม่เกินร้อยละ ๑ ของงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละ
ปีงบประมาณ    
    (๓๖/๒.๒) เงินหรือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการน าเอาทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์  
    (๓๖/๒.๓) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้บริจาคให้ 
    (๓๖/๒.๔) เงินและทรัพย์สินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้น ามาสมทบกองทุน 
    (๓๖/๒.๕) เงินและทรัพย์สินที่คณะกรรมการกองทุนจัดหามาสมทบกองทุน 
    (๓๖/๒.๖) เงินที่ได้จากดอกผลของกองทุน 
    (๓๖/๒.๗) เงินที่ได้จากการจัดหารายได้จากเงินกองทุน 
                    ข้อ ๓๖/๓ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยให้เป็นไป
ตามข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการด าเนินงานกองทุนของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เรยีกว่า “คณะกรรมการกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา” ประกอบด้วย  
    (๓๖/๓.๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดี               เป็นกรรมการ 
                        ที่ได้รับมอบหมาย                                          
      (๓๖/๓.๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม       เป็นกรรมการ                                   
                มาตรา ๑๕(๔)หรือ(๕)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                    
     เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ จ านวน ๒ คน 
     (๓๖/๓.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก       เป็นกรรมการ                                        
                       จ านวนไม่เกิน ๒ คน                          
                       (๓๖/๓.๔) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย    เป็นกรรมการ 
                       จ านวน ๑ คน     
              (๓๖/๓.๕) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย         เป็นกรรมการ 
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    (๓๖/๓.๖) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ                            
                                   จ านวน ๒ คน                                                                      
       (๓๖/๓.๗) ผู้อ านวยการกองคลัง            เป็นกรรมการ 
        (๓๖/๓.๘) ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ            เป็นกรรมการ 
                                     และเลขานุการ 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจ านวนไม่ เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๓๖/๓.๒) มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการใหม่  
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการตามระเบียบนี้ 
  กรรมการตาม (๓๖/๓.๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใหม่อีกได้ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๖/๔  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
  (๓๖/๔.๑) ก าหนดนโยบายและบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของกองทุนโดยไม่ขัดนโยบายและทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
  (๓๖/๔.๒) ก าหนดหลักเกณฑ์อัตราเงินอุดหนุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

รวมทั้งก าหนดประเภทของการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้ โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายงานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ
โดยเร็ว 

 (๓๖/๔.๓) พิจารณากลั่นกรอง หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการ
เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนและการใช้จ่ายเงินเพื่อด าเนินการของกองทุน 

 (๓๖/๔.๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รายงานทรัพย์สินและบัญชี
รายรับ รายจ่าย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ 

 (๓๖/๔.๕) จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อน ามาสมทบกองทุน
ตามท่ีเห็นสมควร 

 (๓๖/๔.๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๓๖/๕  การตรวจสอบการด าเนินงานกองทุน การยุบเลิกกองทุน การช าระบัญชี 

และการโอนทรัพย์สินของกองทุน ให้น า ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการด าเนินการกองทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
มาบังคับใช้โดยอนุโลม” 
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 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๗ และ ข้อ ๓๘  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๓๗ นอกจากอ านาจและหน้าที่ตามข้อ ๓๖/๔ แล้ว  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอีกหน้าที่หนึ่ง ดังนี้ 

   (๓๗.๑)  พิจารณาออกประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา     

   (๓๗.๒)  ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนและจดแจ้งสิทธิเพ่ือให้
ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

   (๓๗.๓)  ก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และอัตราการแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนจากการใช้ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามระเบียบนี้ 

   (๓๗.๔)  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงกับผู้ประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์
หรือผู้ออกแบบงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  และก าหนดกรอบการเจรจาต่อรอง  เพ่ือให้มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ตามระเบียบนี้ 

   (๓๗.๕)  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงด้านทรัพย์สิน   
ทางปัญญาและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่กระท าขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 

   (๓๗.๖)  ด าเนินการใดๆ  ที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้มี
การสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 

   (๓๗.๗)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย”  
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ (๓๙.๒) ของข้อ ๓๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
        “(๓๙.๒) เบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัยส าหรับเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    

ในการยื่นค าขอรับความคุ้มครองและรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตลอดอายุการคุ้มครองของทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินได้ ให้เบิกจ่ายจากกองทุนทรัพย์สิน
ทางปัญญา”   

ประกาศ ณ วันที่        ๒๗    ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

           พลเอก   

                                         (จรัล    กุลละวณิชย์) 

                                    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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