
  

                                                                                    

ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 
 
 
 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               ไม่ผ่าน 
                                                                                                                              
                                                                             ผ่าน                                              
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                   ไม่ผ่าน 
 
                                    
                                   ไม่ผ่าน                                                  ผ่าน   
 
 

อธิการบดีมอบอํานาจ
ผูด้ําเนินการแทน

UBI สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
จัดทําเอกสารลงทะเบียน

แหล่งทุนภายนอก แหล่งทุนภายใน 

ตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานข้อมูลนําส่ง DIP

ติดตามผล
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

จัดเก็บใน
ฐานข้อมูล 

รับมอบเอกสารสิทธ์

ขยายผล

ต่อยอดงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์

จัดทําแผนบริการวิชาการ
สูชุ่มชน 

นําเสนอต่อ 
ที่ประชุมวิชาการ

มีหนังสือเชิญเข้าร่วมเครือข่าย บุคลากรของคณะแสวงหาเครือข่าย

ติดต่อประสานงาน ศึกษา
รายละเอียดข้อตกลง

ร่างเอกสารความร่วมมือ

ส่งร่างเอกสารข้อตกลงให้
นิติกรมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ส่งร่างเอกสารข้อตกลงให้
องค์กรภายนอกตรวจสอบ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของร่วมร่วมมือ 

ทําสัญญาข้อตกลง

จัดทําคําสั่ง 



  

                                                                                    

การจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของ 
งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐห์รือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน 

 
ขั้นตอนการยื่นจดลิขสิทธิ์ผลงาน 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการยื่นจดลิขสิทธิ์ผลงาน ย่ืนแบบฟอร์มประกอบคําขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ 
ประกอบด้วย 

    -  แบบยืนยันการเป็นผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ กรอกให้ครบถ้วน         จํานวน  1 ชุด 
    -  หนังสือโอนสิทธิ  กรอกให้ครบถ้วน                                         จํานวน  2 ชุด 
    -  แบบ ลข.01 คําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (กรอกเฉพาะคําอธิบายผลงานและแนวคิดในการออกแบบ หรือ
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน) 

ขั้นตอนที่ 2 ผลงานที่ต้องการยื่นจดลิขสิทธิ์ในรูปแบบของไฟล์งาน Digital   จํานวน 1 ชุด 
             - ผลงานออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ หุ่นจําลองหรือประติมากรรมลอยตัวให้ถ่ายอย่างน้อย 3 ด้าน หากมีแบบ
แปลนให้ถ่ายสําเนาแบบแปลน A4, A3, A2, A1 หรือขนาดตามความเหมาะสมที่สามารถอ่านแบบได้ 
             - ผลงานจิตรกรรมให้ถ่ายอย่างน้อย 2 รูป ภาพโดยรวมและรายละเอียด 
             - กรณเีป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบรายละเอียดการสร้างสรรค์โดยย่อลงบนแผ่น CD 
ขั้นตอนที่ 3 สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ําเงิน  จํานวน  2 ชุด 

 
ข้อแนะนําการกรอกข้อมูลและการเตรียมผลงานลิขสิทธิ์ 
            - การกรอกข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงานให้กรอกตามที่อยู่ในบัตรประชาชน รหัสไปรษณีย์   พร้อมเบอร์โทรให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 



  

                                                                                    

           - สําหรับผลงานนักศึกษาให้ใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สร้างสรรค์รวม ลงไปด้วย 
          - เอกสารคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01) ให้กรอกเฉพาะแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงาน อธิบายลักษณะผลงานพร้อมแนวคิดในการออกแบบโดยย่อเท่านั้นที่เหลือทาง UBI จะเป็นผู้กรอก 
         - เซ็นรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาบัตรประชาชนด้วยปากกาสีน้ําเงินทุกแผ่น  
         - การส่งผลงานสร้างสรรค์ให้ส่งในรูปแบบไฟล ์Digital สําหรับผลงาน นศ. ให้กรอกชื่อตามช่ือผลงานของ
ตัวเองที่กรอกไว้ในเอกสารอาจรวมไฟล์ลงในแผ่นเดียวกันได้ 
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร  
สิทธิบัตรคืออะไร  
         สิทธิบัตร คือ หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์  
การประดิษฐ์คือ ผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งม ี2 ลักษณะ ดังนี้  
         1.  ผลิตภัณฑ์  : โครงสร้าง กลไก หรือสว่นที่ประกอบกันเป็นสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ รวมทัง้  
ส่วนผสมทางเคม ี 
         2. กรรมวิธี : วิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการใชผ้ลติภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ  
ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ 
 
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร  

การยื่นคําขอรับสิทธิบัตร จะต้องยื่นเอกสารคําขอพร้อมทัง้ชําระค่าธรรมเนียม โดยเอกสารคําประกอบไป
ด้วยแบบพิมพ์คําขอรับสิทธิบัตร ดังนี้ 
         1. รายละเอียดการประดิษฐ์ 
         2. ข้อถือสิทธิ 
         3. บทสรุปการประดิษฐ์ 
         4. รูปเขียน (ถ้าม)ี 
         5. เอกสารอ่ืนๆ (ถ้าม)ี เช่น หนังสือโอนสิทธิ หนังสือมอบอํานาจ เป็นตน้ 
ขอเอกสารได้ที่สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวทิยาลัยแม่โจ ้
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบขั้นต้น  
          เมื่อยื่นคําขอแล้ว หากมีการแก้ไขเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ทําการแก้ไขให้
ถูกต้อง โดยจะต้องดําเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากดําเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้หาก
พันระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ 
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศโฆษณา 
          ในกรณีที่คําขอถูกต้องเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 
250 บาท ในการประกาศโฆษณานี้จะ ประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาคําขอสิทธิบัตร ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
คัดค้าน กรณผีู้อ่ืนเห็นว่าสิ่งที่ย่ืนขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฏหมาย หรือผู้ขอไม่ได้ประดิษฐ์แต่แอบเอา
ของผูคั้ดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน โดยจะต้องย่ืนคําคัดค้านภายใน 90 วนั นับแต่วันประกาศโฆษณา 
 



  

                                                                                    

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบการประดิษฐ์ 
          เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้อมทัง้ชําระค่าธรรมเนียม โดย
ดําเนินการภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณา 
ขั้นตอนที่ 5 ออกสทิธบัิตร  
          หลังจากมีการขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะสืบคน้เอกสารว่า เคยมีสิ่งประ 
ดิษฐ์เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ถ้าคําขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชําระ
ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกคําขอ 
 
 
 



 

 
สถาบันบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 
เลขที่ 63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
โทรศัพท  053-873010 โทรสาร 053-873017 อีเมล: mjubi.mju@gmail.com, mjubi@mju.ac.th   เวปไซต: www.mjubi.mju.ac.th 
 

ประเภทของงานประเภทของงานอันมีอันมีลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์  
 

 งานอันมีลิขสิทธิ์แบงเปน 9 ประเภท ซ่ึงแตละประเภทมลัีกษณะงานทีแ่ตกตางกัน ดงัตอไปนี ้
 

ลําดับท่ี ประเภทงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ลักษณะงาน 
1 วรรณกรรม  1.1 หนังสือ 

1.2 ส่ิงพิมพ 
1.3 คําปราศรัย 
1.4 จุลสาร 
1.5 ส่ิงเขียน 
1.6 ปาฐกถา 
1.7 เทศนา 
1.8 สุนทรพจน 
1.9 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
1.10 งานนิพนธอ่ืน ๆ 

2 นาฏกรรม  2.1  ทารํา 
2.2  ทาเตน 
2.3  การแสดงใบ 
2.4  การทําทาหรือการแสดงที่ประกอบขึ้น 
       เปนเรื่องราว  

3 ศิลปกรรม 
 

3.1  จิตรกรรม  เชน ภาพวาด 
3.2  ประติมากรรม  เชน รูปปน/แกะสลัก 
3.3  ภาพพิมพ  เชน ภาพปกหนังสือ 
3.4  สถาปตยกรรม เชน งานออกแบบอาคาร/  
       ส่ิงปลูกสราง) 
3.5 ภาพถาย   
3.6 ภาพประกอบ แผนที่ฯ 
3.7 ศิลปประยุกต  งานที่นําไปใชประโยชน

อยางอื่น)   



 

 
สถาบันบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 
เลขที่ 63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 
โทรศัพท  053-873010 โทรสาร 053-873017 อีเมล: mjubi.mju@gmail.com, mjubi@mju.ac.th   เวปไซต: www.mjubi.mju.ac.th 
 

ประเภทของงานประเภทของงานอันมีอันมีลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ ( (ตอตอ))  
 
 

ลําดับท่ี ประเภทงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ลักษณะงาน 
4 ส่ิงบันทึกเสียง   - 
5 โสตทัศนวัสด ุ - 
6 ภาพยนตร  - 
7 ดนตรีกรรม  7.1  ทํานอง 

7.2  ทํานองและคํารอง 
7.3  คํารองที่แตงเพื่อประกอบทํานอง 
7.4  โนตเพลง 
7.5   แผนภูมิเพลง 

8 งานแพรเสียงแพรภาพ 8.1 งานแพรเสียง 
8.2 งานแพรภาพ 
8.3 งานแพรเสียงและภาพ 

9 งานอื่นใดอนัเปนงานในแผนกวรรณคดี        
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 

9.1  ลายถัก 
9.2  ลายปก 
9.3  อ่ืนๆ 

 



 

1 / 3 

สถาบันบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ   www.mjubi.mju.ac.th 
ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม  50290 โทร.0-5387-3017        โทรสาร.0-5387-3017 
 
 สําหรับเจาหนาที ่

เลขที.่.................................... 
รับวันที.่................................ 
ชื่อผูรับ................................. 

 
      แบบยืนยันการเปนผูสรางสรรคงานลิขสิทธิ ์และจัดสรรสัดสวน

ผลประโยชน เพื่อยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิใ์นนามมหาวิทยาลัยแมโจ 
 

 

วันที.่......................................................... 
 

ขาพเจา (ชื่อผูสรางสรรค) นางสาวสิริวรรณ  เอ้ืออมรสุข ตําแหนง.นักศึกษา สังกัด คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบสิ่งแวดลอม ที่อยูเลขที่ 1/222 หมูที ่- ถนน ริมทางรถไฟสายเกา ตําบล/แขวง  บางจาก อําเภอ/เขต  พระ
โขนง จังหวัดกรุงเทพ ฯ รหัสไปรษณีย 10260 โทรศัพท (บาน) 02-3478055 โทรศัพท (ทํางาน)- โทรสาร –
โทรศัพทมือถือ086-549-7357   E-mail Address  mamimay212@hotmail.com 

ขาพเจา (ชื่อผูสรางสรรค) นางสาวดารณี  เถียรหน ูตําแหนง.นักศึกษา สังกัด คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบสิ่งแวดลอม ที่อยูเลขที ่ 3 หมูที ่7  ถนน  -  ตําบล/แขวง  ตะโกทอง อําเภอ/เขต  ซับใหญ จังหวัด ชัยภูมิ 
รหัสไปรษณีย 36130 โทรศัพท (บาน)  - โทรศัพท (ทํางาน) -  โทรสาร – โทรศัพทมือถือ 0892175703   
E-mail Address  daranee_la08@hotmail.com  

ขาพเจา (ชื่อผูสรางสรรค)  นายปรัชญา  รอดสุข ตําแหนง.นักศึกษา สังกัด  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบสิ่งแวดลอม ที่อยูเลขที7่0/1  หมูที2่ ถนน   ตําบล/แขวงหนองบัว อําเภอ/เขตเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี    
รหัสไปรษณีย71190 โทรศัพท (บาน) ......034635056 โทรศัพท (ทํางาน) 0806523940โทรสารโทรศัพทมือถือ
0806523940 E-mail Address ole-zaza@hotmail.com 

มีความประสงคย่ืนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิในนามมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวของ ดังน้ี 
1. ชื่อเร่ืองผลงานอันมีลิขสิทธ์ิ   TABAL  STOVE  
2. สรางสรรคผลงานน้ีเมื่อ  วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 
รายละเอียดโดยยอ เปนงานออกแบบโตะสนาม พรอมกับกระบะตนไม จากที่รวมกันเปนโตะกลมก็สามารถแยกกระจาย  
ไดออกเปน 4 ชิ้นงาน ในรูปแบบตางๆ  ประกอบดวยแบบแสดงผลงานออกแบบ โมเดลมาตราสวน 1:10  และผลงาน 1:1 
ที่สามารถใชงานไดจริงตามที่ออกแบบ 
3. รายชื่อผูสรางสรรค และผูสรางสรรครวม (ถามี)    

3.1 ชื่อ นางสาวสิริวรรณ  เอ้ืออมรสุข ที่อยู 1/222 หมูที่ - ถนน ริมทางรถไฟสายเกา ตําบล/แขวง  บางจาก  
อําเภอ/เขต  พระโขนง จังหวัดกรุงเทพ ฯ รหัสไปรษณีย 10260 โทรศัพท 086-549-7357    

3.2 ชื่อ นางสาวดารณี  เถียรหนู  ที่อยู3 หมูที่ 7  ถนน  -  ตําบล/แขวง  ตะโกทอง อําเภอ/เขต  ซับใหญ จังหวัด 
ชัยภูมิรหัสไปรษณีย 36130  โทรศัพท 0892175703   

3.3 ชื่อ นายปรัชญา  รอดสุข ที่อยู 70/1  หมูที2่ ถนน   ตําบล/แขวงหนองบัว อําเภอ/เขตเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี    
รหัสไปรษณีย71190    โทรศัพท  0806523940 

3.4 ชื่อ อาจารยทรรศชล   ปญญาทรง 241/26 ซ.พระราม 6 ซอย 28 ถ. พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  10400  โทรศัพท  053-873363 
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3.5 ชื่อ อาจารยอัจฉรี    เหมสันต 120/12 หมู 12 หมูที่ 9 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210 โทรศัพท  

053-873363 
 

4. ผูสรางสรรคขอจัดสรรผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากผลงานอันมีลิขสิทธ์ิดังกลาว ดังตอไปนี ้
ชื่อผูสรางสรรค / ผูสรางสรรครวม การจัดสรรสัดสวนผลประโยชน (%) 

นางสาวสิริวรรณ  เอ้ืออมรสุข 30 
นางสาวดารณี  เถียรหนู   30 
นายปรัชญา  รอดสุข 30 
อาจารยทรรศชล   ปญญาทรง 5 
อาจารยอัจฉรี    เหมสันต 5 

 
 ขาพเจาจึงใครขอความอนุเคราะหใหสถาบันบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ เปนผูใหคําปรึกษา และ
ชวยเหลือดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิในผลงานดังกลาว พรอมกันน้ีขาพเจายินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข
การรับบริการจากสถาบันฯ โดยไมมีขอทักทวงแตประการใด 
 ขาพเจาขอรับรองวาผลงานสรางสรรคที่ขาพเจาไดนํามาขอใหสถาบันบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแมโจ
ดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิดังกลาว เปนผลงานที่ขาพเจาสรางสรรคข้ึนดวยตนเองอยางแทจริง มิไดทําซ้ําดัดแปลง      
ตัดทอน หรือคัดลอกสวนใดสวนหน่ึง หรือทั้งหมดของผลงานผูอ่ืนแตประการใด  
 ทั้งนี้ หากมีบุคคลหน่ึงบุคคลใด เรียกรองการละเมิดสิทธิเนื่องจากผลงานที่ขาพเจาไดย่ืนคําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ
ในนามมหาวิทยาลัยแมโจในคร้ังน้ี ขาพเจาในฐานะผูสรางสรรคยินดีขอรับผิดชอบในการละเมิดนั้นแตเพียงผูเดียว 
 
  
(ลงชื่อ).........................................................     (ลงชื่อ)......................................................... 
     (นางสาวสิริวรรณ  เอ้ืออมรสุข)                                (.นางสาวดารณี  เถียรหนู) 
                        ผูสรางสรรค               ผูสรางสรรค 
  
                      
  (ลงชื่อ).........................................................     (ลงชื่อ)......................................................... 
                (นายปรัชญา  รอดสุข)                           (นางสาวทรรศชล   ปญญาทรง) 
                     ผูสรางสรรค                                                                                            ผูสรางสรรครวม 
 
  (ลงชื่อ)......................................................... 
                (นางอัจฉรี    เหมสันต) 
                    ผูสรางสรรครวม 



 

3 / 3 

สถาบันบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ   www.mjubi.mju.ac.th 
ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม  50290 โทร.0-5387-3017        โทรสาร.0-5387-3017 
 
 

   
                 แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ 

 
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานท่ีสรางสรรค  
      เปนงานออกแบบโตะสนาม พรอมกับกระบะตนไม จากที่รวมกันเปนโตะกลมก็สามารถแยกกระจาย  ไดออกเปน 4 
ชิ้นงาน ในรูปแบบตางๆ  ประกอบดวยแบบแสดงผลงานออกแบบ โมเดลมาตราสวน 1:10  และผลงาน 1:1 ที่สามารถใช
งานไดจริงตามที่ออกแบบ 
 

 
 

 
 
แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน 
    แรงบันดาลใจมาจากเตาถานท่ีมีชองเปดและมีความอบอุน จึงเกิดเปนชิ้นงาน 
 
 



 

 

หนังสือโอนสิทธิ 
 

เขียนท่ี มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

                                           วันท่ี 
 

 หนังสือฉบับนี้ทําขึ้นระหวาง นางสาวสิริวรรณ  เอื้ออมรสุข ท่ีอยูเลขท่ี 1/222 หมูท่ี- 
ถนน ริมทางรถไฟสายเกา ตําบล/แขวง  บางจาก อําเภอ/เขต  พระโขนง จังหวัดกรุงเทพ ฯ รหัสไปรษณีย 
10260, นางสาวดารณี  เถียรหน ูท่ีอยูเลขที่  3 หมูท่ี 7  ถนน  -  ตําบล/แขวง  ตะโกทอง อําเภอ/เขต  ซับ
ใหญ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย 36130, นายปรัชญา  รอดสุขที่อยูเลขท่ี 70/1  หมูท่ี2 ถนน   ตําบล/
แขวงหนองบัว อําเภอ/เขตเมือง  จังหวัดกาญจนบุร ี   รหัสไปรษณีย71190 
                        ซึ่ งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูโอนสิทธิ” ฝายหนึ่ ง กับมหาวิทยาลัยแมโจ  โดย ผูชวย
ศาสตราจารยพาวิน มะโนชัย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
อธิการบดีฝายวิจัย สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ ต้ังอยู
เลขที่ 63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 50290 ซึ่งตอไปนี้จะ
เรียกวา “ผูรับโอนสิทธิ” อีกฝายหนึ่ง  
 

ท้ังสองฝายตกลงทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไวเพื่อแสดงวา  
 

 ผูโอนสิทธิขอแสดงวา ผูโอนสิทธิเปนผูสรางสรรคในงานอันมีลิขสิทธิ์       TABAL  STOVE                                             
โดยท่ีผูโอนสิทธิเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโจ  ผูโอนสิทธิขอโอนสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่ง
รวมถึงสิทธิใหยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์เพ่ือใหไดมาซึ่งผลงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกลาว และสิทธิอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของท้ังในประเทศไทยและตางประเทศใหแกผูรับโอน และผูรับโอนโดยหนังสือนี้ขอรับการโอน
ดังกลาวนั้น 
 

 ผูโอนสิทธิ และผูรับโอนสิทธิ ทราบขอความแหงหนังสือนี้ดีโดยตลอดแลว ท้ังสองฝายจึง           
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญตอหนาพยาน  
 
        ลงชื่อ                      ผูโอนสิทธิ 
                           ( นางสาวสิริวรรณ  เอื้ออมรสุข ) 
 

ลงชื่อ                      ผูโอนสิทธ ิ
                             ( นางสาวดารณี  เถียรหนู ) 
 

ลงชื่อ                      ผูโอนสิทธ ิ
                                                 ( นายปรัชญา   รอดสขุ ) 

 
    



 

 

                                                  
ลงชื่อ              ผูรับโอนสิทธ ิ

                                                                                          (ผูชวยศาสตราจารยพาวิน มะโนชัย) 
                                                                                     รองอธิการบดฝีายวิจัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 

ลงชื่อ               พยาน 
                             (อาจารย ดร.กัลย  กัลยาณมิตร) 
 
 

ลงชื่อ               พยาน 
                              (นายวันเฉลิม ปญญาดี) 










