
 

คูมือการใหบริการ : การขอย่ืนจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

หนวยงานท่ีใหบริการ : หนวยทรัพยสินทางปญญา 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. บันทึกขอความ เรื่อง ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตองผานความเห็นชอบจากคณบดี/

ผูอํานวยการวิทยาลัยตนสังกัด พรอมแนบเอกสารประกอบการขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการดําเนินการดานสิทธิบัตรหรือ         

อนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ พ.ศ. 2549 

2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา 

3. คูมือ เรื่อง แนวปฏิบัติดานทรัพยสินทางปญญา 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ/ชองทางการใหบริการ 

สงขลา: หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการ วันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ี

ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

  



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 7-12 วันทําการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ผูประดิษฐ ยื่นบันทึกขอความ ขอยื่นจดสิทธิบัตร/     อนุ

สิทธิบัตร ผานหนวยงานตนสังกัด 

1 วันทําการ อาจารย/นักวิจัย/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

2. คณะ/วิทยาลัย ยื่นบันทึกขอความ ขอยื่นจดสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร ผานมายังหนวยทรัพยสินทางปญญา 

1-3 วันทําการ คณะ/วิทยาลัย 

หนวยงานตนสังกัด 

3. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยื่นตอ

หนังสือเพ่ือพิจารณาความถูกตองโดยคณะอนุกรรมการ

แตละดานและคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา 

1 วันทําการ หนวยทรัพยสินทาง

ปญญา 

4. เอกสารท่ีผานการพิจารณาความถูกตอง งานสงเสริม

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา ทําการรวบรวม

เอกสารในการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

1-2 วันทําการ 

5. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยื่นบันทึก

ขอความ ขอสงเอกสารประกอบการยื่นจดสิทธิบัตร/  

อนุสิทธิบัตร เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 

1-3 วันทําการ 

6. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยื่นจด

ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ สํานักงานพาณิชย

จังหวัดสงขลา 

1 วันทําการ 

7. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา แจงผล

การดําเนินการแกผูประดิษฐ 

1 วันทําการ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานผูออกเอกสาร 

1. แบบแจงความจํานงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร               

(แบบ TLO_RUTS 01) 

อาจารย/นักวิจัย/บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย 

2. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

3. รายละเอียดการประดิษฐ/บทสรุปการประดิษฐ/ขอถือสิทธิ 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูประดิษฐทุกทาน 

5. สัญญารับทุน (ถามี) 

6. หนังสือรับรองการออกงาน (ถามี) 

7. บันทึกขอความ ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คณะ/วิทยาลัย หนวยงานตน

สังกัด 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม(บาท/รอยละ) 

1. บันทึกขอความ ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไมมีคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําการใหบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน/แนะนําการใหบริการ 

1. หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย เลขท่ี 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

หมายเลขโทรศัพท : 0-7431-7100 ตอ 1130 

2. http://tlo.rmutsv.ac.th/ 

3. https://www.facebook.com/tlo.rmutsv 

4. https://www.facebook.com/tlo.rmutsv.2019/ 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1. แบบแจงความจํานงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ TLO_RUTS 01) 

 

รายละเอียดการกรอก (ถามี) 

 ไมมี 

ภาคผนวก (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

  

 

 



 

คูมือการใหบริการ : การแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

หนวยงานท่ีใหบริการ : หนวยทรัพยสินทางปญญา 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. ผูประดิษฐตองดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้น จะถือวาละท้ิงคําขอตาม 

มาตรา 27 หรือตามมาตรา 65 ประกอบดวยมาตราแหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถดําเนินการดังกลาวได

ภายในกําหนดเวลา ใหผูประดิษฐขอผอนผันตอหัวหนาหนวยทรัพยสินทางปญญาลวงหนา กอนวันครบกําหนด 

ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 

1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

2. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 

3. คูมือ เรื่อง แนวปฏิบัติดานทรัพยสินทางปญญา 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ/ชองทางการใหบริการ 

สงขลา: หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการ วันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ี

ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

  



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 8-40 วันทําการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยื่นบันทึก

ขอความ แจ งดํ า เนินการแก ไขเ พ่ิมเติม คําขอรับ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผานหนวยงานตนสังกัด 

1 วันทําการ หนวยทรัพยสินทาง

ปญญา 

2. คณะ/วิทยาลัย ยื่นบันทึกขอความ แจงดําเนินการแกไข

เพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผานไปยังผู

ประดิษฐ 

1-31 วันทําการ คณะ/วิทยาลัย 

หนวยงานตนสังกัด 

3. เอกสารท่ีไดรับการแกไข ผูประดิษฐทําการยื่นบันทึก

ขอความ ขอสงเอกสารแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร ผานหนวยงานตนสังกัด 

1 วันทําการ อาจารย/นักวจิัย/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

4. คณะ/วิทยาลัย ยื่นบันทึกขอความ ขอสงเอกสารแกไข

เพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร ผานมายังหนวย

ทรัพยสินทางปญญา 

1 วันทําการ คณะ/วิทยาลัย 

หนวยงานตนสังกัด 

5. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ทําการ

ตรวจสอบความถูกตองและรวบรวมเอกสารในการแกไข

เพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

1 วันทําการ หนวยทรัพยสินทาง

ปญญา 

6. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยื่นบันทึก

ขอความ ขอสงเอกสารการแกไขเพ่ิมเติมคําขอสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 

1-3 วันทําการ 

7. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยื่นคําขอ

แกไขเพ่ิมเติมคําขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดสงขลา 

1 วันทําการ 

8. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา แจงผล

การดําเนินการแกผูประดิษฐ 

1 วันทําการ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานผูออกเอกสาร 

1. รายละเอียดการประดิษฐ/บทสรุปการประดิษฐ/ขอถือสิทธิ อาจารย/นักวจิัย/บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย 

2. บันทึกขอความ ขอสงเอกสารแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตร/     

อนุสิทธิบัตร 

คณะ/วิทยาลัย หนวยงานตน

สังกัดอาจารย/นักวิจัย/

บุคลากร 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม(บาท/รอยละ) 

1. บันทึกขอความ ขอสงเอกสารแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตร/     

อนุสิทธิบัตร 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําการใหบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน/แนะนําการใหบริการ 

1. หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เลขท่ี 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

หมายเลขโทรศัพท : 0-7431-7100 ตอ 1130 

2. http://tlo.rmutsv.ac.th/ 

3. https://www.facebook.com/tlo.rmutsv 

4. https://www.facebook.com/tlo.rmutsv.2019/ 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1. ไมมี 

 

รายละเอียดการกรอก (ถามี) 

 ไมมี 

ภาคผนวก (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

  

 

 

 



 

คูมือการใหบริการ : การขอย่ืนรับรองนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา 

หนวยงานท่ีใหบริการ : หนวยทรัพยสินทางปญญา 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. เกณฑการพิจารณาความเปนนวัตกรรมและงานสรางสรรค 3 ระดับ ไดแก  

- ระดับ 1 เปนผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐท่ีเกิดข้ึนใหม สามารถวัดผลลัพธท่ีกอใหเกิดประโยชนตอ

การทํางาน/ผูใชบริการ และหนวยงานในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีชัดเจน 

- ระดับ 2 เปนผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการใหม หรือองคความรูใหมในหนวยงาน ซ่ึงเกิด

จากความคิดริเริ่มใหมท่ีไมเคยมีหรือปรากฏมากอนในหนวยงาน สามารถวัดผลลัพธท่ีกอใหเกิดประโยชนตอ

การทํางาน/ผูใชบริการ และหนวยงานในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีชัดเจน 

- ระดับ 3 เปนผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการท่ีมีอยูแลวในหนวยงาน แตนํามาปรับปรุงหรือ

พัฒนาตอยอดเปนสวนใหญ (> รอยละ 75) สามารถวัดผลลัพธท่ีกอใหเกิดประโยชนตอการทํางาน/ผูใชบริการ 

และหนวยงานในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีชัดเจน 

ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ/ชองทางการใหบริการ 

สงขลา: หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการ วันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ี

ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

  



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 5-6 วันทําการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค ยื่นบันทึกขอความ ขอยื่น

รับรองนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา ผานหนวยงานตน

สังกัด 

1 วันทําการ นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

2. คณะ/วิทยาลัย ยื่นบันทึกขอความ ขอยื่นรับรอง

นวัตกรรมสําหรับนักศึกษา ผานมายังหนวยทรัพยสิน

ทางปญญา 

1 วันทําการ คณะ/วิทยาลัย 

หนวยงานตนสังกัด 

3. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยื่นตอ

หนั งสือ เ พ่ือพิจารณาความเปนวัตกรรมและงาน

สรางสรรคโดยคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา 

1 วันทําการ หนวยทรัพยสินทาง

ปญญา 

4. เอกสารท่ีผานการพิจารณาความเปนนวัตกรรมและงาน

สรางสรรค งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

ทําการรวบรวมเอกสารในการยื่นรับรองนวัตกรรม

สําหรับนักศึกษา 

1-2 วันทําการ 

5. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา แจงผล

การดําเนินการแกผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค 

1 วันทําการ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานผูออกเอกสาร 

1. แบบแจงความจํานงการขอรับรองนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา  

(แบบ TLO_RUTS 03) 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. หนังสือยินยอมมอบทรัพยสินทางปญญาในวิทยาพิพนธ/สารนิพนธ/

ปญหาพิเศษ/โครงงานนักศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย (แบบ TLO_RUTS 04) 

3. รายละเอียดนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค 

5. บันทึกขอความ ขอยื่นรับรองนวัตกรรมสาํหรับนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย หนวยงานตน

สังกัด 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม(บาท/รอยละ) 

1. บันทึกขอความ ขอยื่นรับรองนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา ไมมีคาธรรมเนียม 



ชองทางการรองเรียน แนะนําการใหบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน/แนะนําการใหบริการ 

1. หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เลขท่ี 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

หมายเลขโทรศัพท : 0-7431-7100 ตอ 1130 

2. http://tlo.rmutsv.ac.th/ 

3. https://www.facebook.com/tlo.rmutsv 

4. https://www.facebook.com/tlo.rmutsv.2019/ 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1. แบบแจงความจํานงการขอรับรองนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา (แบบ TLO_RUTS 03) 

2. หนังสือยินยอมมอบทรัพยสินทางปญญาในวิทยาพิพนธ/สารนิพนธ/ปญหาพิเศษ/โครงงานนักศึกษา

ใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (แบบ TLO_RUTS 04) 

 

รายละเอียดการกรอก (ถามี) 

 ไมมี 

ภาคผนวก (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการใหบริการ : การขออนุญาตใชสิทธิผลิตและจําหนายผลงานทรัพยสินทางปญญา 

หนวยงานท่ีใหบริการ : หนวยทรัพยสินทางปญญา 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. คาตอบแทนการใชสิทธิข้ึนอยูกับการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา 

ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจัดสรร

ผลประโยชนในผลงานทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2558 

2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ/ชองทางการใหบริการ 

สงขลา: หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการ วันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ี

ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

  



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 8-11 วันทําการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. หนวยงานภาคเอกชน ยื่นเอกสารแสดงความประสงค

การใชประโยชนของผลงานทรัพยสินทางปญญา ผาน

มายังหนวยทรัพยสินทางปญญา 

1 วันทําการ หนวยงานภายนอก 

2. งานจัดสรรการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิง

พาณิชย ใหขอมูลเก่ียวกับสิทธิในการใชประโยชนของ

ผลงานทรัพยสินทางปญญาแกหนวยงานภายนอก 

1 วันทําการ หนวยทรัพยสินทาง

ปญญา 

3. หนวยงานภาคเอกชน ยื่นเอกสารคําขออนุญาตใชสิทธิ

ทรัพยสินทางปญญา เพ่ือสงขอเสนอในการขออนุญาตใช

สิทธิ ผานมายังหนวยทรัพยสินทางปญญา 

1 วันทําการ หนวยงานภายนอก 

4. งานจัดสรรการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิง

พาณิชย ยื่นตอหนังสือเพ่ือพิจารณา เจรจาตอรอง 

ระหวางคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา ผูประดิษฐ 

และหนวยงานภายนอก 

3-5 วันทําการ หนวยทรัพยสินทาง

ปญญา 

5. ลงนามสัญญาการอนุญาตใชสิทธิผลิตและจําหนาย

ผลงานทรัพยสินทางปญญาระหวางหนวยงานภายนอก 

และมหาวิทยาลัย 

1 วันทําการ 

6. งานจัดสรรการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิง

พาณิชย ติดตาม ประเมิน และจัดสรรผลประโยชนเชิง

พาณิชยจากการใชทรัพยสินทางปญญา 

1-2 วันทําการ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานผูออกเอกสาร 

1. TLO_RUTS 06 แบบแสดงความประสงคการใชประโยชนของ

ผลงานทรัพยสินทางปญญา 

หนวยงานภายนอก 

2. TLO_RUTS 07 แบบคําขอการอนุญาตใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา 

3. สําเนาทะเบียนพาณิชยของบริษัทท่ีจดทะเบียน/สําเนาหนังสือ

รับรองการเปนนิติบุคคล 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูประดิษฐผูมีอํานาจลงนาม 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม(บาท/รอยละ) 

1. เอกสารแสดงความประสงคการใชประโยชนของผลงานทรัพยสิน

ทางปญญา 

ไมมีคาธรรมเนียม 

2. เอกสารคําขออนุญาตใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา ไมมีคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําการใหบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน/แนะนําการใหบริการ 

1. หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เลขท่ี 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

หมายเลขโทรศัพท : 0-7431-7100 ตอ 1130 

2. http://tlo.rmutsv.ac.th/ 

3. https://www.facebook.com/tlo.rmutsv 

4. https://www.facebook.com/tlo.rmutsv.2019/ 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1. TLO_RUTS 06 แบบแสดงความประสงคการใชประโยชนของผลงานทรัพยสินทางปญญา 

2. TLO_RUTS 07 แบบคําขอการอนุญาตใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา 

 

รายละเอียดการกรอก (ถามี) 

 ไมมี 

ภาคผนวก (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 


