คูมือการใหบริการ : การขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หนวยงานทีใ่ หบริการ : หนวยทรัพยสินทางปญญา
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. บั น ทึ ก ข อ ความ เรื่ อ ง ขอยื่ น จดสิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ต อ งผ า นความเห็ น ชอบจากคณบดี /
ผูอํานวยการวิทยาลัยตนสังกัด พรอมแนบเอกสารประกอบการขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี)
1. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ว า ด ว ยการดํ า เนิ น การด า นสิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ พ.ศ. 2549
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา
3. คูมือ เรื่อง แนวปฏิบัติดานทรัพยสินทางปญญา
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ/ชองทางการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
สงขลา: หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคาร เปดใหบริการ วันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าช ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
มงคลศรีวิชัย

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการ : 7-12 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1. ผูประดิษฐ ยื่นบันทึกขอความ ขอยื่นจดสิทธิบัตร/ อนุ
สิทธิบัตร ผานหนวยงานตนสังกัด
2.
3.

4.

5.

6.

7.

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ผูรับผิดชอบ
อาจารย/นักวิจัย/
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย ยื่นบันทึกขอความ ขอยื่นจดสิทธิบัตร/ 1-3 วันทําการ คณะ/วิทยาลัย
อนุสิทธิบัตร ผานมายังหนวยทรัพยสินทางปญญา
หนวยงานตนสังกัด
งานส งเสริ ม การคุม ครองทรั พย สิ น ทางปญ ญา ยื่ น ต อ 1 วันทําการ หนวยทรัพยสินทาง
หนังสือเพื่อพิจารณาความถูกตองโดยคณะอนุกรรมการ
ปญญา
แตละดานและคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา
เอกสารที่ ผ า นการพิ จารณาความถูกตอง งานสงเสริม 1-2 วันทําการ
การคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ทํ า การรวบรวม
เอกสารในการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยื่นบันทึก 1-3 วันทําการ
ข อความ ขอส งเอกสารประกอบการยื่น จดสิทธิ บั ต ร/
อนุสิทธิบัตร เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม
งานส ง เสริ มการคุ มครองทรั พ ย สิ น ทางป ญญา ยื่ น จด 1 วันทําการ
ทะเบี ย นสิ ทธิ บั ตร/อนุ สิทธิ บัตร ณ สํานักงานพาณิชย
จังหวัดสงขลา
งานส งเสริมการคุ มครองทรัพย สิน ทางป ญญา แจ งผล 1 วันทําการ
การดําเนินการแกผูประดิษฐ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1. แบบแจงความจํานงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
(แบบ TLO_RUTS 01)
2. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3. รายละเอียดการประดิษฐ/บทสรุปการประดิษฐ/ขอถือสิทธิ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูประดิษฐทุกทาน
5. สัญญารับทุน (ถามี)
6. หนังสือรับรองการออกงาน (ถามี)
7. บันทึกขอความ ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

หนวยงานผูออกเอกสาร
อาจารย/นักวิจัย/บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย หนวยงานตน
สังกัด

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1. บันทึกขอความ ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

คาธรรมเนียม(บาท/รอยละ)
ไมมีคาธรรมเนียม

ชองทางการรองเรียน แนะนําการใหบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน/แนะนําการใหบริการ
1. หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เลขที่ 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
ชื่อแบบฟอรม
1. แบบแจงความจํานงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ TLO_RUTS 01)
รายละเอียดการกรอก (ถามี)
ไมมี
ภาคผนวก (ถามี)
ไมมี

คูมือการใหบริการ : การแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หนวยงานที่ใหบริการ : หนวยทรัพยสินทางปญญา
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประดิษฐตองดําเนิ นการแก ไขเพิ่ มเติ มภายในกํ าหนดเวลา มิฉะนั้น จะถือวาละทิ้ งคําขอตาม
มาตรา 27 หรือตามมาตรา 65 ประกอบดวยมาตราแหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถดําเนิน การดังกล าวได
ภายในกําหนดเวลา ใหผูประดิษฐขอผอนผันตอหัวหนาหนวยทรัพยสินทางปญญาลวงหนา กอนวันครบกําหนด
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี)
1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
2. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
3. คูมือ เรื่อง แนวปฏิบัติดานทรัพยสินทางปญญา
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ/ชองทางการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
สงขลา: หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคาร เปดใหบริการ วันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าช ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
มงคลศรีวิชัย

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการ : 8-40 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยื่นบันทึก 1 วันทําการ
ข อ ความ แจ ง ดํ า เนิ น การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ขอรั บ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผานหนวยงานตนสังกัด
2. คณะ/วิทยาลัย ยื่นบันทึกขอความ แจงดําเนินการแกไข 1-31 วันทําการ
เพิ่ ม เติ ม คํ า ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร/อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ผ า นไปยั ง ผู
ประดิษฐ
3. เอกสารที่ ได รั บ การแก ไข ผู ป ระดิ ษฐทําการยื่น บัน ทึก 1 วันทําการ
ขอความ ขอสงเอกสารแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร ผานหนวยงานตนสังกัด
4. คณะ/วิทยาลัย ยื่นบันทึกขอความ ขอสงเอกสารแก ไข 1 วันทําการ
เพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร ผานมายังหนวย
ทรัพยสินทางปญญา
5. งานส งเสริ มการคุ มครองทรั พยสิ นทางปญญา ทําการ 1 วันทําการ
ตรวจสอบความถูกตองและรวบรวมเอกสารในการแกไข
เพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
6. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยื่นบันทึก 1-3 วันทําการ
ขอความ ขอสงเอกสารการแกไขเพิ่มเติมคําขอสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม
7. งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยื่นคําขอ 1 วันทําการ
แกไขเพิ่มเติมคําขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดสงขลา
8. งานส งเสริมการคุ มครองทรัพย สิน ทางป ญญา แจ งผล 1 วันทําการ
การดําเนินการแกผูประดิษฐ

ผูรับผิดชอบ
หนวยทรัพยสินทาง
ปญญา
คณะ/วิทยาลัย
หนวยงานตนสังกัด
อาจารย/นักวิจัย/
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
หนวยงานตนสังกัด
หนวยทรัพยสินทาง
ปญญา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1. รายละเอียดการประดิษฐ/บทสรุปการประดิษฐ/ขอถือสิทธิ
2.

หนวยงานผูออกเอกสาร
อาจารย/นักวิจัย/บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
บั น ทึ ก ข อ ความ ขอส ง เอกสารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร/ คณะ/วิทยาลัย หนวยงานตน
อนุสิทธิบัตร
สังกัดอาจารย/นักวิจัย/
บุคลากร

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม(บาท/รอยละ)
1. บั น ทึ ก ข อ ความ ขอส ง เอกสารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร/ ไมมีคาธรรมเนียม
อนุสิทธิบัตร
ชองทางการรองเรียน แนะนําการใหบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน/แนะนําการใหบริการ
1. หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 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
1. ไมมี
รายละเอียดการกรอก (ถามี)
ไมมี
ภาคผนวก (ถามี)
ไมมี

ชื่อแบบฟอรม

คูมือการใหบริการ : การขอยื่นรับรองนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา
หนวยงานที่ใหบริการ : หนวยทรัพยสินทางปญญา
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เกณฑการพิจารณาความเปนนวัตกรรมและงานสรางสรรค 3 ระดับ ไดแก
- ระดับ 1 เปนผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐที่เกิดขึ้นใหม สามารถวัดผลลัพธที่กอใหเกิดประโยชนตอ
การทํางาน/ผูใชบริการ และหนวยงานในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน
- ระดับ 2 เปนผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการใหม หรือองคความรูใหมในหนวยงาน ซึ่งเกิด
จากความคิดริเริ่มใหมที่ไมเคยมีหรือปรากฏมากอนในหนวยงาน สามารถวัดผลลัพธที่กอใหเกิดประโยชนตอ
การทํางาน/ผูใชบริการ และหนวยงานในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน
- ระดับ 3 เปนผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการที่มีอยูแลวในหนวยงาน แตนํามาปรับปรุงหรือ
พัฒนาตอยอดเปนสวนใหญ (> รอยละ 75) สามารถวัดผลลัพธที่กอใหเกิดประโยชนตอการทํางาน/ผูใชบริการ
และหนวยงานในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี)
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ/ชองทางการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
สงขลา: หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคาร เปดใหบริการ วันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าช ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
มงคลศรีวิชัย

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการ : 5-6 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1. ผู ป ระดิ ษ ฐ / ผู ส ร า งสรรค ยื่ น บั น ทึ ก ข อ ความ ขอยื่ น 1 วันทําการ
รั บ รองนวั ตกรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา ผานหนว ยงานต น
สังกัด
2. คณะ/วิ ท ยาลั ย ยื่ น บั น ทึ ก ข อ ความ ขอยื่ น รั บ รอง 1 วันทําการ
นวั ต กรรมสํ า หรั บ นักศึ กษา ผ า นมายังหนว ยทรัพยสิน
ทางปญญา
3. งานส งเสริ ม การคุม ครองทรั พย สิ น ทางปญ ญา ยื่น ต อ 1 วันทําการ
หนั ง สื อ เพื่ อ พิ จ ารณาความเป น วั ต กรรมและงาน
สรางสรรคโดยคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา
4. เอกสารที่ผานการพิจารณาความเปนนวัตกรรมและงาน 1-2 วันทําการ
สรางสรรค งานสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ทํ า การรวบรวมเอกสารในการยื่ น รั บ รองนวั ต กรรม
สําหรับนักศึกษา
5. งานส งเสริมการคุ มครองทรัพย สิน ทางป ญญา แจ งผล 1 วันทําการ
การดําเนินการแกผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค

ผูรับผิดชอบ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
หนวยงานตนสังกัด
หนวยทรัพยสินทาง
ปญญา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานผูออกเอกสาร
1. แบบแจงความจํานงการขอรับรองนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(แบบ TLO_RUTS 03)
2. หนังสือยินยอมมอบทรัพยสินทางปญญาในวิทยาพิพนธ/สารนิพนธ/
ปญหาพิเศษ/โครงงานนักศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย (แบบ TLO_RUTS 04)
3. รายละเอียดนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค
5. บันทึกขอความ ขอยื่นรับรองนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย หนวยงานตน
สังกัด
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1. บันทึกขอความ ขอยื่นรับรองนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา

คาธรรมเนียม(บาท/รอยละ)
ไมมีคาธรรมเนียม

ชองทางการรองเรียน แนะนําการใหบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน/แนะนําการใหบริการ
1. หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 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
ชื่อแบบฟอรม
1. แบบแจงความจํานงการขอรับรองนวัตกรรมสําหรับนักศึกษา (แบบ TLO_RUTS 03)
2. หนังสือยินยอมมอบทรัพยสินทางปญญาในวิทยาพิพนธ/สารนิพนธ/ปญหาพิเศษ/โครงงานนักศึกษา
ใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (แบบ TLO_RUTS 04)
รายละเอียดการกรอก (ถามี)
ไมมี
ภาคผนวก (ถามี)
ไมมี

คูมือการใหบริการ : การขออนุญาตใชสิทธิผลิตและจําหนายผลงานทรัพยสินทางปญญา
หนวยงานที่ใหบริการ : หนวยทรัพยสินทางปญญา
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. คาตอบแทนการใชสิทธิขึ้นอยูกับการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี)
1. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละอั ต ราการจั ด สรร
ผลประโยชนในผลงานทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2558
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ/ชองทางการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
สงขลา: หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคาร เปดใหบริการ วันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าช ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
มงคลศรีวิชัย

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการ : 8-11 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1. หนวยงานภาคเอกชน ยื่นเอกสารแสดงความประสงค 1 วันทําการ
การใชประโยชนของผลงานทรัพยสินทางปญญา ผาน
มายังหนวยทรัพยสินทางปญญา
2. งานจัดสรรการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิง 1 วันทําการ
พาณิชย ใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิในการใชประโยชนของ
ผลงานทรัพยสินทางปญญาแกหนวยงานภายนอก
3. หนวยงานภาคเอกชน ยื่นเอกสารคําขออนุญาตใชสิทธิ 1 วันทําการ
ทรัพยสินทางปญญา เพื่อสงขอเสนอในการขออนุญาตใช
สิทธิ ผานมายังหนวยทรัพยสินทางปญญา
4. งานจัดสรรการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิง 3-5 วันทําการ
พาณิ ช ย ยื่ น ต อ หนั ง สื อ เพื่ อ พิ จ ารณา เจรจาต อ รอง
ระหวางคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา ผูประดิษฐ
และหนวยงานภายนอก
5. ลงนามสั ญ ญาการอนุ ญ าตใช สิ ท ธิ ผ ลิ ต และจํ า หน า ย 1 วันทําการ
ผลงานทรัพยสินทางปญญาระหวางหนวยงานภายนอก
และมหาวิทยาลัย
6. งานจัดสรรการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิง 1-2 วันทําการ
พาณิชย ติดตาม ประเมิน และจัดสรรผลประโยชนเชิง
พาณิชยจากการใชทรัพยสินทางปญญา

ผูรับผิดชอบ
หนวยงานภายนอก

หนวยทรัพยสินทาง
ปญญา
หนวยงานภายนอก

หนวยทรัพยสินทาง
ปญญา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานผูออกเอกสาร
1. TLO_RUTS 06 แบบแสดงความประสงคการใชประโยชนของ
หนวยงานภายนอก
ผลงานทรัพยสินทางปญญา
2. TLO_RUTS 07 แบบคําขอการอนุญาตใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา
3. สําเนาทะเบียนพาณิชยของบริษัทที่จดทะเบียน/สําเนาหนังสือ
รับรองการเปนนิติบุคคล
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูประดิษฐผูมีอํานาจลงนาม

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม(บาท/รอยละ)
1. เอกสารแสดงความประสงคการใชประโยชนของผลงานทรัพยสิน ไมมีคาธรรมเนียม
ทางปญญา
2. เอกสารคําขออนุญาตใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา
ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน แนะนําการใหบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน/แนะนําการใหบริการ
1. หนวยทรัพยสินทางปญญา ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 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
ชื่อแบบฟอรม
1. TLO_RUTS 06 แบบแสดงความประสงคการใชประโยชนของผลงานทรัพยสินทางปญญา
2. TLO_RUTS 07 แบบคําขอการอนุญาตใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา
รายละเอียดการกรอก (ถามี)
ไมมี
ภาคผนวก (ถามี)
ไมมี

