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ระเบียบคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ว่าด้วยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ว่าด้ว ยประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของสํานักงานพัฒ นาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
มีแนวทางการปฏิบัติในการประเมินทรัพย์สิน ทางปัญ ญาอย่างมีระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อนําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาหรือเจรจาตกลงในการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสํานักงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือเพื่อขอรับ
การสนับสนุนทางการเงินหรือการร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการสนับสนุนของสํานักงานโดยมิได้ม่งุ แสวงหากําไรเป็นหลัก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) (ง) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ว่าด้วยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วย
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่กํากับดูแลการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองพันธุ์พืช การคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม การคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาไทย และการคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และรวมถึงองค์ความรู้ วิทยาการต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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“ต้นทุนของทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของสํานักงาน
หรือหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยร่วมตั้งแต่ขั้นการนําผลของการวิจัยหรือความรู้อื่นมาใช้ในแผนงานหรือ
ออกแบบต้นแบบของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเป็นสําคัญ
ก่อนที่จะเริ่มผลิตหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกรายการที่จําเป็นในการสร้างสรรค์
ผลิต และจัดเตรียมทรัพย์สินทางปัญญา
“มูลค่าที่ตกลง” หมายความว่า มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่สํานักงานและผู้ขอรับอนุญาต
ตกลงร่วมกันผูกพันตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๕ สํานักงานอาจจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดังนี้
(๑) สิทธิบัตร
(๒) อนุสิทธิบัตร
(๓) ลิขสิทธิ์
(๔) เครื่องหมายการค้า
(๕) ความลับทางการค้า
(๖) การคุ้มครองพันธุ์พืช
(๗) การคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๖ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบ
การเจรจาในการดําเนินการเชิงพาณิชย์เท่านั้น
ข้อ ๗ การประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ กํ า หนดมู ล ค่ า ที่ ต กลงตามระเบี ย บนี้
ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อกําหนดมูลค่าที่ตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงาน
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ประเมินโดยใช้วิธีการต้นทุน (cost approach) วิธีการรายได้ (income approach)
และวิธีการตลาด (market approach) รวมทั้งพิจารณาองค์ประกอบทางธุรกิจอื่นร่วมด้วย ได้แก่
แผนธุร กิจ เงื่อนไขการขออนุญาตใช้ร วมถึงมูลค่าทรัพย์สิน ทางปัญ ญาจากราคาตลาดของสินค้าอื่น ๆ
ที่มีลกั ษณะใกล้เคียง
(๒) ให้คํานึงถึงองค์ประกอบด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ทางปัญญา ได้แ ก่ ระดับ
ขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยี ความเด่นของเทคโนโลยี ความยากง่ายในการลอกเลียนแบบหรือต่อยอด
เทคโนโลยี และขอบเขตการใช้ประโยชน์ การด้อยค่าของเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์
นอกจากการประเมิน มูลค่าทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาตาม (๑) และ (๒) ให้คํานึงถึงปัจจัย อื่น
ประกอบด้วย เช่น กลุ่มตลาดเป้าหมาย ระดับการเข้าถึงตลาด สภาวะตลาดและสภาพแข่งขัน อัตรา
การเจริญ เติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ทางปัญ ญานั้น หรือสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ
ที่มีผลต่อทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
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ข้อ ๘ ผู้อํานวยการอาจมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้
ข้อ ๙ ให้ผู้อํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ
หรือออกคําสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีท่ี มี ปัญ หาเกี่ย วกั บ การปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการเป็น ผู้ พิจ ารณา
เสนอความเห็น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และคําวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ชวลิต ชูขจร
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

