ระเบียบสภาวิจัยแห่ งชาติ
ว่ าด้ วยการอนุญาตให้ นักวิจยั ชาวต่ างประเทศเข้ ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
พ.ศ. 2550
--------------------------โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นกั วิจยั
ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย พ .ศ.2525 ให้เหมาะสมและรัดกุมยิง่ ขึ้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 (12 ) และ (13 ) ประกอบกับมาตรา 13 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาวิจยั แห่ งชาติ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ.
2507 และประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 315 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 คณะกรรมการบริ หาร
สภาวิจยั แห่ งชาติจึงวางระเบียบขึ้นไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นกั วิจยั
ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย พ.ศ. 2550”
ข้อ 2. ระเบียบฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศ
เข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย พ.ศ.2525
ข้อ 4. การอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทยตาม
ระเบียบนี้จะต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อสนับสนุนให้นกั วิจยั ไทยและนักวิจยั ชาวต่างประเทศทําการวิจยั ร่ วมกัน
โดยใกล้ชิดยิง่ ขึ้น และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
(2) เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการวิจยั ในประเทศไทยให้กว้างขวาง เกิดผลงานที่
ประเทศไทยจะนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น
(3) เพื่อความมัน่ คงของประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(4) เพื่อกํากับดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ที่ประเทศไทยควร
จะได้รับ
ข้อ 5. ในระเบียบนี้
“การวิจยั ” หมายถึง การศึกษาค้นคว้า สํารวจ ขุดค้น วิเคราะห์
หรื อทดลอง
ไม่เพียงแต่เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งและความรู ้ใหม่ เพื่อนําไปตั้งกฎ ทฤษฎี หรื อเพื่อหาแนวทางในการ
ปฏิบตั ิเท่านั้น แต่เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู ้ที่ลุ่มลึกหรื อเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าในสิ่ งที่วิจยั นั้นด้วย
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“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
“นักวิจยั ไทย ” หมายถึง นักวิจยั สัญชาติไทยที่ร่วมทําการวิจยั กับนักวิจยั
ชาวต่างประเทศ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ให้คาํ ปรึ กษา นักวิชาการ และหรื อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ร่วมทําการวิจยั หรื อให้ความร่ วมมือแก่นกั วิจยั
ชาวต่างประเทศ
“นักวิจยั ชาวต่างประเทศ” หมายถึง นักวิจยั ที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ซึ่งมีภูมิลาํ เนาถาวร
อยูใ่ นต่างประเทศหรื อในประเทศไทย และประสงค์จะทําการวิจยั ในประเทศไทยเป็ นรายบุคคล
หรื อเป็ นคณะ
ข้อ 6. ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และให้
มีอาํ นาจออกประกาศและข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้องโดยไม่ขดั หรื อแย้งต่อระเบียบนี้
ในกรณี ที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ หรื อมีปัญหา
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิซ่ ึงมิได้กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ คณะกรรมการบริ หารสภาวิจยั แห่ งชาติมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 7. การวิจยั ตามที่กาํ หนดในระเบียบนี้ตอ้ งประกอบด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อ
หลายลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการวิจยั เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ าย มิใช่เพื่อประโยชน์ของฝ่ าย
ผูท้ าํ การวิจยั เท่านั้น
(2) เป็ นการวิจยั ตามหลักสูตรของการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก หรื อหลังปริ ญญาเอกของนักศึกษาชาวต่างประเทศ
(3) เป็ นการวิจยั ตามโครงการความร่ วมมือหรื อความช่วยเหลือระหว่าง
รัฐบาลหรื อสถาบันต่างประเทศกับรัฐบาลหรื อสถาบันในประเทศไทย
ข้อ 8. นักวิจยั ชาวต่างประเทศแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
ประเภทที่หนึ่ง คือ นักวิจยั ชาวต่างประเทศที่เข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
ภายใต้โครงการความช่วยเหลือหรื อโครงการความร่ วมมือกับรัฐบาลไทย
ประเภทที่สอง คือ นักวิจยั ชาวต่างประเทศที่เข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทยตาม
โครงการความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยมีหนังสื อ
รับรองพร้อมทั้งมีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือร่ วมกันจากหน่วยงานนั้น
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ในกรณี ที่มีนกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทําวิจยั ในประเทศไทย ภายใต้
โครงการวิจยั ของหน่วยงานของรัฐบาลหรื อสถาบันการศึกษา ของรัฐในประเทศไทย จะต้องมี
หนังสื อรับรองจากหน่วยงานหรื อสถาบันการศึกษานั้นด้วย
ประเภทที่สาม คือ นักวิจยั ชาวต่างประเทศที่เข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทยตาม
หลักสูตรของการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอกหรื อหลังปริ ญญาเอกของ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ *
ประเภทที่ สี่ คือ นักวิจยั ชาวต่างประเทศที่เข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย และมี
คุณสมบัติแตกต่างจากที่กาํ หนดไว้ในประเภทที่หนึ่ง สอง และสาม
ข้อ 9. การวิจยั ของนักวิจยั ชาวต่างประเทศจะต้องมีนกั วิจยั ไทยร่ วมทําการวิจยั หรื อเป็ นที่
ปรึ กษา แต่นกั วิจยั ชาวต่างประเทศอาจจะขอทําการวิจ ั ยฝ่ ายเดียวก็ได้ ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
สํานักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10. ในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจยั ในประเทศไทย นักวิจยั ชาวต่างประเทศ
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวดังนี้
นักวิจยั ชาวต่างประเทศประเภทที่หนึ่ง จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
นักวิจยั ชาวต่างประเทศประเภทที่สอง จะต้องรับผิดชอบค่า ใช้จ่ายบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมด ตามที่กาํ หนดในข้อตกลงความร่ วมมือ
นักวิจยั ชาวต่างประเทศประเภทที่สาม และ สี่ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
รวมตลอดทั้งค่าตอบแทนสําหรับนักวิจยั ไทย ค่าใช้ บริ การห้องทดลองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และค่าใช้จ่ายในการจ้างผูช้ ่วยในการวิจยั (ถ้ามี ) เว้นแต่ในกรณี ที่มีหน่วยงานไทยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายแทน
ข้อ 11. ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริ หารสภาวิจยั แห่ งชาติเป็ นผูก้ าํ หนดค่าประกันการส่ งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ข้อ 12. นักวิจยั ชาวต่างประเทศรายใดที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนแผนการวิจยั ตามที่ระบุไว้ในโครงการ สํานักงานสงวนไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะระงับ
การอนุญาตให้ทาํ การวิจยั ในประเทศไทยต่อไป
ในกรณี ที่นั กวิจยั ชาวต่างประเทศมีพฤติการณ์ที่อาจจะเป็ นภัยต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม สังคม หรื อความมัน่ คงของประเทศไทย สํานักงานสงวนไว้ซ่ ึง
สิ ทธิที่จะระงับการอนุญาตให้ทาํ การวิจยั ในประเทศไทยต่อไป
0
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* มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่เปิ ดรับนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาและต้องทําวิจยั ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ต้องส่ งรายชื่อนักศึกษาและโครงร่ างวิทยานิพนธ์ให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติรับทราบ พร้อมทั้งต้องดูแลการวิจยั
ของนักศึกษาต่างชาติไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบและเกิดความเสี ยหายต่อประเทศไทย ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา
ด้วย
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หมวดที่ 2
การขออนุญาตเข้ ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
ข้อ 13. ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศติดต่อขอระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้นกั วิจยั
ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทยและแบบคําขออนุญาตทําการวิจยั (NRCT-01) จาก
สํานักงาน
ข้อ 14. ในส่ วนของนักวิจยั ชาวต่างประเทศประเภทที่หนึ่ง ให้หน่วยงานไทยที่เป็ นเจ้าของ
โครงการร่ วม แจ้งข้อมูลเกี่ ยวกับนักวิจยั ชาวต่างประเทศตามแบบ นต /1 ให้สาํ นักงานทราบภายใน
15 วัน นับจากวันเริ่ มทําการวิจยั
ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศประเภทที่สอง สาม และสี่ ส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
ต่อสํานักงานเพื่อขออนุญาตล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ก่อนวันที่จะเริ่ มทําการวิจยั
(1) คําขออนุญาตทําการวิจยั
(2) หนังสื อรับรอง
ข้อ 15. ในกรณี ที่นกั วิจยั ชาวต่างประเทศอยูใ่ นประเทศไทยขณะที่ยนื่ คําขออนุญาตทําการ
วิจยั จะต้องไม่เริ่ มทําการวิจยั จนกว่าจะได้รับหนังสื ออนุญาตจากสํานักงาน
ข้อ 16. เมื่อสํานักงานอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ใ นประเทศไทย
ได้แล้ว ให้นาํ หนังสื ออนุญาตไปขอรับการตรวจลงตรา
(Visa) ประเภทคนอยูช่ ว่ั คราว (Nonimmigrant) เพื่อเข้าประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ลไทย
ข้อ 17. ในกรณี ที่นกั วิจยั ชาวต่างประเทศอยูใ่ นประเทศไทยขณะที่ได้รับหนังสื ออนุญาต
ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองต่อสํานักงานหรื อผ่านทางอินเตอร์เนตภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อแจ้งอนุญาต เพื่อลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-02) และรับบัตรประจําตัวนักวิจยั ชาว
ต่างประเทศ และหนังสื อรายงานตัวของสํานักงานถึงนักวิจยั ไทยและ /หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่สาํ นักงานกําหนด
หมวดที่ 3
การรายงานตัวและการชําระค่ าประกันการส่ งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ข้อ 18. ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศรายงานตัวด้วยตนเองต่อสํานักงานหรื อผ่านทาง
อินเตอร์เนตภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้ง
อนุญาต เพื่อดําเนินการลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-02) รับบัตรประจําตัวนักวิจยั ชาวต่างประเทศ
และรับหนังสื อรายงานตัวของสํานักงานถึงนักวิจยั ไทย และหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ 19. นักวิจยั ชาวต่างประเทศประเภทที่สามและสี่ จะต้องชําระค่าประกันการส่ งรายงาน
การวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 10,000 บาทต่อ 1 โครงการ
สํานักงานจะคืนค่าประกันการส่ งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ให้แก่นกั วิจยั
ชาวต่างประเทศ เมื่อได้รับรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์แล้ว
ข้อ 20. ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศรายงานตัวต่อนักวิจยั ไทยหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะเริ่ มดําเนินการวิจยั
หมวดที่ 4
การวิจยั ในประเทศไทย
ข้อ 21. ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศทําการวิจยั ตามแผนการวิจยั ที่ได้เสนอไว้ และปฏิบตั ิ
ตามระเบียบของสํานักงานและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 22. ในกรณี ที่นกั วิจยั ชาวต่างประเทศมีความจําเป็ นต้องเปลี่ยนแผนการวิจยั ให้แจ้ ง
สํานักงานทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน ตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานกําหนด
ข้อ 23. ในระหว่างการวิจยั ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศส่ งรายงานความก้าวหน้า
(เป็ น
ภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย ) ตามแบบ NRCT-03 ให้สาํ นักงานและนักวิจยั ไทย ตามระยะเวลาที่
สํานักงานกําหนด
หมวดที่ 5
การขออนุญาตขยายเวลาการวิจัย
ข้อ 24. ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศยืน่ คําขออนุญาตขยายเวลาการวิจยั ต่อสํานักงาน (ตาม
แบบ NRCT-04) ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน ก่อนจะสิ้ นสุ ดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทาํ การ
วิจยั ในประเทศไทย
การพิจารณาอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศขย ายเวลาทําการวิจยั ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสํานักงานร่ วมกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 25. ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเสนอรายงานสรุ ปผลการวิจยั ที่ผา่ นมา
(เป็ น
ภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย ) และแผนการวิจยั ในช่วงที่ขอขยายเวลาต่อสํานักงานตามแบบ
NRCT-04 เพือ่ ประกอบการขออนุญาตขยายเวลาการวิจยั
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หมวดที่ 6
การยุตกิ ารวิจยั ในประเทศไทย
ข้อ 26. เมื่อยุติการวิจยั ในประเทศไทย ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศส่ งรายงานสรุ ปผลการ
ดําเนินงาน (เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย ) ตามแบบ NRCT-05 ต่อสํานักงานและนักวิจยั ไทย
ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ยตุ ิการวิจยั ในประเทศไทย
ข้อ 27. ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศมอบตัวอย่างที่ศึกษาหรื อเก็บมาได้ในระหว่างการวิจยั
พร้อมกับรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานให้กบั สํานักงานและหรื อหน่วยงานที่สาํ นักงานเห็นชอบ
ข้อ 28. ในกรณี ที่นกั วิจยั ชาวต่างประเทศมีความจําเป็ นต้องนําตัวอย่างการวิจยั ไปศึกษา
ทดลองในต่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนํา
ตัวอย่างการวิจยั ออกจากประเทศไทย
ข้อ 29. ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศส่ งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (เป็ นภาษาอังกฤษหรื อ
ภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-06 จํานวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ให้สาํ นักงานภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ยตุ ิการวิจยั ในประเทศไทย
ในกรณี ที่จาํ เป็ น นักวิจยั ชาวต่างประเทศอาจขออนุญาตขยายเวลาการส่ งรายงาน
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ยตุ ิการวิจยั ในประเทศไทย
ข้อ 30. นักวิจยั ชาวต่างประเ ทศที่เคยได้รับอนุญาตให้เข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
ต้องส่ งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ของโครงการครั้งหลังสุ ด ก่อนขออนุญาตทําการวิจยั ครั้งใหม่
สํานักงานอาจอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศทําการวิจยั ในประเทศไทย
มากกว่าหนึ่งโครงการในคราวเดียวกัน หากเห็นสมควร
ข้อ 31. ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศส่ งสิ่ งตีพิมพ์พร้อม CD ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ผลการวิจยั ของโครงการที่ได้รับอนุญาตให้สาํ นักงานอย่างละ 1 ชุด หลังตีพิมพ์ภายใน 3 เดือน
ข้อ 32. การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในระเบียบนี้ หรื อผูว้ ิจยั ไม่ปฏิบตั ิตามโครงการที่
ได้รั บอนุญาต หรื อไม่ส่งรายงานการวิจยั หรื อเอกสารอื่น ๆ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด สํานักงาน
อาจมีคาํ สัง่ ให้ยตุ ิการวิจยั
สํานักงานอาจระงับการทําวิจยั ในประเทศไทยหรื ออาจพิจารณาระงับการอยูใ่ น
ประเทศไทยของนักวิจยั ชาวต่างประเทศโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางสาวพรรณี ปั ญญาวัฒนาพร)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.

ธีระ สูตะบุตร
(นายธีระ สูตะบุตร)
ประธานกรรมการบริ หารสภาวิจยั แห่ งชาติ

ข้ อปฏิบตั สิ ํ าหรับนักวิจยั ชาวต่ างประเทศทีเ่ ข้ ามาทําวิจยั ในประเทศไทย
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--------------------------------------------------------------------------------1. การขออนุญาตเข้ ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย
1.1 ติดต่อขอระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้ ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย และ
แบบคําขออนุญาตทําการวิจยั (NRCT-01) จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ หรื อดาวน์โหลดจาก
www.nrct.net
1.2 ติดต่อขอระเบียบเกี่ยวกับการวิจยั จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
1.3 กรอกข้อมูลในแบบคําขออนุญาตทําการวิจยั ให้สมบูรณ์
1.4 ส่ งเอกสารต่อไปนี้ให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติก่อนวันที่จะเริ่ มทําการวิจยั เป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่สาํ นักงานได้รับคําขออนุญาต
1.4.1 แบบคําขออนุญาตทําการวิจยั (NRCT-01)
1.4.2 รายละเอียดของโครงการวิจยั แผนการวิจยั ที่จะทําในประเทศไทย ง บประมาณค่าใช้จ่าย และ
ชื่อของนักวิจยั ไทยด้วย
1.4.3 หนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบนักวิจยั ชาวต่างประเทศโดยตรง
และหลักฐานการได้รับทุน (ถ้ามี) จากแหล่งทุน
1.4.4 รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ของโครงการครั้งหลังสุ ดที่นกั วิจยั ชาวต่างประเทศ ได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติให้ทาํ วิจยั ในประเทศไทย (ถ้ามี)
1.5 ไม่ควรเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อทําการวิจยั จนกว่าจะได้รับหนังสื อแจ้งอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
1.6 หลังจากที่ได้รับหนังสื อแจ้งอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติแล้ว ให้นาํ หนังสื อแจ้ง
อนุญาตและเอกสารที่จาํ เป็ นไปติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ลไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
1.7 ในกรณี ที่อยูใ่ นประเทศไทยขณะที่ได้รับหนังสื อแจ้งอนุญาต ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองต่อ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติหรื อผ่านทางอินเตอร์เ นตภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้ง
อนุญาต เพื่อลงทะเบียนและชําระค่าประกันการส่ งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ 10,000 บาท ต่อ 1 โครงการ
สําหรับนักวิจยั ชาวต่างประเทศประเภทที่สามและสี่
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ข้อปฏิบตั ิน้ ีไม่ใช้กบั นักวิจยั ชาวต่างประเทศประเภทที่หนึ่ง
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2. การรายงานตัวและการชําระค่ าประกันการส่ งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2.1 รายงานตัวด้วยตนเองต่อสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติหรื อผ่านทางอินตอร์เนตภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งอนุญาต เพื่อลงทะเบียน และชําระค่า
ประกันการส่ งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 10,000 บาท ต่อ 1 โครงการ ด้วยตนเองหรื อผ่านระบบ
ธนาคาร สําหรับนักวิจยั ชาวต่างประเทศประเภทที่สามและสี่
2.2 รายงานตัวต่อนักวิจยั ไทยที่จะร่ วมทําการวิจยั ด้วยและ /หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเริ่ มทําการ
วิจ ยั
3. การวิจยั ในประเทศไทย
3.1 ทําการวิจยั ตามแผนการวิจยั ที่ได้เสนอไว้ ในกรณี ที่ มีความจําเป็ นต้องเปลี่ยนแผนการวิจยั จะต้องแจ้ง
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
3.2 ส่ งรายงานความก้าวหน้า (เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย ) ให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
และหรื อนักวิจยั ไทยตามกําหนดเวลาทุกครั้ง
3.3 ไม่ทาํ การวิจยั เกิ นระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ในกรณี ที่มีความจําเป็ นต้องขยายเวลาการวิจยั จะต้องยืน่
เอกสารต่อไปนี้ต่อสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติตามแบบ NRCT-04 ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน ก่อน
จะสิ้ นสุ ดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทาํ การวิจยั ในประเทศไทย
3.3.1 แบบคําขออนุญาตขยายเวลาการวิจยั
3.3.2 รายงานสรุ ปผลการวิจยั ที่ผา่ นมา (เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย)
3.3.3 แผนการวิจยั ในช่วงที่ขอขยายเวลาการวิจยั
3.4 ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศรายงานตัวด้วยตนเองต่อสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติหรื อผ่าน
ทางอินเตอร์เนตหลังจากได้รับหนังสื อแจ้งอนุญาตให้ขยายเวลาการวิจยั ภายใน 7 วัน
4. การยุตกิ ารวิจยั ในประเทศไทย
4.1 ส่ งรายงานสรุ ปผลการดําเนินงาน (เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย ) ต่อสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ และต่อนักวิจยั ไทยที่ร่วมทําการวิจยั ด้วย ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
4.2 มอบตัวอย่างการวิจยั ที่ศึกษาหรื อเก็บมาได้ระหว่างทํา การวิจยั ให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ และหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่มีความจําเป็ นจะต้องนําตัวอย่างการวิจยั ไปศึกษาทดลองใน
ต่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อน
4.3 ส่ งรายงานการวิจยั ฉบั บสมบูรณ์ (เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย ) จํานวน 1 ชุด พร้อมด้วย CD ให้
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ยุติการวิจยั ในประเทศไทย
4.4 ส่ งสิ่ งตีพิมพ์พร้อมด้วย CD ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ ผลการวิจยั ของโครงการวิจยั ที่ได้รับอนุญาต
อย่างละ 1 ชุด ให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติหลังตีพิมพ์ภายใน 3 เดือน

ข้ อปฏิบตั สิ ํ าหรับนักวิจยั ไทยและหรือหน่ วยงานไทย
-------------------------------------------1. บททัว่ ไป
ก่อนเข้าร่ วมทําการวิจยั กับนักวิจยั ชาวต่างประเทศ ควรให้นกั วิจยั ไทยหรื อหน่วยงานไทยทําความ
ตกลงกับนักวิจยั ชาวต่างประเทศ หรื อหน่วยงาน หรื อองค์กรต่างประเทศที่ สนับสนุนการวิจยั ถึงการมีสิทธิ
ร่ วมกันในทรัพย์สินทางปั ญญาของนักวิจยั ไทย หรื อหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจยั ไทยในผลงานที่จะได้จาก
การวิจยั เช่น การมีสิทธิร่วมกัน หรื อมีสิทธิส่วนหนึ่งตามสัดส่ วนของการลงทุนทั้งด้านการเงินและบุคลากร
ในการวิจยั นั้น ๆ เป็ นต้น
ในกรณี ที่การวิจยั มีความจําเป็ นต้องใช้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไทย ก่อนที่นกั วิจยั ไทยหรื อหน่วยงานไทยเข้าร่ วมทําการวิจยั กับนักวิจยั ชาวต่างประเทศ ให้
พิจารณาว่านักวิจยั ชาวต่างประเทศได้ขออนุญาตและตกลงที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่หน่ว ยงานเจ้าของ
พื้นที่หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหรื อไม่
สําหรับนักวิจยั ไทยที่ร่วมทําการวิจยั ในโครงการของนักวิจยั ชาวต่างประเทศควรคํานึงถึง
ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในการร่ วมทําวิจยั เป็ นสําคัญ
2. ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับนักวิจยั ไทยและหรื อหน่วยงานไทยที่ร่วมทําการวิจยั ภายใต้โครงการวิจยั ร่ วม
1) ร่ วมวางแผนการวิจยั กับนักวิจยั ชาวต่างประเทศ ทําความเข้าใจรายละเอียดของโครงการวิจยั และ
ทราบบทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน
2) ส่ งหนังสื อสนับสนุนการวิจยั และผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอโครงการวิจยั พร้อมกับคําขออนุญาต
ทําการวิจยั ของนักวิจยั ชาวต่างประเทศให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
3) รับการรายงานตัวของนักวิจยั ชาวต่างประเทศ และส่ งใบตอบรับการรายงานตัวให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
4). ให้ความร่ วมมือแก่สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติในการดูแลให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศ
ปฏิบตั ิตามระเบียบและดําเนินการวิจยั ตามแผนการวิจยั ที่ได้เสนอไว้
5) ให้ความร่ วมมือแก่สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติในการเขียนรายงานความก้าวหน้า
รายงานสรุ ปผลการดําเนินงาน และรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ หรื อตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
6) เมื่อโครงการวิจยั สิ้ นสุ ดลงแล้ว ให้นกั วิจยั ไทยกรอกแบบประเมินในส่ วนของนักวิจยั ชาว
ต่างประเทศและส่ งให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
3. ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับนักวิจยั ไทยและหรื อหน่วยงานไทยที่ให้ความร่ วมมือแก่นกั วิจยั ชาวต่างประเทศ
1) รับการรายงานตัวของนักวิจยั ชาวต่างประเทศ และส่ ง ใบตอบรับการรายงานตัวให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
2) ดูแลการทําวิจยั ของนักวิจยั ชาวต่างประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อประเทศไทย

ข้ อควรคํานึงสํ าหรับหน่ วยงานเจ้ าของพืน้ ทีท่ อี่ นุญาตให้ นักวิจัยชาวต่ างประเทศเข้ าไปทําการวิจัย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ก่อนอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้าพื้นที่เพื่อทําก ารวิจยั หากการวิจยั นั้นมีความจําเป็ นต้องใช้
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ให้ดาํ เนินการให้นกั วิจยั ชาว
ต่างประเทศขออนุญาต และตกลงที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การอํานวยความสะดวกให้ นักวิจยั ชาวต่ างประเทศในการเข้ ามาทําวิจัยในประเทศไทย
------------------------------------------------------------------------------------------

ประเทศไทย

1. มีหนังสื อขอรับการตรวจลงตราให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทําวิจยั ใน

2. เปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศ (กรณี ที่จาํ เป็ น
และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบของประเทศไทย)
3. ต่อเวลาอยูใ่ นประเทศไทยให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศระยะยาวครั้งละ 1 ปี จนถึง
ระยะเวลาสิ้ นสุ ดการวิจยั
4. ติดต่อหน่วยงานไทยเพื่อขออนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้าไปรวบรวม
ข้อมูลการวิจยั
5. ให้คาํ ปรึ กษาในเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจยั
6. ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ผลการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการดําเนิน
กิจกรรมต่อยอดของโครงการวิจยั

ตัวอย่ าง
ความตกลงว่ าด้ วยสิ ทธิในทรัพย์ สินทางปัญญาทีเ่ กิดจากการวิจยั ในประเทศไทย
1. ความตกลงนี้ทาํ ขึ้นระหว่าง ................... รายละเอียดของผูว้ ิจยั .................ต่อไปนี้เรี ยกว่า ผู้วจิ ยั
ฝ่ ายหนึ่ง และ ............... รายละเอียดของผูร้ ่ วมวิจยั /ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา /ผูส้ นับสนุน ..................
ต่อไปนี้เรี ยกว่า ผู้ร่วมวิจยั /ผู้ให้ คาํ ปรึกษา/ผู้สนับสนุน อีกฝ่ ายหนึ่ง
2. การวิจยั ภายใต้ความตกลงนี้เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับ/ตามโครงการ...................................................
ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เข้ามาทําการวิ จัยในประเทศไทย โดยมีผรู ้ ่ วมวิจยั /ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา /ผูส้ นับสนุน เป็ น
ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการวิจยั นี้
3. สิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกิดจากการวิจยั หมายถึง สิ ทธิในสิ ทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์
ความลับทางการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่น ๆ ที่
เกิดจากการวิจยั ตาม 2
4. คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันว่าสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อ 3 ไม่วา่ จะได้มาโดยการจดทะเบียน
หรื อไม่กต็ าม ทั้งนี้ไม่วา่ ในประเทศไทยหรื อประเทศอื่น ๆ ให้มีสิทธิร่วมกัน
5. คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันว่าหากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งประสงค์จะโอนสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตาม
ข้อ 3 ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ ายหนึ่ง
6. หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งมีการนําผลงานวิจยั ออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ
ตกลงที่จะแบ่งปั นผลประโยชน์ ดังนี้
ให้ผวู ้ ิจยั ได้รับผลประโยชน์
........... %
ให้ผรู ้ ่ วมวิจยั /ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา/ผูส้ นับสนุนได้รับผลประโยชน์
........... %
7. หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงนี้ ยินยอมให้อีกฝ่ ายหนึ่งเรี ยกร้องให้มีการ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงนี้ ไม่วา่ จะผ่านกระบวนการตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศหรื อไม่ก็
ได้ และหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามกระบวนการตามกฎหมาย คู่สญ
ั ญาฝ่ าย
ที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งสิ้ น

