
 

 

ระเบียบสภาวจัิยแห่งชาต ิ

ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวจัิยชาวต่างประเทศเข้ามาทาํการวจัิยในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 

--------------------------- 

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสภาวิจยัแห่งชาติ วา่ดว้ยการอนุญาตใหน้กัวิจยั  

ชาวต่างประเทศเขา้มาทาํการวิจยัในประเทศไทย พ .ศ.2525 ใหเ้หมาะสมและรัดกมุยิง่ข้ึน อาศยั

อาํนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 (12 ) และ (13 ) ประกอบกบัมาตรา 13 แห่ง  

พระราชบญัญติัสภาวิจยัแห่งชาติ พ.ศ.2502 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาวิจยัแห่งชาติ พ.ศ. 

2507 และประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 315 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาค ม พ .ศ.2515 คณะกรรมการบริหาร  

สภาวิจยัแห่งชาติจึงวางระเบียบข้ึนไวด้งัต่อไปน้ี  

  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสภาวิจยัแห่งชาติ วา่ดว้ยการอนุญาตใหน้กัวิจยั  

ชาวต่างประเทศเขา้มาทาํการวิจยัในประเทศไทย พ.ศ. 2550” 

 ขอ้ 2. ระเบียบฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสภาวิจยัแห่งชาติ วา่ดว้ยการอนุญาตใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศ

เขา้มาทาํการวิจยัในประเทศไทย พ.ศ.2525 

 ขอ้ 4. การอนุญาตใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศเขา้มาทาํการวิจยัในประเทศไทยตาม

ระเบียบน้ีจะตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อสนบัสนุนใหน้กัวิจยัไทยและนกัวิจยัชาวต่างประเทศทาํการวิจยัร่วมกนั

โดยใกลชิ้ดยิง่ข้ึน และมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และ  

ความเช่ียวชาญทางวิชาการ 

(2) เพื่อเป็นการส่งเสริมการวิจยัในประเทศไทยใหก้วา้งขวาง เกิดผลงานท่ี

ประเทศไทยจะนาํไปใชใ้นการพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน  

(3)  เพื่อความมัน่คงของประเทศไทยทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  

(4) เพื่อกาํกบัดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยควร

จะไดรั้บ 

  ขอ้ 5.  ในระเบียบน้ี  

“การวิจยั ” หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ สาํรวจ ขดุคน้ วิเคราะห์ หรือทดลอง  

ไม่เพียงแต่เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงและความรู้ใหม่ เพื่อนาํไปตั้งกฎ ทฤษฎี หรือเพื่อหาแนวทางในการ

ปฏิบติัเท่านั้น แต่เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ท่ีลุ่มลึกหรือเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ในส่ิงท่ีวิจยันั้นดว้ย  
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   “สาํนกังาน” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

   “นกัวิจยัไทย ” หมายถึง นกัวิจยัสญัชาติไทยท่ีร่วมทาํการวิจยักบันกัวิจยั  

ชาวต่างประเทศ อาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีใหค้าํปรึกษา นกัวิชาการ และหรือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานใหร่้วมทาํการวิจยัหรือใหค้วามร่วมมือแก่นกัวิจยั  

ชาวต่างประเทศ 

   “นกัวิจยัชาวต่างประเทศ ” หมายถึง นกัวิจยัท่ีไม่มีสญัชาติไทย ซ่ึงมีภูมิลาํเนาถาวร

อยูใ่นต่างประเทศหรือในประเทศไทย และประสงคจ์ะทาํการวิจยัในประเทศไทยเป็นรายบุคคล

หรือเป็นคณะ  

  ขอ้ 6.  ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี และให้

มีอาํนาจออกประกาศและขอ้กาํหนดสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ วา่ดว้ยวิธีปฏิบติัท่ี  

เก่ียวขอ้งโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อระเบียบน้ี  

    ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี หรือมีปัญหา  

เก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัซ่ึงมิไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบน้ี ให้ คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติมี

อาํนาจวินิจฉยัช้ีขาด 

 

หมวดที ่1 

บททัว่ไป 

 

 ขอ้ 7.  การวิจยัตามท่ีกาํหนดในระเบียบน้ีตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือ

หลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

(1) เป็นการวิจยัเพื่อประโยชน์ร่วมกนัของทุกฝ่าย มิใช่เพื่อประโยชน์ของฝ่าย

ผูท้าํการวิจยัเท่านั้น 

(2) เป็นการวิจยัตามหลกัสูตรของการศึกษาขั้นปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก หรือหลงัปริญญาเอกของนกัศึกษาชาวต่างประเทศ 

(3) เป็นการวิจยัตามโครงการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือระหวา่ง  

รัฐบาลหรือสถาบนัต่างประเทศกบัรัฐบาลหรือสถาบนัในประเทศไทย 

ขอ้ 8.  นกัวิจยัชาวต่างประเทศแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  

    ประเภทท่ีหน่ึง คือ นกัวิจยัชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํการวิจยัในประเทศไทย  

ภายใตโ้ครงการความช่วยเหลือหรือโครงการความร่วมมือกบัรัฐบาลไทย 

     ประเภทท่ีสอง คือ นกัวิจยัชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํการวิจยัในประเทศไทยตาม

โครงการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐบาลไทยกบัหน่วยงานต่างประเทศ  โดยมีหนงัสือ

รับรองพร้อมทั้งมีบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือร่วมกนัจากหน่วยงานนั้น 
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ในกรณีท่ีมีนกัวิจยัชาวต่างประเทศเขา้มาทาํวิจยัในประเทศไทย ภายใต้  

โครงการวิจยัของหน่วยงานของรัฐบาลหรือสถาบนัการศึกษา ของรัฐในประเทศไทย จะตอ้งมี

หนงัสือรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษานั้นดว้ย 

   ประเภทท่ีสาม คือ นกัวิจยัชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํการวิจยัในประเทศไทยตาม

หลกัสูตรของการศึกษาขั้นปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอกหรือหลงัปริญญาเอกของ

มหาวิทยาลยัต่างประเทศ0* 

   ประเภทท่ี ส่ี คือ นกัวิจยัชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํการวิจยัในประเทศไทย และมี

คุณสมบติัแตกต่างจากท่ีกาํหนดไวใ้นประเภทท่ีหน่ึง สอง และสาม  

 ขอ้ 9.  การวิจยัของนกัวิจยัชาวต่างประเทศจะตอ้งมีนกัวิจยัไทยร่วมทาํการวิจยัหรือเป็นท่ี

ปรึกษา แต่นกัวิจยัชาวต่างประเทศอาจจะขอทาํการวิจั ยฝ่ายเดียวกไ็ด ้ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ

สาํนกังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 10.  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการวิจยัในประเทศไทย นกัวิจยัชาวต่างประเทศ  

จะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าวดงัน้ี  

    นกัวิจยัชาวต่างประเทศประเภทท่ีหน่ึง จะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

     นกัวิจยัชาวต่างประเทศประเภทท่ีสอง จะตอ้งรับผดิชอบค่า 1

    นกัวิจยัชาวต่างประเทศประเภทท่ีสาม และ ส่ี จะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด

รวมตลอดทั้งค่าตอบแทนสาํหรับนกัวิจยัไทย ค่าใช้ บริการหอ้งทดลองของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

และค่าใชจ่้ายในการจา้งผูช่้วยในการวิจยั (ถา้มี ) เวน้แต่ในกรณีท่ีมีหน่วยงานไทยรับผดิชอบ  

ค่าใชจ่้ายแทน 

ใชจ่้ายบางส่วนหรือ  

ทั้งหมด ตามท่ีกาํหนดในขอ้ตกลงความร่วมมือ 

  ขอ้ 11. ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารสภาวิจยัแห่งชาติเป็นผูก้าํหนดค่าประกนัการส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

   ขอ้ 12 . นกัวิจยัชาวต่างประเทศรายใดท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี หรือไม่ปฏิบติัตาม  

วตัถุประสงค ์ตลอดจนแผนการวิจยัตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ สาํนกังานสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะระงบั

การอนุญาตใหท้าํการวิจยัในประเทศไทยต่อไป  

    ในกรณีท่ีนั กวิจยัชาวต่างประเทศมีพฤติการณ์ท่ีอาจจะเป็นภยัต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม หรือความมัน่คงของประเทศไทย สาํนกังานสงวนไวซ่ึ้ง

สิทธิท่ีจะระงบัการอนุญาตใหท้าํการวิจยัในประเทศไทยต่อไป  

                                                        

* มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ท่ีเปิดรับนกัศึกษาต่างชาติมาศึกษาและตอ้งทาํวิจยัตามหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยั ตอ้งส่งรายช่ือนกัศึกษาและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหส้าํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติรับทราบ  พร้อมทั้งตอ้งดูแลการวิจยั

ของนกัศึกษาต่างชาติไม่ใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบและเกิดความเสียหายต่อประเทศไทย ทั้งน้ีใหห้มายรวมถึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา

ดว้ย 
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หมวดที ่2 

การขออนุญาตเข้ามาทาํการวจัิยในประเทศไทย 

 

  ขอ้ 13. ใหน้กัวิจยั ชาวต่างประเทศติดต่อขอระเบียบวา่ดว้ยการอนุญาตใหน้กัวิจยั  

ชาวต่างประเทศเขา้มาทาํการวิจยัในประเทศไทยและแบบคาํขออนุญาตทาํการวิจยั (NRCT-01) จาก

สาํนกังาน 

   ขอ้ 14.  ในส่วนของนกัวิจยัชาวต่างประเทศประเภทท่ีหน่ึง ใหห้น่วยงานไทยท่ีเป็นเจา้ของ

โครงการร่วม แจง้ขอ้มูลเก่ี ยวกบันกัวิจยัชาวต่างประเทศตามแบบ นต /1 ใหส้าํนกังานทราบภายใน 

15 วนั นบัจากวนัเร่ิมทาํการวิจยั 

ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศประเภทท่ีสอง สาม และส่ี ส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี        

ต่อสาํนกังานเพื่อขออนุญาตล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัท่ีจะเร่ิมทาํการวิจยั 

(1) คาํขออนุญาตทาํการวจิยั  

(2) หนงัสือรับรอง  

   ขอ้ 15.  ในกรณีท่ีนกัวิจยัชาวต่างประเทศอยูใ่นประเทศไทยขณะท่ียืน่คาํขออนุญาตทาํการ

วิจยั จะตอ้งไม่เร่ิมทาํการวิจยัจนกวา่จะไดรั้บหนงัสืออนุญาตจากสาํนกังาน 

 ขอ้ 16.  เม่ือสาํนกังานอนุญาตใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศเขา้มาทาํการวิจยัใ นประเทศไทย

ไดแ้ลว้ ใหน้าํหนงัสืออนุญาตไปขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูช่ัว่คราว (Non-

immigrant) เพื่อเขา้ประเทศไทย ณ สถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสุลไทย 

 ขอ้ 17. ในกรณีท่ีนกัวิจยัชาวต่างประเทศอยูใ่นประเทศไทยขณะท่ีไดรั้บหนงัสืออนุญาต 

ใหไ้ปรายงานตวัดว้ยตนเองต่อสาํนกังานหรือผา่นทางอินเตอร์เนตภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ

หนงัสือแจง้อนุญาต เพื่อลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-02) และรับบตัรประจาํตวันกัวิจยัชาว

ต่างประเทศ และหนงัสือรายงานตวัของสาํนกังานถึงนกัวิจยัไทยและ /หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามท่ีสาํนกังานกาํหนด 

 

หมวดที่ 3 

การรายงานตัวและการชําระค่าประกนัการส่งรายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์ 

 

  ขอ้ 18.  ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศรายงานตวัดว้ยตนเองต่อสาํนกังานหรือผา่นทาง

อินเตอร์เนตภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยหรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้

อนุญาต เพื่อดาํเนินการลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-02) รับบตัรประจาํตวันกัวิจยัชาวต่างประเทศ 

และรับหนงัสือรายงานตวัของสาํนกังานถึงนกัวิจยัไทย และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  ขอ้ 19.  นกัวิจยัชาวต่างประเทศประเภทท่ีสามและส่ี จะตอ้งชาํระค่าประกนัการส่งรายงาน

การวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 10,000 บาทต่อ 1 โครงการ  

   สาํนกังานจะคืนค่าประกนัการส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ใหแ้ก่นกัวิจยั  

ชาวต่างประเทศ เม่ือไดรั้บรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์แลว้ 

 ขอ้ 20.  ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศรายงานตวัต่อนกัวิจยัไทยหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการวจิยั 

 

หมวดที ่4 

การวจัิยในประเทศไทย 

 

  ขอ้ 21.  ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศทาํการวิจยัตามแผนการวิจยัท่ีไดเ้สนอไว ้และปฏิบติั

ตามระเบียบของสาํนกังานและระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ขอ้ 22. ในกรณีท่ีนกัวิจยัชาวต่างประเทศมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแผนการวิจยั ใหแ้จ้ ง

สาํนกังานทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํหนด 

  ขอ้ 23. ในระหวา่งการวิจยั ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศส่งรายงานความกา้วหนา้ (เป็น

ภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ) ตามแบบ  NRCT-03 ใหส้าํนกังานและนกัวิจยัไทย ตามระยะเวลาท่ี  

สาํนกังานกาํหนด 

 

หมวดที ่5 

การขออนุญาตขยายเวลาการวจัิย 

 

  ขอ้ 24. ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศยืน่คาํขออนุญาตขยายเวลาการวิจยัต่อสาํนกังาน (ตาม

แบบ NRCT-04) ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนจะส้ินสุดเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้าํการ

วิจยัในประเทศไทย 

   การพิจารณาอนุญาตใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศขย ายเวลาทาํการวิจยั ใหอ้ยูใ่น  

ดุลยพินิจของสาํนกังานร่วมกบัหน่วยงานไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 25.  ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศเสนอรายงานสรุปผลการวิจยัท่ีผา่นมา ( เป็น

ภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ) และแผนการวิจยัในช่วงท่ีขอขยายเวลาต่อสาํนกังานตามแบบ  

NRCT-04  เพือ่ประกอบการขออนุญาตขยายเวลาการวิจยั 
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หมวดที ่6 

การยุตกิารวจัิยในประเทศไทย 

 

ขอ้ 26.  เม่ือยติุการวิจยัในประเทศไทย ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศส่งรายงานสรุปผลการ

ดาํเนินงาน (เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ) ตามแบบ NRCT-05 ต่อสาํนกังานและนกัวิจยัไทย  

ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียติุการวิจยัในประเทศไทย 

ขอ้ 27.  ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศมอบตวัอยา่งท่ีศึกษาหรือเกบ็มาไดใ้นระหวา่งการวิจยั 

พร้อมกบัรายงานสรุปผลการดาํเนินงานใหก้บัสาํนกังานและหรือหน่วยงานท่ีสาํนกังานเห็นชอบ  

 ขอ้ 28. ในกรณีท่ีนกัวิจยัชาวต่างประเทศมีความจาํเป็นตอ้งนาํตวัอยา่งการวิจยัไปศึกษา

ทดลองในต่างประเทศ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนนาํ

ตวัอยา่งการวิจยัออกจากประเทศไทย 

    ขอ้ 29.  ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (เป็นภาษาองักฤษหรือ

ภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-06 จาํนวน 1 ชุด พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูล  (CD) ใหส้าํนกังานภายใน

ระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ียติุการวิจยัในประเทศไทย 

   ในกรณีท่ีจาํเป็น นกัวิจยัชาวต่างประเทศอาจขออนุญาตขยายเวลาการส่งรายงาน

ดงักล่าวได ้ ทั้งน้ีรวมแลว้ไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ียติุการวิจยัในประเทศไทย 

 ขอ้ 30.  นกัวิจยัชาวต่างประเ ทศท่ีเคยไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาทาํการวิจยัในประเทศไทย 

ตอ้งส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ของโครงการคร้ังหลงัสุด ก่อนขออนุญาตทาํการวิจยัคร้ังใหม่ 

     สาํนกังานอาจอนุญาตใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศทาํการวิจยัในประเทศไทย  

มากกวา่หน่ึงโครงการในคราวเดียวกนั หากเห็นสมควร 

 ขอ้ 31.  ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศส่งส่ิงตีพิมพพ์ร้อม  CD ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่  

ผลการวิจยัของโครงการท่ีไดรั้บอนุญาตใหส้าํนกังานอยา่งละ 1 ชุด  หลงัตีพิมพภ์ายใน 3 เดือน  

 ขอ้ 32.  การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในระเบียบน้ี หรือผูว้ิจยัไม่ปฏิบติัตามโครงการท่ี  

ไดรั้บอนุญาต หรือไม่ส่งรายงานการวิจยัหรือเอกสารอ่ืน ๆ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด สาํนกังาน

อาจมีคาํสัง่ใหย้ติุการวิจยั 

  สาํนกังานอาจระงบัการทาํวิจยัในประเทศไทยหรืออาจพิจารณาระงบัการอยูใ่น

ประเทศไทยของนกัวิจยัชาวต่างประเทศโดยการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

                         ประกาศ  ณ  วนัท่ี   29   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 

 

 

              (ลงช่ือ)              ธีระ  สูตะบุตร 

                     (นายธีระ  สูตะบุตร) 

                      สาํเนาถูกตอ้ง                                        ประธานกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ 

  

      (นางสาวพรรณี  ปัญญาวฒันาพร) 

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. 



ข้อปฏบิตัสํิาหรับนักวจัิยชาวต่างประเทศทีเ่ข้ามาทาํวจัิยในประเทศไทย
*

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. การขออนุญาตเข้ามาทาํการวจัิยในประเทศไทย 

  1.1  ติดต่อขอระเบียบวา่ดว้ยการอนุญาตใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศเข้ ามาทาํการวิจยัในประเทศไทย และ

แบบคาํขออนุญาตทาํการวิจยั  (NRCT-01) จากสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  หรือดาวน์โหลดจาก  

www.nrct.net 

 1.2  ติดต่อขอระเบียบเก่ียวกบัการวิจยัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  (ถา้มี) 

 1.3  กรอกขอ้มูลในแบบคาํขออนุญาตทาํการวิจยัใหส้มบูรณ์ 

 1.4  ส่งเอกสารต่อไปน้ีใหส้าํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติก่อนวนัท่ีจะเร่ิมทาํการวิจยั  เป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 90 วนั นบัจากวนัท่ีสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาต  

   1.4.1 แบบคาํขออนุญาตทาํการวิจยั (NRCT-01) 

   1.4.2 รายละเอียดของโครงการวิจยั แผนการวิจยัท่ีจะทาํในประเทศไทย ง บประมาณค่าใชจ่้าย และ

ช่ือของนกัวิจยัไทยดว้ย 

   1.4.3 หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบนกัวิจยัชาวต่างประเทศโดยตรง

และหลกัฐานการไดรั้บทุน (ถา้มี) จากแหล่งทุน 

   1.4.4 รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ของโครงการคร้ังหลงัสุดท่ีนกัวิจยัชาวต่างประเทศ ไดรั้บอนุญาต

จากสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติใหท้าํวิจยัในประเทศไทย (ถา้มี) 

 1.5 ไม่ควรเดินทางเขา้ประเทศไทยเพื่อทาํการวิจยัจนกวา่จะไดรั้บหนงัสือแจง้อนุญาตจากสาํนกังาน  

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

 1.6  หลงัจากท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้อนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่ งชาติแลว้ ใหน้าํหนงัสือแจง้

อนุญาตและเอกสารท่ีจาํเป็นไปติดต่อท่ีสถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสุลไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา 

 1.7  ในกรณีท่ีอยูใ่นประเทศไทยขณะท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้อนุญาต ใหไ้ปรายงานตวัดว้ยตนเองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติหรือผา่นทางอินเตอร์เ นตภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้

อนุญาต เพื่อลงทะเบียนและชาํระค่าประกนัการส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 10,000 บาท ต่อ 1 โครงการ 

สาํหรับนกัวิจยัชาวต่างประเทศประเภทท่ีสามและส่ี 

 

 

                                                        

*
 ขอ้ปฏิบติัน้ีไม่ใชก้บันกัวิจยัชาวต่างประเทศประเภทท่ีหน่ึง 
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2.  การรายงานตัวและการชําระค่าประกนัการส่งรายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์ 

 2.1 รายงานตวัดว้ยตนเองต่อสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติหรือผา่นทางอินตอร์เนตภายใน 7 วนั 

นบัตั้งแต่วนัท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยหรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้อนุญาต  เพื่อลงทะเบียน และชาํระค่า

ประกนัการส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 10,000 บาท ต่อ 1 โครงการ ดว้ยตนเองหรือผา่นระบบ

ธนาคาร สาํหรับนกัวิจยัชาวต่างประเทศประเภทท่ีสามและส่ี  

 2.2 รายงานตวัต่อนกัวิจยัไทยท่ีจะร่วมทาํการวิจยัดว้ยและ /หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนจะเร่ิมทาํการ

วจิยั 

 

3. การวจัิยในประเทศไทย 

 3.1 ทาํการวิจยัตามแผนการวิจยัท่ีไดเ้สนอไว ้ในกรณีท่ี มีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแผนการวิจยัจะตอ้งแจง้

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั  

  3.2  ส่งรายงานความกา้วหนา้ (เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

และหรือนกัวิจยัไทยตามกาํหนดเวลาทุกคร้ัง 

 3.3  ไม่ทาํการวิจยัเกินระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งขยายเวลาการวิจยั จะตอ้งยืน่

เอกสารต่อไปน้ีต่อสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติตามแบบ  NRCT-04 ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อน

จะส้ินสุดเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้าํการวิจยัในประเทศไทย 

3.3.1 แบบคาํขออนุญาตขยายเวลาการวิจยั  

3.3.2 รายงานสรุปผลการวิจยัท่ีผา่นมา  (เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย) 

3.3.3 แผนการวิจยัในช่วงท่ีขอขยายเวลาการวิจยั 

  3.4  ใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศรายงานตวัดว้ยตนเองต่อสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติหรือผา่น

ทางอินเตอร์เนตหลงัจากไดรั้บหนงัสือแจง้อนุญาตใหข้ยายเวลาการวิจยัภายใน 7 วนั 

 

4. การยุตกิารวจัิยในประเทศไทย 

 4.1 ส่งรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน (เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาติ และต่อนกัวิจยัไทยท่ีร่วมทาํการวิจยัดว้ย ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

  4.2  มอบตวัอยา่งการวิจยัท่ีศึกษาหรือเกบ็มาไดร้ะหวา่งทาํ การวิจยัใหส้าํนกังานคณะกรรมการวิจยั  

แห่งชาติ และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นจะตอ้งนาํตวัอยา่งการวิจยัไปศึกษาทดลองใน

ต่างประเทศ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ก่อน 

 4.3  ส่งรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์ (เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ) จาํนวน 1 ชุด พร้อมดว้ย  CD ให้

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัยติุการวิจยัในประเทศไทย 

 4.4  ส่งส่ิงตีพิมพพ์ร้อมดว้ย  CD ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่ผลการวิจยัของโครงการวิจยัท่ีไดรั้บอนุญาต 

อยา่งละ 1 ชุด ใหส้าํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติหลงัตีพิมพภ์ายใน 3 เดือน  

 

 

 



 

 

ข้อปฏบิตัสํิาหรับนักวจัิยไทยและหรือหน่วยงานไทย 

-------------------------------------------- 

 

1. บททัว่ไป 

 ก่อนเขา้ร่วมทาํการวิจยักบันกัวิจยัชาวต่างประเทศ ควรใหน้กัวิจยัไทยหรือหน่วยงานไทยทาํความ  

ตกลงกบันกัวิจยัชาวต่างประเทศ หรือหน่วยงาน หรือองคก์รต่างประเทศท่ี สนบัสนุนการวิจยั ถึงการมีสิทธิ

ร่วมกนัในทรัพยสิ์นทางปัญญาของนกัวิจยัไทย หรือหน่วยงานตน้สงักดัของนกัวิจยัไทยในผลงานท่ีจะไดจ้าก

การวิจยั เช่น การมีสิทธิร่วมกนั หรือมีสิทธิส่วนหน่ึงตามสดัส่วนของการลงทุนทั้งดา้นการเงินและบุคลากร 

ในการวิจยันั้น ๆ เป็นตน้  

  ในกรณีท่ีการวิจยัมีความจาํเป็นตอ้งใชศิ้ลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือความหลากหลายทาง

ชีวภาพของไทย ก่อนท่ีนกัวิจยัไทยหรือหน่วยงานไทยเขา้ร่วมทาํการวิจยักบันกัวิจยัชาวต่างประเทศ ให้

พิจารณาวา่นกัวิจยัชาวต่างประเทศไดข้ออนุญาตและตกลงท่ีจะแบ่งปันผลประโยชน์ใหแ้ก่หน่ว ยงานเจา้ของ

พื้นท่ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้หรือไม่ 

  สาํหรับนกัวิจยั ไทยท่ีร่วมทาํการวิจยัในโครงการของนกัวิจยัชาวต่างประเทศควรคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะไดรั้บในการร่วมทาํวิจยัเป็นสาํคญั 

 

2.  ขอ้ปฏิบติัสาํหรับนกัวิจยัไทยและหรือหน่วยงานไทยท่ีร่วมทาํการวิจยั ภายใตโ้ครงการวิจยัร่วม 

 1) ร่วมวางแผนการวิจยักบันกัวิจยัชาวต่างประเทศ ทาํความเขา้ใจรายละเอียดของโครงการวิจยั และ

ทราบบทบาทและความรับผดิชอบของตนอยา่งชดัเจน 

 2)  ส่งหนงัสือสนบัสนุนการวิจยัและผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอโครงการวิจยั พร้อมกบัคาํขออนุญาต

ทาํการวิจยัของนกัวิจยัชาวต่างประเทศใหส้าํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

 3)  รับการรายงานตวัของนกัวิจยัชาวต่างประเทศ และส่งใบตอบรับการรายงานตวัใหส้าํนกังาน  

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

 4).  ใหค้วามร่วมมือแก่สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติในการดูแลใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศ

ปฏิบติัตามระเบียบและดาํเนินการวิจยัตามแผนการวิจยัท่ีไดเ้สนอไว ้

 5)   ใหค้วามร่วมมือแก่สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติในการเขียนรายงานความกา้วหนา้  

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน และรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ หรือตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงาน 

   6)  เม่ือโครงการวิจยัส้ินสุดลงแลว้ ใหน้กัวิจยัไทยกรอกแบบประเมินในส่วนของนกัวิจยัชาว  

ต่างประเทศและส่งใหส้าํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ    

 

3. ขอ้ปฏิบติัสาํหรับนกัวิจยัไทยและหรือหน่วยงานไทยท่ีใหค้วามร่วมมือแก่นกัวิจยัชาวต่างประเทศ 

 1) รับการรายงานตวัของนกัวิจยัชาวต่างประเทศ และส่ง ใบตอบรับการรายงานตวัใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  

 2) ดูแลการทาํวิจยัของนกัวิจยัชาวต่างประเทศไม่ใหส่้งผลกระทบในทางลบต่อประเทศไทย 



 

 

ข้อควรคาํนึงสําหรับหน่วยงานเจ้าของพืน้ทีท่ีอ่นุญาตให้นักวจัิยชาวต่างประเทศเข้าไปทาํการวจัิย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ก่อนอนุญาตใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศเขา้พื้นท่ีเพื่อทาํก ารวิจยั หากการวิจยันั้นมีความจาํเป็นตอ้งใช ้

ศิลปะวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ใหด้าํเนินการใหน้กัวิจยัชาว

ต่างประเทศขออนุญาต และตกลงท่ีจะแบ่งปันผลประโยชน์ใหแ้ก่หน่วยงานเจา้ของพื้นท่ี หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  

 



 

 

การอาํนวยความสะดวกให้นักวจัิยชาวต่างประเทศในการเข้ามาทาํวจัิยในประเทศไทย 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  1. มีหนงัสือขอรับการตรวจลงตราใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศเขา้มาทาํวิจยัใน

ประเทศไทย 

  2. เปล่ียนแปลงประเภทการตรวจลงตราใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศ (กรณีท่ีจาํเป็น

และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของประเทศไทย) 

  3. ต่อเวลาอยูใ่นประเทศไทยใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศระยะยาวคร้ังละ 1 ปี จนถึง

ระยะเวลาส้ินสุดการวิจยั 

  4. ติดต่อหน่วยงานไทยเพื่อขออนุญาตใหน้กัวิจยัชาวต่างประเทศเขา้ไปรวบรวม

ขอ้มูลการวิจยั 

   5. ใหค้าํปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัการวิจยั 

  6. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการดาํเนิน

กิจกรรมต่อยอดของโครงการวจิยั 

 

 

 

 

 



ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทีเ่กดิจากการวจัิยในประเทศไทย 
ตวัอย่าง 

 
1.   ความตกลงน้ีทาํข้ึนระหวา่ง ................... รายละเอียดของผูว้ิจยั ................. ต่อไปน้ีเรียกวา่ ผู้วจัิย  

  ฝ่ายหน่ึง และ ............... รายละเอียดของผูร่้วมวิจยั /ผูใ้หค้าํ ปรึกษา /ผูส้นบัสนุน ..................  

   ต่อไปน้ีเรียกวา่ ผู้ร่วมวจัิย/ผู้ให้คาํปรึกษา/ผู้สนับสนุน อีกฝ่ายหน่ึง 
 
2.   การวิจยัภายใตค้วามตกลงน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวกบั/ตามโครงการ...................................................  

   ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ขา้มาทาํการวิ จยัในประเทศไทย โดยมีผูร่้วมวิจยั /ผูใ้หค้าํปรึกษา /ผูส้นบัสนุน เป็น         

   ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการวิจยัน้ี 
 
3.   สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากการวิจยั หมายถึง สิทธิในสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ  

   ความลบัทางการคา้ การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นอ่ืน ๆ ท่ี  

   เกิดจากการวิจยัตาม 2 
 
4.   คู่สญัญาไดต้กลงกนัวา่สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาตามขอ้ 3 ไม่วา่จะไดม้าโดยการจดทะเบียน  

  หรือไม่กต็าม  ทั้งน้ีไม่วา่ในประเทศไทยหรือประเทศอ่ืน ๆ ใหมี้สิทธิร่วมกนั 
 
5.   คู่สญัญาไดต้กลงกนัวา่หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงประสงคจ์ะโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาตาม  

   ขอ้ 3 ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากอีกฝ่ายหน่ึง 
 
6.   หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงมีการนาํผลงานวิจยัออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

   ตกลงท่ีจะแบ่งปันผลประโยชน์ ดงัน้ี 
  ใหผู้ว้ิจยัไดรั้บผลประโยชน์      ........... % 

  ใหผู้ร่้วมวิจยั/ผูใ้หค้าํปรึกษา/ผูส้นบัสนุนไดรั้บผลประโยชน์   ........... % 

 

7.    หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงน้ี ยนิยอมใหอี้กฝ่ายหน่ึงเรียกร้องใหมี้การ  

   ปฏิบติัตามขอ้ตกลงน้ี ไม่วา่จะผา่นกระบวนการตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศหรือไม่ก ็

      ได ้และหากมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการตามกระบวนการตามกฎหมาย คู่สญัญาฝ่าย  

    ท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงจะเป็นผูรั้บผดิชอบทั้งส้ิน 
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