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ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ 
ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 
---------------------------  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัย ชาวต่างประเทศ
เข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2525 ให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 
และมาตรา 11 (12) และ (13) ประกอบกับมาตรา 13 แห่ง พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2502 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 315 ลงวันที่ 
13 ธันวาคม พ.ศ.2515 คณะกรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติจึงวางระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัย ชาวต่างประเทศ
เข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550”  

ข้อ 2. ระเบียบฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าการ

วิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2525  
ข้อ 4. การอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทยตามระเบียบนี้จะต้อง

เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
(1) เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยชาวต่างประเทศท าการวิจัยร่วมกันโดยใกล้ชิด

ยิ่งขึ้น และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ ์และ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ  
(2) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการวิจัยในประเทศไทยให้กว้างขวาง เกิดผลงานที่ประเทศไทยจะ

น าไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  
(3) เพ่ือความมั่นคงของประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(4) เพ่ือก ากับดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ที่ประเทศไทยควรจะได้รับ  

ข้อ 5. ในระเบียบนี้  
“การวิจัย” หมายถึง การศึกษาค้นคว้า ส ารวจ ขุดค้น วิเคราะห์ หรือทดลอง ไม่เพียงแต่

เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและความรู้ใหม่ เพ่ือน าไปตั้งกฎ ทฤษฎี หรือเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติเท่านั้น แต่เพ่ือให้
ได้มาซึ่งความรู้ที่ลุ่มลึกหรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในสิ่งที่วิจัยนั้นด้วย 2  

“ส านักงาน” หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
“นักวิจัยไทย” หมายถึง นักวิจัยสัญชาติไทยที่ร่วมท าการวิจัยกับนักวิจัย ชาวต่างประเทศ 

อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ให้ค าปรึกษา นักวิชาการ และหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานให้ร่วมท าการวิจัยหรือให้ความร่วมมือแก่นักวิจัย ชาวต่างประเทศ  

“นักวิจัยชาวต่างประเทศ” หมายถึง นักวิจัยที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีภูมิล าเนาถาวรอยู่ใน
ต่างประเทศหรือในประเทศไทย และประสงค์จะท าการวิจัยในประเทศไทยเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ  

ข้อ 6. ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออก
ประกาศและข้อก าหนดส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
ระเบียบนี้  

ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีปัญหา เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ    
ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  
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หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 

ข้อ 7. การวิจัยตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ต้องประกอบด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ
ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นการวิจัยเพ่ือประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย มิใช่เพ่ือประโยชน์ของฝ่ายผู้ท าการวิจัย
เท่านั้น  

(2) เป็นการวิจัยตามหลักสูตรของการศึกษาขั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือหลัง
ปริญญาเอกของนักศึกษาชาวต่างประเทศ  

(3) เป็นการวิจัยตามโครงการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือระหว่าง  รัฐบาลหรือสถาบัน
ต่างประเทศกับรัฐบาลหรือสถาบันในประเทศไทย  

 

ข้อ 8. นักวิจัยชาวต่างประเทศแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้  
ประเภทที่หนึ่ง คือ นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย  ภายใต้

โครงการความช่วยเหลือหรือโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลไทย  
ประเภทที่สอง คือ นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทยตามโครงการ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยมีหนังสือรับรองพร้อมทั้งมีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันจากหน่วยงานนั้น 3  

ในกรณีที่มีนักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าวิจัยในประเทศไทย  ภายใต้ โครงการวิจัยของ
หน่วยงานของรัฐบาลหรือสถาบันการศึกษาของรัฐในประเทศไทย  จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษานั้นด้วย  

ประเภทที่สาม คือ นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทยตามหลักสูตร
ของการศึกษาข้ันปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ*  

ประเภทที่สี่ คือ นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย และมีคุณสมบัติ
แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในประเภทที่หนึ่ง สอง และสาม  

ข้อ 9. การวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศจะต้องมีนักวิจัยไทยร่วมท าการวิจัยหรือเป็นที่ปรึกษา  แต่
นักวิจัยชาวต่างประเทศอาจจะขอท าการวิจัยฝ่ายเดียวก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของส านักงานและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  

ข้อ 10. ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยในประเทศไทย  นักวิจัยชาวต่างประเทศ จะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวดังนี้  

นักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่หนึ่ง จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
นักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่สอง จะต้องรับผิดชอบค่า 1 ใช้จ่ายบางส่วนหรือ ทั้งหมด 

ตามท่ีก าหนดในข้อตกลงความร่วมมือ  
นักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่สาม และ สี่ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมตลอด

ทั้งค่าตอบแทนส าหรับนักวิจัยไทย ค่าใช้บริการห้องทดลองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ผู้ช่วยในการวิจัย (ถ้ามี) เว้นแต่ในกรณีที่มีหน่วยงานไทยรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายแทน  

 

 

* มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาตา่ง ๆ ในประเทศไทย ที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาและต้องท าวิจัยตามหลกัสตูร
ของมหาวิทยาลัย ต้องส่งรายช่ือนักศึกษาและโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรับทราบ พร้อม
ทั้งต้องดูแลการวิจัยของนักศึกษาต่างชาติไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบและเกิดความเสียหายต่อประเทศไทย  ทั้งนี้ให้หมาย
รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย  
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ข้อ 11. ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสภาวิจัย
แห่งชาติเป็นผู้ก าหนดค่าประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

ข้อ 12. นักวิจัยชาวต่างประเทศรายใดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ 
ตลอดจนแผนการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการ ส านักงานสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะระงับการอนุญาตให้ท าการวิจัยใน
ประเทศไทยต่อไป  

ในกรณีที่นักวิจัยชาวต่างประเทศมีพฤติการณ์ที่อาจจะเป็นภัยต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม สังคม หรือความมั่นคงของประเทศไทย ส านักงานสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะระงับการอนุญาตให้ท าการ
วิจัยในประเทศไทยต่อไป  

 
หมวดที่ 2 

การขออนุญาตเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย 
ข้อ 13. ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศติดต่อขอระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัย ชาวต่างประเทศเข้า

มาท าการวิจัยในประเทศไทยและแบบค าขออนุญาตท าการวิจัย (NRCT-01) จากส านักงาน  
ข้อ 14. ในส่วนของนักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่หนึ่ง ให้หน่วยงานไทยที่เป็นเจ้าของโครงการ

ร่วม แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัยชาวต่างประเทศตามแบบ นต/1 ให้ส านักงานทราบภายใน 15 วัน นับจากวัน
เริ่มท าการวิจัย  

ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่สอง สาม และสี่ ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อส านักงานเพ่ือ
ขออนุญาตล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันที่จะเริ่มท าการวิจัย  

(1) ค าขออนุญาตท าการวิจัย  
(2) หนังสือรับรอง  

 
ข้อ 15. ในกรณีที่นักวิจัยชาวต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยขณะที่ยื่นค าขออนุญาตท าการวิจัย จะต้อง

ไม่เริ่มท าการวิจัยจนกว่าจะได้รับหนังสืออนุญาตจากส านักงาน  
ข้อ 16. เมื่อส านักงานอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทยได้แล้ว  ให้

น าหนังสืออนุญาตไปขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant) เพ่ือเข้าประเทศ
ไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย  

ข้อ 17. ในกรณีที่นักวิจัยชาวต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยขณะที่ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ไปรายงาน
ตัวด้วยตนเองต่อส านักงานหรือผ่านทางอินเตอร์เนตภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุญาต เพ่ือ
ลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-02) และรับบัตรประจ าตัวนักวิจัยชาวต่างประเทศ และหนังสือรายงานตัวของ
ส านักงานถึงนักวิจัยไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีส านักงานก าหนด  
 

หมวดที่ 3 
การรายงานตัวและการช าระค่าประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ข้อ 18. ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศรายงานตัวด้วยตนเองต่อส านักงานหรือผ่านทางอินเตอร์เนตภายใน 
7 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุญาต เพ่ือด าเนินการลงทะเบียน 
(ตามแบบ NRCT-02) รับบัตรประจ าตัวนักวิจัยชาวต่างประเทศ และรับหนังสือรายงานตัวของส านักงานถึง
นักวิจัยไทย และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ 19. นักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่สามและสี่ จะต้องช าระค่าประกันการส่งรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 10,000 บาทต่อ 1 โครงการ  
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ส านักงานจะคืนค่าประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่นักวิจัย ชาวต่างประเทศ เมื่อได้รับรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว  

ข้อ 20. ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศรายงานตัวต่อนักวิจัยไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ก่อนที่จะเริ่ม
ด าเนินการวิจัย  

 
หมวดที่ 4 

การวิจัยในประเทศไทย 
ข้อ 21. ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศท าการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ได้เสนอไว้ และปฏิบัติตามระเบียบ

ของส านักงานและระเบียบของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ข้อ 22. ในกรณีที่นักวิจัยชาวต่างประเทศมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแผนการวิจัย  ให้แจ้งส านักงาน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด  
ข้อ 23. ในระหว่างการวิจัย ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศส่งรายงานความก้าวหน้า (เป็นภาษาอังกฤษ

หรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-03 ให้ส านักงานและนักวิจัยไทย ตามระยะเวลาที ่ส านักงานก าหนด  
 

หมวดที่ 5 
การขออนุญาตขยายเวลาการวิจัย 

ข้อ 24. ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศยื่นค าขออนุญาตขยายเวลาการวิจัยต่อส านักงาน (ตามแบบ NRCT-
04) ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนจะสิ้นสุดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ท าการวิจัยในประเทศไทย การ
พิจารณาอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศขยายเวลาท าการวิจัย  ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของส านักงานร่วมกับ
หน่วยงานไทยที่เก่ียวข้อง  

ข้อ 25. ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเสนอรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านมา  (เป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทย) และแผนการวิจัยในช่วงที่ขอขยายเวลาต่อส านักงานตามแบบ  NRCT-04 เพ่ือประกอบการขอ
อนุญาตขยายเวลาการวิจัย  

 
หมวดที่ 6 

การยุติการวิจัยในประเทศไทย 
ข้อ 26. เมื่อยุติการวิจัยในประเทศไทย ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

(เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-05 ต่อส านักงานและนักวิจัยไทย ภายใน 1 เดือนนับจาก
วันที่ยุติการวิจัยในประเทศไทย  

ข้อ 27. ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศมอบตัวอย่างที่ศึกษาหรือเก็บมาได้ในระหว่างการวิจัย  พร้อมกับ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานให้กับส านักงานและหรือหน่วยงานที่ส านักงานเห็นชอบ  
 ข้อ 28. ในกรณีที่นักวิจัยชาวต่างประเทศมีความจ าเป็นต้องน าตัวอย่างการวิจัยไปศึกษาทดลองใน
ต่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนน าตัวอย่างการวิจัยออก
จากประเทศไทย  

ข้อ 29. ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) 
ตามแบบ NRCT-06 จ านวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ให้ส านักงานภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่ยุติการวิจัยในประเทศไทย ในกรณีที่จ าเป็น นักวิจัยชาวต่างประเทศอาจขออนุญาตขยายเวลาการส่ง
รายงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ยุติการวิจัยในประเทศไทย  
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ข้อ 30. นักวิจัยชาวต่างประเทศท่ีเคยได้รับอนุญาตให้เข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย ต้องส่งรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการครั้งหลังสุด ก่อนขออนุญาตท าการวิจัยครั้งใหม่  
ส านักงานอาจอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศท าการวิจัยในประเทศไทย  มากกว่าหนึ่งโครงการในคราว
เดียวกัน หากเห็นสมควร  

ข้อ 31. ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศส่งสิ่งตีพิมพ์พร้อม CD ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ ผลการวิจัยของ
โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ส านักงานอย่างละ 1 ชุด หลังตีพิมพ์ภายใน 3 เดือน  

ข้อ 32. การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในระเบียบนี้ หรือผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามโครงการที่ ได้รับอนุญาต 
หรือไม่ส่งรายงานการวิจัยหรือเอกสารอื่น ๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงานอาจมีค าสั่งให้ยุติการวิจัย  
ส านักงานอาจระงับการท าวิจัยในประเทศไทยหรืออาจพิจารณาระงับการอยู่ในประเทศไทยของนักวิจัยชาว
ต่างประเทศโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550  

 
(ลงชื่อ)         ธีระ สูตะบุตร  

     (นายธีระ สูตะบุตร)  
   ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  

              ส าเนาถูกต้อง 
 
   (นางสาวพรรณี ปัญญาวัฒนาพร)  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.  
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ข้อปฏิบัติส าหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาท าวิจัยในประเทศไทย
* 

---------------------------------------------------------------------------------  
1. การขออนุญาตเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย  

1.1 ติดต่อขอระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย 
และแบบค าขออนุญาตท าการวิจัย (NRCT-01) จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือดาวน์โหลดจาก 
www.nrct.net  

1.2 ติดต่อขอระเบียบเกี่ยวกับการวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
1.3 กรอกข้อมูลในแบบค าขออนุญาตท าการวิจัยให้สมบูรณ์  
1.4 ส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก่อนวันที่จะเริ่มท าการวิจัย เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่ส านักงานได้รับค าขออนุญาต  
1.4.1 แบบค าขออนุญาตท าการวิจัย (NRCT-01)  
1.4.2 รายละเอียดของโครงการวิจัย แผนการวิจัยที่จะท าในประเทศไทย งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย และชื่อของนักวิจัยไทยด้วย  
1.4.3 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบนักวิจัยชาวต่างประเทศ

โดยตรงและหลักฐานการได้รับทุน (ถ้ามี) จากแหล่งทุน  
1.4.4 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการครั้งหลังสุดที่นักวิจัยชาวต่างประเทศได้รับ

อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ท าวิจัยในประเทศไทย (ถ้ามี)  
1.5 ไม่ควรเดินทางเข้าประเทศไทยเพ่ือท าการวิจัยจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งอนุญาตจากส านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
1.6 หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแล้ว ให้น าหนังสือแจ้ง

อนุญาตและเอกสารที่จ าเป็นไปติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย เพ่ือขอรับการตรวจลงตรา  
1.7 ในกรณีที่อยู่ในประเทศไทยขณะที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุญาต ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองต่อ

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือผ่านทางอินเตอร์เนตภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
อนุญาต เพ่ือลงทะเบียนและช าระค่าประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 10,000 บาท ต่อ 1 
โครงการ ส าหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่สามและสี่  

 

2. การรายงานตัวและการช าระค่าประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
2.1 รายงานตัวด้วยตนเองต่อส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือผ่านทางอินตอร์เนตภายใน 7 

วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุญาต เพ่ือลงทะเบียน และช าระค่า
ประกันการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 10,000 บาท ต่อ 1 โครงการ ด้วยตนเองหรือผ่านระบบ
ธนาคาร ส าหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศประเภทที่สามและสี่  

2.2 รายงานตัวต่อนักวิจัยไทยที่จะร่วมท าการวิจัยด้วยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเริ่มท า
การวิจัย  

 
 
 
 
 
 

* ข้อปฏิบัตินี้ไม่ใช้กับนักวิจัยชาวตา่งประเทศประเภทที่หน่ึง 
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3. การวิจัยในประเทศไทย  
3.1 ท าการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ได้เสนอไว้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแผนการวิจัยจะต้อง

แจ้งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  
3.2 ส่งรายงานความก้าวหน้า (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติและหรือนักวิจัยไทยตามก าหนดเวลาทุกครั้ง  
 

3.3 ไม่ท าการวิจัยเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องขยายเวลาการวิจัย 
จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ต่อส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตามแบบ NRCT-04 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วัน ก่อนจะสิ้นสุดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ท าการวิจัยในประเทศไทย  

3.3.1 แบบค าขออนุญาตขยายเวลาการวิจัย  
3.3.2 รายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านมา (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)  
3.3.3 แผนการวิจัยในช่วงที่ขอขยายเวลาการวิจัย  

3.4 ให้นักวิจัยชาวต่างประเทศรายงานตัวด้วยตนเองต่อส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือ
ผ่านทางอินเตอร์เนตหลังจากได้รับหนังสือแจ้งอนุญาตให้ขยายเวลาการวิจัยภายใน 7 วนั  

 
4. การยุติการวิจัยในประเทศไทย  

4.1 ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ต่อส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และต่อนักวิจัยไทยที่ร่วมท าการวิจัยด้วย ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย  

4.2 มอบตัวอย่างการวิจัยที่ศึกษาหรือเก็บมาได้ระหว่างท าการวิจัยให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติ และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องน าตัวอย่างการวิจัยไปศึกษาทดลองใน
ต่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อน  

4.3 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) จ านวน 1 ชุด พร้อมด้วย CD 
ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันยุติการวิจัยในประเทศไทย  
4.4 ส่งสิ่งตีพิมพ์พร้อมด้วย CD ที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุญาต อย่าง
ละ 1 ชุด ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหลังตีพิมพ์ภายใน 3 เดือน  
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ข้อปฏิบัติส าหรับนักวิจัยไทยและหรือหน่วยงานไทย 
--------------------------------------------  

1. บททั่วไป  
ก่อนเข้าร่วมท าการวิจัยกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ควรให้นักวิจัยไทยหรือหน่วยงานไทยท าความ ตก

ลงกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรต่างประเทศท่ีสนับสนุนการวิจัย ถึงการมีสิทธิร่วมกัน
ในทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัยไทย หรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยไทยในผลงานที่จะได้จากการวิจัย 
เช่น การมีสิทธิร่วมกัน หรือมีสิทธิส่วนหนึ่งตามสัดส่วนของการลงทุนทั้งด้านการเงินและบุคลากร ในการวิจัย
นั้น ๆ เป็นต้น  

ในกรณีที่การวิจัยมีความจ าเป็นต้องใช้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไทย ก่อนที่นักวิจัยไทยหรือหน่วยงานไทยเข้าร่วมท าการวิจัยกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ให้
พิจารณาว่านักวิจัยชาวต่างประเทศได้ขออนุญาตและตกลงที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเจ้าของ
พ้ืนที่หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้วหรือไม่  

ส าหรับนักวิจัยไทยที่ร่วมท าการวิจัยในโครงการของนักวิจัยชาวต่างประเทศควรค านึงถึงผลประโยชน์ที่
ประเทศไทยจะได้รับในการร่วมท าวิจัยเป็นส าคัญ  

 
2. ข้อปฏิบัติส าหรับนักวิจัยไทยและหรือหน่วยงานไทยที่ร่วมท าการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยร่วม  

1) ร่วมวางแผนการวิจัยกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ท าความเข้าใจรายละเอียดของโครงการวิจัย และ
ทราบบทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน  

2) ส่งหนังสือสนับสนุนการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมกับค าขออนุญาตท า
การวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

3) รับการรายงานตัวของนักวิจัยชาวต่างประเทศ และส่งใบตอบรับการรายงานตัวให้ส านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

4). ให้ความร่วมมือแก่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการดูแลให้นักวิจัยชาวต่างประเทศ
ปฏิบัติตามระเบียบและด าเนินการวิจัยตามแผนการวิจัยที่ได้เสนอไว้  

5) ให้ความร่วมมือแก่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการเขียนรายงานความก้าวหน้า 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน  

6) เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดลงแล้ว ให้นักวิจัยไทยกรอกแบบประเมินในส่วนของนักวิจัยชาว 
ต่างประเทศและส่งให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
3. ข้อปฏิบัติส าหรับนักวิจัยไทยและหรือหน่วยงานไทยที่ให้ความร่วมมือแก่นักวิจัยชาวต่างประเทศ  

1) รับการรายงานตัวของนักวิจัยชาวต่างประเทศ และส่งใบตอบรับการรายงานตัวให้ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

2) ดูแลการท าวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อประเทศไทย  
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ข้อควรค านึงส าหรับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้าไปท าการวิจัย  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ก่อนอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้าพ้ืนที่เพ่ือท าการวิจัย หากการวิจัยนั้นมีความจ าเป็นต้องใช้ 

ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ให้ด าเนินการให้นักวิจัยชาว
ต่างประเทศขออนุญาต และตกลงที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่  หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 

 
 

การอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยชาวต่างประเทศในการเข้ามาท าวิจัยในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------  

1. มีหนังสือขอรับการตรวจลงตราให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าวิจัยในประเทศไทย  
2. เปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราให้นักวิจัยชาวต่างประเทศ  (กรณีที่จ าเป็นและเป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบของประเทศไทย)  
3. ต่อเวลาอยู่ในประเทศไทยให้นักวิจัยชาวต่างประเทศระยะยาวครั้งละ 1 ปี จนถึงระยะเวลาสิ้นสุด

การวิจัย  
4. ติดต่อหน่วยงานไทยเพื่อขออนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้าไปรวบรวมข้อมูลการวิจัย  
5. ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย  
6. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการด าเนินกิจกรรมต่อยอดของ

โครงการวิจัย  
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ตัวอย่าง  
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยในประเทศไทย  

 
1. ความตกลงนี้ท าข้ึนระหว่าง...................รายละเอียดของผู้วิจัย.................ต่อไปนี้เรียกว่า ผู้วิจัย ฝ่าย

หนึ่ง และ...............รายละเอียดของผู้ร่วมวิจัย/ผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้สนับสนุน.................. ต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ร่วม
วิจัยผู้ให้ค าปรึกษาผู้สนับสนุน อีกฝ่ายหนึ่ง  

2. การวิจัยภายใต้ความตกลงนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับ/ตามโครงการ................................................... ซ่ึง
ผู้วิจัยได้เข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมวิจัย/ผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้สนับสนุน เป็น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
วิจัยนี้  

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย หมายถึง สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
ความลับทางการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืน ๆ ที่ เกิดจากการ
วิจัยตาม 2  

4. คู่สัญญาได้ตกลงกันว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อ 3 ไม่ว่าจะได้มาโดยการจดทะเบียน 
หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ไม่ว่าในประเทศไทยหรือประเทศอ่ืน ๆ ให้มีสิทธิร่วมกัน  

5. คู่สัญญาได้ตกลงกันว่าหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งประสงค์จะโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตาม ข้อ 3 
ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง  

6. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีการน าผลงานวิจัยออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  ผลประโยชน์ที่ได้รับ     
ตกลงที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ ดังนี้  

 ให้ผู้วิจัยได้รับผลประโยชน์ ........... %  

 ให้ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้สนับสนุนได้รับผลประโยชน์ ........... %  

7. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้มีการ 
ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศหรือไม่ก็ ได้ และหากมี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามกระบวนการตามกฎหมาย คู่สัญญาฝ่าย ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงจะ
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 

 

 


