แบบ อส/(ว)-01

แบบคําขออนุญาตเพื่อเขาไปทําการศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติ

ติดรูปถาย
1” x 1.5”

เขียนที…
่ …………………………….
วันที…
่ …..เดือน………………..พ.ศ…………..
เรื่อง ขออนุญาตเขาไปทําการศึกษาหรือวิจยั ทางวิชาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ดวยขาพเจาชือ่ (ภาษาไทย)…………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) ……… …………………………...………….… …เชื้อชาติ…………สัญชาติ….…..…
เกิดที่เขต/อําเภอ……………………..จังหวัด………………..ประเทศ…………...……….……………
อายุ…...…ป วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด………………………………………………………………………..
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/หนังสือเดินทางเลขที่………………....……………
สถานที่ทํางานและที่อยู…
 ……………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ประเทศ………………………….โทรศัพท…………………….โทรสาร………………………………
E-mail………...………ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่……………………..ตรอก/ซอย…………………….
ถนน…………………แขวง/ตําบล………………….เขต/อําเภอ……….จังหวัด…………...…………..
ประเทศ………………………………..โทรศัพท……………………………..โทรสาร………………..
ปจจุบันพักอยูบ านเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………….….ถนน…………………………
แขวง/ตําบล……………………………...เขต/อําเภอ……………………จังหวัด………………………
ประเทศ……………………โทรศัพท…………………………..โทรสาร………………………………
ขาพเจาพรอมคณะรวม……………..คน มีรายชื่อ ดังนี้
1)………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………………………………………..
4)………………………………………………………………………………………………..
5)………………………………………………………………………………………………..
/…6)…

-26)………………………………………………………………………………………………..
7) ………………………………………………………………………………………………..
8) ………………………………………………………………………………………………..
9) ………………………………………………………………………………………………..
มีความประสงคจะขออนุญาตเขาไปทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...โดย

O เก็บตัวอยาง

O ไมเก็บตัวอยาง

ในเขตพืน้ ที…
่ …………………………………………………………………………………………..
อําเภอ……………………จังหวัด………………….ตั้งแตวันที…
่ …….เดือน…….….…พ.ศ….…….
ถึงวันที…
่ ……..เดือน………….พ.ศ…………รวมจํานวน…………ป……….เดือน…………….วัน
โดยใชแหลงทุนจาก……………………………………………………………………………………
อนึ่ง หากขาพเจาและคณะไดรับอนุญาตใหเขาไปดําเนินการดังกลาวขางตนได ขาพเจา
และคณะจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เงื่อนไข กฎกระทรวง และกฎหมายวาดวยการปาไม
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนเชื่อฟงคําสั่งของพนังงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ควบคุม ดูแล และ
รับผิดชอบในพื้นที่ของอุทยานแหงชาติ โดยเครงครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต พรอมนี้ไดแนบรายละเอียดของโครงการวิจัย
ฉบับสมบูรณ และเอกสารทีเ่ กี่ยวของมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)………………………………………...
(….…………………………………….)
หัวหนาโครงการ
หมายเหตุ เอกสารประกอบการพิจารณา จํานวนอยางละ 3 ชุด
1. คําขออนุญาตพรอมรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหนังสือเดินทาง
3. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ
4. รายละเอียดประวัติผูรวมวิจยั
สําหรับเจาหนาที่
โครงการวิจัยเลขที่…………...

แบบ อส/(ว)-02

ประวัติผูรวมวิจัย
ติดรูปถาย
1” x 1.5”

ชื่อ(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………..เชื้อชาติ……………สัญชาติ…………………….
เกิดที่เขต/อําเภอ………………………..จังหวัด……………………..ประเทศ……………………..…..
อายุ………….ป วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………..…………………………………………...
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/หนังสือเดินทางเลขที่…………………………...….
สถานที่ทํางานและที่อยู…
 ………………………………………...……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ประเทศ……………………………………โทรศัพท…………………………โทรสาร………………..
E-mail……………………………..ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่…………...…ตรอก/ซอย……………….
ถนน…………..……..แขวง/ตําบล…………………..เขต/อําเภอ……………….จังหวัด……………...
ปจจุบันพักอยูบ านเลขที่……………ตรอก/ซอย……………………..ถนน…………………………….
แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ…………………………….จังหวัด……………...……….
ประเทศ……………………..โทรศัพท……………………….โทรสาร………………………………..
รวมในโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
(ลงนาม)………………………………………
(……………………………………..)
ผูรวมวิจยั
(ลงนาม)………………………………………
(……………………………………..)
หัวหนาโครงการ
หมายเหตุ เอกสารประกอบ
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเปนพนักงานเจาหนาที่ของกรมอุทยานแหงงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใหใช
สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมระบุตําแหนง และหนยงงานที่ปฏิบัติดวย)

แบบ อส/(ว)-03

แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ
1. ชื่อเรื่อง
2. ชื่อหัวหนาโครงการและคณะ

ใหระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ใหระบุชื่อหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการทุกคน ตลอดจน
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน
3. ชื่อหนวยงานที่ทําการวิจัย
(ถามี)
3.1 ใหระบุหนวยงานที่ทําการวิจัย
3.2 ใหระบุชื่อหนวยงานที่รวมโครงการวิจัย
4. ชื่อสถาบันทางวิชาการหรือหนวยงานราชการในประเทศไทย
ที่รับรองและรวมรับผิดชอบโครงการวิจัย
กรณีที่ผูขออนุญาตเปนชาวตางประเทศ หรือบุคคลทั่วไปหรือ
องคกรเอกชน ใหระบุชื่อสถาบันทางวิชาการหรือหนวยงาน
ราชการในประเทศ ซึ่งจะเปนผูควบคุม ดูแล ใหผูดําเนินการ
วิจัยปฏิบัติตามระเบียบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ตามระยะเวลาที่กําหนด
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหระบุระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัยตั้งแตตนจนสิ้นสุด
โครงการ และเวลาที่จะเขาไปศึกษาวิจัยในพื้นที่ปาอนุรักษ
ทั้งนี้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สงวนสิทธิ์
ที่จะตัดลดเวลาที่จะเขาไปศึกษาวิจัยในพื้นที่อนุรักษตาม
ความเหมาะสม
6. สถานที่ดําเนินการ
ใหระบุสถานที่ดําเนินการวิจัย (วาอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อการ
อนุรักษประเภทใดที่กรมอุทยานแหงชาติ ฯ ควบคุม ดูแลอยู)
7. หลักการและเหตุผล
ใหชี้แจงหลักการและเหตุผลในการวิจัยโดยละเอียด
8. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
ใหระบุวัตถุประสงคที่สําคัญเปนขอ ๆ
9. วิธีดําเนินการ
ใหบรรยายวิธีการ ขั้นตอน และตารางเวลาดําเนินการ ตลอดจน
ขอบเขต สถานที่ที่ทําการวิจัยในการดําเนินการโครงการวิจัยโดย
ละเอียดหากผูขออนุญาตประสงคจะขอเก็บตัวอยางทรัพยากร
ธรรมชาติจะตองระบุเพิ่มเติมดังนี้
(1) ใหระบุจํานวน ชนิด ขนาด ปริมาณและวิธีการเก็บตัวอยางให ชัดเจน
(2) ใหระบุเหตุผลความจําเปนในการจัดเก็บตัวอยาง
(3) หากประสงคจะนําตัวอยางออกนอกประเทศ ตองระบุเหตุผล
ความจําเปน และสถานที่ที่จะนําไปศึกษาวิจัยโดยละเอียด
(4) ใหระบุวิธีการจัดการกับสวนหรือซากของตัวอยางที่เหลือ
จากการวิจัย

/หาก-…

-2หากมีโครงการหรือกิจกรรมยอยภายใตชื่อโครงการวิจัยที่เสนอ
ตองแยก อธิบายวิธีการ และสถานที่ ตลอดจนขั้นตอนการ
ดําเนินการโดยละเอียด เสมือนหนึ่งเปนโครงการเอกเทศใน
แตละโครงการ ทั้งนี้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
สงวนสิทธิ์ที่จะตัดลดพื้นที่วิจัยและจํานวนตัวอยางที่ขอเก็บลง
ตามความเหมาะสม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ใหระบุประโยชนที่จะไดรับจากดําเนินการโครงการวิจัยนี้
11. งบประมาณดําเนินการและแหลงทุน ใหแจงรายละเอียดงบประมาณตามหมวดรายจาย
แยกแตละกิจกรรม/โครงการ เปนรายป จนเสร็จ
สิ้นโครงการ ตลอดจนแจงแหลงทุนดําเนินการ
และแจงสถานภาพ เพื่อใหทราบวาไดรับการอนุมัติ
เงินทุนแลวหรือไม ประการใด
----------------------------------------------------------

แบบ กอส.(ว) - 03

แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(รอบ 6 เดือน)
------------------ชื่อเรื่อง เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยและคณะ ระบุตําแหนง สถานที่ทํางานและสัญชาติ เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
คํานํา
วัตถุประสงค
วิธีดําเนินงานวิจัย
ผลการปฏิบัตงิ านในรอบ 6 เดือนที่ผา นมา
ผลงานสะสมตั้งแตเริ่มโครงการ
ปญหาและอุปสรรค
แนวทางแกไข
งานวิจัยทีจ่ ะดําเนินการใน 6 เดือนตอไป
ลงชื่อหัวหนาโครงการ

