C112

ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติ
วาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย
พ.ศ. 2525
-----------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติวาดวยการ
อนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2516 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2518
เสียใหม ใหเหมาะสมและรัดกุมยิง่ ขึน้ คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แหงชาติจงึ ไดวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาว
ตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2525”
ขอ 2. ใหยกเลิก
(1) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตให
นักวิจัยชาวตางประเทศเขาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2516
(2) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตให
นักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2518 บรรดา
ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. วัตถุประสงคแหงระเบียบนี้มีดังตอไปนี้
(1) เพื่อเปนการสงเสริมการวิจัยในประเทศไทยใหกวางขวางเกิดผลงานที่
ประเทศไทยจะนําไปใชในการพัฒนาประเทศใหกาวหนายิ่งขึ้น
(2) เพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางนักวิจัยไทยกับนักวิจัยชาว
ตางประเทศ
(3) เพื่อสนับสนุนใหนักวิจัยไทยกับนักวิจัยชาวตางประเทศไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู ความสามารถทางวิชาการหรือประสบการณอีกทั้งทําการวิจัยรวมกันโดย
ใกลชิดยิ่งขึ้น
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“การวิจัย” หมายถึง การศึกษา คนควา สํารวจ ขุดคน วิเคราะห หรือ
ทดลอง เพื่อคนควาหาขอเท็จจริงและความรูใหม เพื่อนําไปตั้งกฎ ทฤษฎี หรือเพื่อหาแนวทางในการ
ปฏิบัติ และเพื่อใหไดมาซึ่งความรูในสิ่งที่วิจัยนั้น
“นักวิจัยชาวตางประเทศ” หมายถึง ชาวตางประเทศที่เขามาทําการวิจัยเปนราย
บุคคลหรือคณะ ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 คือ ประเภทที่ไมตองวางเงินมัดจําตามระเบียบนี้ ไดแก
(1) นักวิจัยชาวตางประเทศซึ่งเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ โดยมี
หนังสือรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวของ

-2(2) เจาหนาที่หรือผูมีสัญญาผูกพันโดยตรงกับองคการระหวางประเทศ
ซึ่งทําการวิจัยใหกับองคการระหวางประเทศ โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบัน ซึ่งนักวิจัยสังกัด
(3) นักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาทําการวิจัยตามโครงการวิจัยรวมกัน
ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
(4) นักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาทําการวิจัยมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 90
วัน โดยมีหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลของไทยในตางประเทศ
หรือมีหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลของประเทศ ซึ่งนักวิจัยผูนั้นถือ
สัญชาติอยู หรือจากสถาบันที่เกี่ยวของซึ่งเปนที่เชื่อถือได
ประเภทที่ 2 คือ ประเภทที่ตองวางเงินมัดจําตามระเบียบนี้ ไดแก นักวิจัยชาว
ตางประเทศที่เขามาทําการวิจัยในประเทศไทยแตมีคุณสมบัติแตกตางจากที่กําหนดไวในประเภทที่ 1
ประเภทที่ 3 คือ ประเภทที่เขามาทําการวิจัยภายใตโครงการความชวยเหลือแก
รัฐบาลไทย
ขอ 5. การวิจัยตองประกอบดวยลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(1) มิไดเปนไปเพื่อประโยชนสวนบุคคล แตเพื่อประโยชนรวมกัน
(2) รัฐบาลหรือสถาบันตางประเทศรวมมือกับรัฐบาลไทยในการวิจัยนั้น
(3) เปนการวิจัยตามหลักสูตรของการศึกษาขั้นปริญญาหรือปริญญาเอกของนัก
ศึกษาจากตางประเทศ
(4) รัฐบาลหรือสถาบันตางประเทศใหความชวยเหลือในรูปอุปกรณ และการเงิน
ในการวิจัยนั้น และเมื่อเสร็จแลวยกอุปกรณใหเปนของหนวยราชการ สถาบัน หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
การวิจัยตาม (1) (2) (3) ควรจะตองมีนกั วิจัยไทยรวมทําการวิจัยเต็มเวลาหรือบางสวน
โดยมีนักวิจัยชาวตางประเทศเจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบดานคาใชจายทั้งหมด หรือบางสวน
สําหรับการวิจัยตาม (4) จะใหนักวิจัยชาวตางประเทศทําฝายเดียวก็ได ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของสํานัก
งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ขอ 6. รายละเอียดในการปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยประเภทที่ 1 จะตองปฏิบัติ ดังนี้
ก. กอนเดินทางเขาประเทศไทย
(1) ติดตอขอระเบียบวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขา
มาทําการวิจัยในประเทศไทยพรอมทั้งคําอนุญาตทําการวิจัย
(NRCT-01) ตามแนบทายนี้ไดจากสถานเอกอัครราชทูต หรือ
สถานกงสุลไทย และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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(2) ยื่นคําขออนุญาตทําการวิจัยตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
พรอมทัง้ หนังสือรับรองจากผูบ งั คับบัญชา หรืออาจารยมหาวิทยาลัย
ซึ่งผูวิจัยสังกัด 2 ฉบับ เพื่อขออนุญาตลวงหนาเปน
เวลาไมต่ํากวา 90 วัน
(3) เมื่อยื่นคําขออนุญาตทําการวิจัยแลว ใหรอการเดินทางเขาประเทศ
ไทย จนกวาจะไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ
(4) ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติอนุญาตแลวใหนํา
หนังสืออนุญาตไปขอรับการตรวจลงตรา (visa) เพื่อเขาประเทศ
ไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยที่ตนพํานักอยู
ข. เมื่อเดินทางเขามาในประเทศไทยแลว
(1) ใหรายงานตัวที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติภายใน 7 วัน
(2) นักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาทําการวิจัยมีกําหนดเวลาไมเกิน 90
วัน จะตองชําระคาธรรมเนียมทําการวิจัย จํานวนเงิน 200 บาท
ตอนักวิจัย 1 คน
(3) รับบัตรประจําตัวจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(4) รับหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ค. ระหวางทําการวิจัยในประเทศไทย
(1) เสนอรายงานความกาวหนาตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ทุก ๆ 6 เดือน
ดวยตนเอง
(2) หากมีความจําเปนตองขยายเวลาทําการวิจัย ใหดําเนินการ ดังนี้
(2.1) แจงเหตุผล ความจําเปน แหลงของเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
รวมทั้งประมาณคาใชจายตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
(2.2) แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัยเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด
(2.3) เมื่อไดรับอนุญาตใหขยายเวลาทําการวิจัยแลว ใหติดตอ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เพื่อ
(2.3.1) รับบัตรประจําตัวฉบับใหม
(2.3.2) รับหนังสือถึงกองตรวจคนเขาเมืองเพื่อขอตอเวลา
อยูในประเทศไทย
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(1) รายงานตัวตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กอนเดิน
ทางออกจากประเทศไทย
(2) เสนอสรุปผลการวิจัยหรือความรูที่คนพบ โดยพิมพเปนภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
(3) มอบตัวอยางที่ศึกษาหรือเก็บมาไดในระหวางการวิจัยใหสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ยกเวนในกรณีที่ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(4) สงรายงานฉบับสมบูรณ ซึ่งพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
จํานวน 3 ชุด พรอมทั้งสรุปยอรายงานดังกลาว ซึ่งพิมพเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ชุด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดยไมคิดมูลคาภายในระยะเวลา 3 ป
นับจากวันที่สิ้นสุดการวิจัย ในกรณีที่จําเปนวิจัยชาวตางประเทศขอ
อนุญาตขยายเวลาการสงรายงานดังกลาวได ทั้งนี้รวมแลวไมเกิน 4
ป นับตั้งแตระยะเวลาสิ้นสุดของการวิจัย
6.2 นักวิจัยประเภทที่ 2 จะตองปฏิบัติ ดังนี้
ก. กอนเดินทางเขาประเทศไทย
(1) ติดตอขอระเบียบวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขา
มาทําการวิจัยในประเทศไทย พรอมทั้งคําขออนุญาตทําการวิจัย
(NRCT-01) ตามแนบทายระเบียบนี้ไดจากสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลไทย และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(2) ยื่นคําขออนุญาตทําการวิจัยตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
พรอมทั้งหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา หรืออาจารย
มหาวิทยาลัย ซึ่งผูวิจัยสังกัด 2 ฉบับ เพื่อขออนุญาตลวงหนาเปน
เวลาไมต่ํากวา 90 วัน
(3) เมื่อยื่นคําขออนุญาตทําการวิจัยแลว ใหรอการเดินทางเขาประเทศ
ไทยจนกวาจะไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
(4) ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติอนุญาตแลวใหนํา
หนังสืออนุญาตไปขอรับการตรวจลงตรา (visa) เพื่อเขาประเทศ
ไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยที่ตนพํานักอยู
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(1) ใหรายงานตัวที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ภายใน 7 วัน
(2) ชําระคาธรรมเนียมการทําวิจัย จํานวน 200 บาท ตอนักวิจัย 1 คน
(3) วางเงินมัดจํารายงานฉบับสมบูรณสําหรับขอผูกพันตามขอ ง. (4)
เปนจํานวนเงิน 4,000 บาท ตอหนึ่งโครงการ
(4) รับบัตรประจําตัวจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(5) รับหนังสือถึงหนวยราชการที่เกี่ยวของ
ค. ระหวางทําการวิจัยในประเทศไทย
(1) เสนอรายงานความกาวหนาตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ทุก ๆ 6 เดือน
ดวยตนเอง
(2) หากมีความจําเปนตองขยายเวลาทําการวิจัยใหดําเนินการ ดังนี้
(2.1) แจงเหตุผล ความจําเปน แหลงของเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
รวมทั้งประมาณการคาใชจายลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
(2.2) แนบรายงานความกาวหนาการวิจัยเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด
(2.3) เมื่อไดรับอนุญาตใหขยายเวลาทําการวิจัยแลว ใหติดตอ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เพื่อ
(2.3.1) ชําระคาธรรมเนียมการขยายเวลาทําการวิจัยครั้งละ
100 บาท ตอนักวิจัย 1 คน
(2.3.2) รับบัตรประจําตัวฉบับใหม
(2.3.3) รับหนังสือถึงกองตรวจคนเขาเมือง เพื่อขอตอ
เวลาการอยูในประเทศไทย
ง. เมื่อสิ้นสุดการวิจัยแลว
(1) รายงานตัวตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กอนเดิน
ทางออกจากประเทศไทย
(2) เสนอสรุปผลการวิจัยหรือความรูที่คนพบ โดยพิมพเปนภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
(3) มอบตัวอยางที่ศึกษาหรือเก็บมาไดในระหวางการวิจัยใหสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ยกเวนในกรณีที่ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

-6(4) สงรายงานฉบับสมบูรณ ซึ่งพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
จํานวน 3 ชุด พรอมทั้งสรุปยอรายงานดังกลาว ซึ่งพิมพเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ชุด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดยไมคิดมูลคาภายในระยะเวลา 3 ป
นับจากวันที่สิ้นสุดการวิจัย ในกรณีที่จําเปนนักวิจัยชาวตางประเทศ
อาจขออนุญาตขยายเวลาการสงรายงานดังกลาวได ทั้งนี้รวมแลวไม
เกิน 4 ป นับตั้งแตระยะเวลาสิ้นสุดของการวิจัย
(5) เมื่อปฏิบัติตามขอ ง. (1) – (4) แลว สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติจะคืนมัดจําที่วางไวในขอ ข. (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติ
ตามนัยดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจะริบเงิน
มัดจําที่วางไวในขอ ข. (3)
6.3 นักวิจัยประเภทที่ 3
ใหหนวยงานราชการหรือสถาบันเจาของโครงการที่นักวิจัยประเภทนี้มา
ปฏิบัติงานเปนผูดําเนินการ ดังนี้
(1) กรอกรายละเอียดของโครงการตามแบบพิมพ (NRCT-02)
(2) สงรายงานผลการวิจัยเมื่อสิ้นสุดโครงการตอสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ขอ 7. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะระงับการอนุญาตใหนัก
วิจัยชาวตางประเทศทําการวิจัยตอไป ในกรณีที่นักวิจัยชาวตางประเทศไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือไม
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค ตลอดจนแผนการดําเนินการวิจัยตามที่ระบุไวในโครงการ หรือมีพฤติการณที่
อาจเปนภัยตอสังคมหรือความมั่นคงของประเทศไทย
ขอ 8. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความระเบียบนี้ หรือมีปญหาซึ่งมิไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ใหคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 9. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2525 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2525

ลงชื่อ นายสัญญา ธรรมศักดิ์
(นายสัญญา ธรรมศักดิ์)
ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ

