มหาวิทยาลัยมหิดล
ปญญาของแผนดิน

มหาวิทยาลัยมหิดล
ปญญาของแผนดิน

ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติ
ว่าด้วยการอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั
ในประเทศไทย พ.ศ. 2550

ประเภทของนักวิจยั ต่ างชาติ

1. นักวิจยั ชาวต่างประเทศภายใต้โครงการความช่วยเหลือหรื อโครงการความร่ วมมือกับรัฐบาลไทย
2. นักวิจยั ชาวต่างประเทศที+เข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทยตามโครงการความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับ
หน่วยงานต่างประเทศ โดยมีหนังสื อรับรองพร้อมทั,งมีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือร่ วมกันจากหน่วยงานนั,น

3. นักวิจยั ชาวต่างประเทศที+เข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทยตามหลักสูตรของการศึกษาขั,นปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญา
เอกหรื อหลังปริ ญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ**

Guidelines for foreign Researchers

4. ประเภทที+สี+ คือ นักวิจยั ชาวต่างประเทศที+เข้ามาทําการวิจิ ยั ใในประเทศไทย
และมีคุณสมบัติแตกต่างจากที+กาํ หนดไว้ใน
ป
ประเภทที+ ๑, ๒ และ๓

National Research Council of Thailand (NRCT) Regulation 2007

* มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ที+เปิ ดรับนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาและต้องทําวิจยั ตามหลักสู ตร
ของมหาวิทยาลัย ต้องส่ งรายชื อนักศึกษาและโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติรับทราบ พร้อม
ทั,งต้องดูแลการวิจยั ของนักศึกษาต่างชาติไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบและเกิดความเสี ยหายต่อประเทศไทย ทั,งนี, ให้หมาย
รวมถึงสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาด้วย
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การขออนุญาตเข้ ามาทําการวิจัยในประเทศไทย
สํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ

นักวิจยั ประเภท ๑ (โครงการรัฐบาล)
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การขออนุญาตเข้ ามาทําการวิจยั ในประเทศไทย

• ข้อ 16. เมื+อสํานักงานอนุ ญาตให้นักวิจยั ชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจยั ในประเทศไทยได้แล้ว ให้นาํ
หนังสื ออนุญาตไปขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยูช่ วั+ คราว (Non-immigrant) เพื+อ
เข้าประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ลไทย

• หน่ วยงานไทยที+เป็ นเจ้าของโครงการร่ วม แจ้งข้อมูลเกี+ยวกับนักวิจยั ชาวต่างประเทศตามแบบ
นต./1 ให้สาํ นักงานทราบภายใน 15 วัน นับจากวันเริ+ มทําการวิจยั

• ข้อ 17. ในกรณี ที+นกั วิจยั ชาวต่างประเทศอยูใ่ นประเทศไทยขณะที+ได้รับหนังสื อ
อนุญาต ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองต่อสํานักงานหรื อผ่ านทางอินเตอร์ เน็ท
ภายใน 7 วัน นับตั,งแต่วนั ที+ได้รับหนังสื อแจ้งอนุญาต เพื+อลงทะเบียน (ตามแบบ
NRCT-02) และรับบัตรประจําตัวนักวิจยั ชาวต่างประเทศ และหนังสื อ
รายงานตัวของสํานักงานถึงนักวิจยั ไทยและ/หรื อหน่วยงานที+เกี+ยวข้อง ตามที+
สํานักงานกําหนด

นักวิจยั ประเภท ๒, ๓, ๔
• นักวิจัยส่ งเอกสารดังต่อไปนี, ต่อสํานักงานเพื+อขออนุญาตล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
ก่อนวันที+จะเริ+ มทําการวิจยั
• (1) คําขออนุญาตทําการวิจยั
• (2) หนังสื อรับรอง
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การรายงานตัวและการชําระค่ าประกันการส่ งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

• ข้อ 18. ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศรายงานตัวด้วยตนเองต่อสํานักงานหรื อผ่านทางอินเตอร์ เน็ทภายใน 7
วัน นับ ตั,ง แต่ ว นั ที+ เ ดิ น ทางเข้า มาในประเทศไทยหรื อ วัน ที+ ไ ด้รั บ หนัง สื อ แจ้ง อนุ ญ าต เพื+ อ ดํา เนิ น การ
ลงทะเบียน (ตามแบบ NRCT-02) รับบัตรประจําตัวนักวิจยั ชาวต่างประเทศ และรับหนังสื อรายงานตัว
ของสํานักงานถึงนักวิจยั ไทย และหรื อหน่วยงานที+เกี+ยวข้อง
• ข้อ 19. นักวิจยั ชาวต่างประเทศประเภทที+สามและสี+ จะต้องชําระค่า
ประกันการส่ งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 10,000 บาทต่อ 1
โครงการ
สํ านักงานจะคืนค่ าประกันการส่ งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ แก่ นักวิจัย ชาวต่ างประเทศ เมื-อได้ รับ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แล้ ว
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ขออนุญาตเข้ าทําการวิจัยในประเทศไทย
แบบคําขออนุญาตทําการวิจัย (NRCT-01)

นําหนังสื ออนุญาตไปขอรับ Visa ประเภท non-immigrant

รายงานตัวต่ อ วช. เพือ- ลงทะเบียน
(แบบ NRCT-02) ภายใน 7 วันนับตั7งแต่ วนั ทีไ- ด้ รับหนังสื อแจ้ งอนุญาต
ชําระค่ าประกันการส่ งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 10,000 บาท/โครงการ
ขอขยายเวลา (NRCT-04)

รายงานความก้ าวหน้ า ตามแบบ NRCT-03
แจ้ งยุตกิ ารวิจยั NRCT-05

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ NRCT-06 รับคืนเงินประกัน
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การวิจัยในประเทศไทย

• ข้อ 21. ให้นักวิจยั ชาวต่างประเทศทําการวิจยั ตามแผนการวิจยั ที+ได้เสนอไว้ และปฏิบตั ิตามระเบียบของ
สํานักงานและระเบียบของหน่วยงานที+เกี+ยวข้อง
• ข้อ 22. ในกรณี ที+นักวิจยั ชาวต่างประเทศมีความจําเป็ นต้องเปลี-ยนแผนการวิจัย ให้ แจ้ งสํ า นักงานทราบ
ล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 60 วัน ตามหลักเกณฑ์ที+สาํ นักงานกําหนด
• ข้อ 23. ในระหว่างการวิจยั ให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศส่ งรายงานความ
ก้าวหน้า (เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย) ตามแบบ NRCT-03

ล่วงหน้ าไม่ น้อย
กว่ า 60 วัน

ให้สาํ นักงานและนักวิจยั ไทย ตามระยะเวลาที+ สํานักงานกําหนด
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