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ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------------------------สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วย
ให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดาเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(คอบช.)” และนอกจากนี้ยังร่วมกับ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดทา
กรอบวิ จั ย เพื่ อ การจั ด สรรทุ น วิ จั ย ประจ าปี ง บประมาณ 2560 ซึ่ ง กรอบการวิ จั ย ดั ง กล่ า วได้ ผ่ า น
การประชาพิจารณ์ในเว็บไซต์ วช. (www.nrct.go.th) และได้ขอความเห็นต่อกรอบการวิจัยจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง จานวน ๒ แผนงาน 32 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)
1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
จานวน 25 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1) ข้าว
2) มันสาปะหลัง
3) ยางพารา
4) อ้อยและน้าตาล
5) ปาล์มน้ามัน
6) พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
7) สัตว์เศรษฐกิจ
8) พลาสติกชีวภาพ
9) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
10) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
11) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
12) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
13) การคมนาคมขนส่งระบบราง
14) โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15) การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
16) การแพทย์และสาธารณสุข
17) ประชาคมอาเซียน
18) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
19) มนุษยศาสตร์
20) การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
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21) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
22) สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
23) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
24) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
25) การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
2. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม จานวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1) เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
2) ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
3) ผู้สูงอายุ และคนพิการ
4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5) ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
6) เศรษฐกิจพอเพียง
7) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
คอบช. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยที่แนบท้ายประกาศนี้ และผลการวิจัยที่ได้ต้องมี
เป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและ
ชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) ทั้งนี้ คอบช. จะให้ความสาคัญในด้านการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เชิงสังคมและชุมชน เป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในด้านความคุ้มค่า ประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจน มี
กลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนาผลผลิตจากงานวิจั ยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากผลลั พธ์ ที่ ไ ด้จ ากงานวิจั ย ทั้งนี้ คอบช. จะพิจารณาสนั บสนุน งบประมาณการวิจั ยเป็น รายปี
สาหรับโครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี จะพิจารณาถึงผลสาเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้
การสนับสนุน
๒. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบท้ายประกาศนี้
2.2 มีลักษณะเป็นโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด) หรือแผนงานวิจัย (แบบ คอบช. 1ช)
ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย
2.2.1 รายชื่อโครงการวิจัยย่อย ซึ่งอาจระบุรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดใน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย
2.2.2 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดได้จริง
2.2.3 ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่สามารถดาเนินการวิจัย ในปีแรกที่
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือ
มีการดาเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนาไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
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2.4 งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ
เหมาะสมกับการดาเนินงานวิจัย
2.5 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัย
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่
และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนาทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยมา
ดาเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้าซ้อนหรือมีการดาเนินการวิจัย
มาแล้ว คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
2.6 กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการดาเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ
2.7 กรณี แ ผนงานวิ จั ย ผู้ อ านวยการแผนงานสามารถเป็ น หั ว หน้ า โครงการวิ จัย ย่ อ ยได้ เ พี ยง
โครงการวิจัยย่อยเดียวเท่านั้น
2.8 หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้อานวยการแผนงาน หัวหน้าโครงการย่อยและนักวิจัยร่วมทุกท่าน
ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน
3. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้
3.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ
3.3 มีความรู้ ความสามารถเป็ นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้ อเสนอ
การวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดาเนินการวิจัยได้สาเร็จ
3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนรวมทั้งสามารถดาเนินการ
วิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
3.5 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐที่หัวหน้าโครงการหรือ
ผู้อานวยการแผนงานสังกัดอยู่ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนให้ความเห็นชอบและ
รับรอง
3.6 ส าหรั บ หั ว หน้ าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ผู้ บังคับบัญชาสู งสุ ด ของหน่ว ยงาน
ต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการย่ อย ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ห รือ
เทียบเท่าของภาคเอกชนต้องให้ความเห็นชอบและรับรองเช่นเดียวกันกับผู้อานวยการแผนงาน
3.7 เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
3.8 ทั้งนี้ กรณีอยู่ น อกเหนื อจากคุณสมบัติดังกล่ าวข้างต้นให้ อยู่ในดุล พินิจ ของคณะกรรมการ
ที่ คอบช. กาหนด
4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
4.1 พิ จ ารณาข้ อ เสนอการวิ จั ย ตามแนวทางที่ คอบช. ก าหนด โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น คณะ
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
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4.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบการรับทุนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการ/แผนงานต้องไม่ ติดค้างการ
ส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRMS ปีงบประมาณ 2551 – 2557 และ กรณีติด
ค้างงานวิจัยในระบบ NRMS ของปีงบประมาณ 2558 – 2559 ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจั ย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรั บปรุ งข้ อมูล
ในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
4.3 ให้ความสาคัญกับข้อเสนอการวิจัยที่มีการระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ
4.4 ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการข้อเสนอการวิจัยเป็นแผนงานวิจัยเดียวกัน ทั้งนี้หากข้อเสนอ
การวิจัยสามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้
4.5 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบ National
Research Management System (NRMS) URL: http://www.nrms.go.th ที่ลงทะเบียนตรงตามกลุ่ม
เรื่องที่ระบุในเล่มข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
พร้อมทั้งส่งเล่มข้อเสนอการวิจัยทันในเวลาที่กาหนด
4.6 คาตัดสินของ คอบช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
5. การเขียนข้อเสนอการวิจัย
5.1 ดาวน์ โ หลดประกาศรั บ ข้ อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัย ได้ที่ http://www.nrct.go.th
หรือ http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบวิจัย
5.2 ดาวน์โหลดแบบหนังสือนาส่ง แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และคู่มือการลงทะเบียน รวมทั้ง
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrms.go.th
5.3 เขียนข้อเสนอการวิจัยในแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research program) (แบบ คอบช. 1ช)
สาหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)
สาหรับโครงการวิจัยย่อยและโครงการวิจัยเดี่ยว โดยจัดทาข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทย font THSarabunPSK
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6. การส่งข้อเสนอการวิจัย
6.1 ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการ
ขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์
และแนบไฟล์โครงการวิจัย/แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยในรูปแบบ MS word และ PDF โดยระบบ
จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น หากพ้น
กาหนด คอบช. จะไม่รับพิจารณา
6.2 หลั ง จากนั ก วิ จั ย ได้ ล งทะเบี ย นส่ ง ข้ อ เสนอการวิ จั ย ตามขั้ น ตอนในข้ อ 6.1 สมบู ร ณ์ แ ล้ ว
ให้ จั ดพิมพ์ข้อเสนอการวิจั ยตามข้อ 5.3 โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบ
(สาหรับกรณีที่เป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยตามที่ระบุในแผนงาน ให้เย็บรวมกันเป็นชุด )
และส่งเอกสารดังนี้
- แบบหนังสือนาส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 1 ฉบับ
- เอกสารต้นฉบับที่มีการลงนามจากผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมสาเนา รวมเป็น 10 ชุด
- แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จานวน 2 ชุด
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6.3 นาส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 6.2 ไม่ว่าจะนาส่งทางไปรษณีย์ หรือนาส่งด้วยตนเอง เอกสาร
ต้องส่งถึง ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ตามที่อยู่
ด้านล่างนี้ และกรุณาระบุชื่อกลุ่มเรื่องด้านหน้าซองเอกสารให้ชัดเจนด้วย
เรียน ผู้อานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กลุ่มเรื่อง ....................................................................................
**ทั้งนี้ คอบช. ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน**
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2579 2284, 0 2579 3982
หรื อ 0 2561 2445 ต่ อ 412-413, 403-407 และ 409-410 โทรสาร 0 2579 0566 และ
0 2561 3721
6.4 คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะดาเนินการทาลาย
ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว
7. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลการจัดสรรทุนวิจัยประจาปีงบประมาณ 2560 คอบช. จะประกาศผลการพิจารณาให้นักวิจัย
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทาง website ที่ http://www.nrct.go.th และ http://www.nrms.go.th
8. การทาสัญญาระหว่าง คอบช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
8.1 กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติการดาเนินการวิจัย จาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของสถาบั น หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ จั ด ส่ ง ส าเนาเอกสารการอนุ มั ติ ห รื อ
Certificate of Approval เพื่อประกอบการทาสัญญา
8.2 กรณีที่นักวิจัยมีการดาเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้จัดส่งสาเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบการทา
สัญญา
8.3 กรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
สภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทาการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ให้จัดส่งสาเนาเอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทาสัญญา
8.5 กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ให้จัดส่งสาเนา
เอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทาสัญญา
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8.6 ให้จัดส่งเอกสารยืนยันการไม่ติดค้างงานวิจัยของหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยร่วมทุกคนที่
ได้รั บ ทุน อุดหนุ น การวิจั ยใดๆ ในระบบ NRMS ส าหรับปีงบประมาณ 2551 – 2557 และ กรณีติดค้าง
งานวิจัยในระบบ NRMS ของปีงบประมาณ 2558 – 2559 ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย
8.7 หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญา จะต้ อ งเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน)
รายแผนงานแยกต่างหากจากบัญชีอื่น เพื่อสะดวกในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) และต้องแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
แผนงบประมาณโครงการโดยละเอียดในรายงานความก้าวหน้าและเมื่อสิ้นสุดของโครงการวิจัย
8.8 กรณีหน่วยงานได้รับการยกเว้นภาษี ให้แสดงหลักฐานการยกเว้นภาษีหรือทาหนังสือยืนยัน
จากหน่วยงานว่าได้รับการยกเว้นภาษี จานวน 2 ชุด ทั้งนี้หากไม่ได้รับการยกเว้นให้แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้เสียภาษีของหน่วยงาน จานวน 2 ชุด พร้อมอากรแสตมป์ร้อยละ 0.10 บาท ของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละ
โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2559

(นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

