แบบ อส/ว – 03

แบบเสนอโครงการศึก ษาวิจ ัย ฉบับ สมบูร ณ์
ผู้ขออนุญาต ต้ องยืนแบบเสนอโครงการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ซึง ประกอบด้ วยรายละเอียดตามหัวข้ อ ดังนี (
1. ชื#อ โครงการศึก ษาวิจ ัย
* ให้ ระบุชือโครงการศึกษาวิจยั ทังภาษาไทยและภาษาอั
(
งกฤษ
2. ชื#อ หัวหน้ าโครงการและคณะผู้ร่ วมวิจ ัย
* ให้ ระบุชือหัวหน้ าโครงการและผู้ร่วมโครงการทุกคน รวมถึงหัวหน้ าหน่วยงานพื (นทีอนุรักษ์ ทีเข้ าไป
ทําการศึกษา พร้ อมทังระบุ
( ตําแหน่งและสถานทีทํางาน
3. ชื#อ หน่ วยงานที#ท าํ การศึก ษาวิจ ัย (ถ้ ามี)
* - ให้ ระบุหน่วยงานทีทําการศึกษาวิจยั
- ให้ ระบุชือหน่วยงานทีร่วมโครงการศึกษาวิจยั
4. ชื#อ สถาบัน ทางวิช าการ หน่ วยงานราชการ หรื อ สถาบัน การศึก ษา ในประเทศไทยที#รั บ รองและ
ร่ วมรับ ผิด ชอบโครงการศึก ษาวิจ ัย
* กรณีทีผ้ ขู ออนุญาตเป็ นชาวต่างประเทศ หรื อบุคคลทัว ไป หรื อองค์กรเอกชน ให้ ระบุชือสถาบันทาง
วิชาการ หน่วยงานราชการ หรื อสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึง จะเป็ นผู้ควบคุมดูแล ให้ ผ้ ดู ําเนินการ
ศึกษาวิจยั ปฏิบตั ิตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามระยะเวลาทีกําหนด
5. ระยะเวลาดําเนิน การตลอดโครงการ
* ให้ ระบุระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจยั ตังแต่
( ต้นจนสิ (นสุดโครงการ และตารางเวลาทีจะ
เข้ าไปศึกษาวิจยั ในพื (นทีป่าอนุรักษ์ ในกรณีทีขออนุญาตเข้ าไปศึกษาวิจยั ในพื (นทีหลายแห่ง จะต้ องระบุ
ช่วงเวลาทีขอเข้ าพื (นทีแต่ละแห่งด้ วย ทังนี
( ( กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สงวนสิทธิ:ทีจะ
พิจารณาระยะเวลาทีเข้ าไปศึกษาวิจยั ในพื (นทีป่าอนุรักษ์ ตามความเหมาะสม
6. สถานที#ด ําเนิน การ
* ให้ ระบุชือพื (นทีป่าอนุรักษ์ ทีขออนุญาตเข้ าดําเนินการศึกษาวิจยั ทังหมด
(
ซึง อยู่ภายใต้ ความ
รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และเขต
ห้ ามล่าสัตว์ป่า ทีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว) โดยระบุบริ เวณทีเข้ าไปทําการศึกษาให้ ชดั เจน เพือ
สะดวกต่อการควบคุมของพนักงานเจ้ าหน้ าที
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7. หลัก การและเหตุผ ล
* ให้ ชี (แจงหลักการและเหตุผลในการศึกษาวิจยั โดยละเอียด
8. วัต ถุป ระสงค์ ข องโครงการวิจ ัย
* ให้ ระบุวตั ถุประสงค์ทีสําคัญเป็ นข้ อ ๆ
9. วิธ ีก ารดําเนิน การและแผนการปฏิบ ัต ิงาน
* ให้ บรรยายวิธีการและขันตอนการศึ
(
กษาวิจยั ตารางเวลาดําเนินการ ตลอดจนขอบเขตและ
สถานทีทําการศึกษาวิจยั ในการดําเนินการโครงการศึกษาวิจยั โดยละเอียด หากผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอ
เก็บตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ จะต้ องมีรายละเอียดเพิมเติมดังนี (
(1) ให้ ระบุจํานวน ชนิด ขนาด ปริ มาณ และวิธีการเก็บตัวอย่างให้ ชดั เจน
(2) ให้ ระบุเหตุผลความจําเป็ นในการจัดเก็บตัวอย่าง
(3) หากประสงค์จะนําตัวอย่างออกนอกประเทศต้ องระบุเหตุผลความจําเป็ น และสถานทีทีจะนําไป
ศึกษาวิจยั โดยละเอียด
(4) ให้ ระบุวิธีการจัดการกับส่วนหรื อซากของตัวอย่างทีเสร็ จสิ (น หรื อเหลือจากการศึกษาวิจยั หากมี
โครงการหรื อกิจกรรมย่อยภายใต้ ชือโครงการศึกษาวิจยั ทีเสนอ ต้ องแยกอธิบายวิธีการและสถานที
ตลอดจนขันตอนการดํ
(
าเนินการโดยละเอียด เสมือนหนึงเป็ นโครงการเอกเทศในแต่ละโครงการ ทังนี
( ( กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สงวนสิทธิ:ทีจะพิจารณาจํานวนตัวอย่างทีขอเก็บตามความเหมาะสม
(5) กรณีทําการศึกษาหรื อวิจยั โดยใช้ แบบสอบถาม ให้ แนบบบสอบถาม มาเพือประกอบการพิจารณา (จํานวน 3
ชุด)
(6) กรณีทีมีการเดินสํารวจ ให้ แนบแผนทีบริ เวณทีจะเข้ าไปสํารวจ พร้ อมคําอธิบายในข้ อเสนอโครงการวิจยั
10. ผลที#ค าดว่ าจะได้ ร ับ
* ให้ ระบุประโยชน์ ทีจะคาดว่าจะได้ รับจากการดําเนินการโครงการศึกษาวิจยั นี (
11. งบประมาณดําเนิน การ
* ให้ แจ้ งรายละเอียดงบประมาณตามหมวดรายจ่ายแยกแต่ละกิจกรรม/โครงการ เป็ นรายปี จน
เสร็ จสิ (นโครงการ
12. แหล่ งทุน วิจ ัย
* ให้ ระบุแหล่งทุนวิจยั เพือใช้ ในการดําเนินการศึกษาวิจยั ในครัง( นี ( และแจ้ งสถานภาพ เพือให้ ทราบว่าได้ รับ
การอนุมัตเิ งินทุนแล้ วหรื อไม่ ประการใด
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13. ชื#อ และลายมือ ชื#อ ของนัก วิจ ัยทุก คนที#ร่ วมโครงการท้ ายข้ อ เสนอโครงการวิจ ยั
* สําหรับกรณีทีทําการวิจยั ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และมีการดักจับสัตว์ เก็บ หรื อทําอันตรายแก่
รังของสัตว์ป่า ทังนี
( ( เพือเป็ นไปตามระเบียบอส. ว่าด้ วยการอนุญาตให้ ลา่ สัตว์ป่า เก็บ หรื อทําอันตรายแก่รัง
ของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า เพือการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ พ.ศ. 2546 ข้ อ 7(6)
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