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สรุปแหล งทุนวิจัยภายในประเทศ 
 

ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
1 กรมการพัฒนาชุมชน  ทุนวิจัยกรมการพัฒนาชุมชน  ตามป งบประมาณ  กลุมงานวิจัยและพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
โทร. 02-221-9122, 02-222-617 ต่อ 113, 124  

http://www.cdd.go.th 
  
 

2 กรมการศาสนา  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท  
ทั่วไป  

ประมาณเดือนตุลาคมของ  
ทุกป  

ฝ ายวิจัยและประเมินผล กองแผนงาน  
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ถนน
พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 10300  
โทร. 02-281-6540 โทรสาร 02-282-2863 

http://www.moe.go.th/webrad/  
general/main.htm 
  
 

3 กรมการศาสนา  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ภายในเดือนกุมภาพันธ  กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  
ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10300  
โทร.02-281-6540 โทรสาร 02-282-2863 ในเวลา
ราชการหรือติดตอสอบถามรายละเอียดได ที ่ 
ฝายวิจัยและประเมินผล กองแผนงาน กรมการศาสนา  

http://www.moe.go.th/webrad/ 
general/main.htm 
  

4 กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ทุนวิจัยการศึกษานอก  
โรงเรียน  

ประมาณเดือนพฤษภาคม  
ของทุกป  

กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน  
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10300  

-  

5 กรมควบคุมมลพิษ  ทุนดานการจัดการมลพิษ  ไมแน นอน  การจัดการสารอันตรายและกากของเสีย  
กรมควบคุมมลพิษ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร  
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

http://www.pcd.go.th 
  
 

6 กรมควบคุมมลพิษ  ทุนดานการจัดการสาร  
อันตรายและกากของเสีย  

ไมแน นอน  การจัดการสารอันตรายและกากของเสีย  
กรมควบคุมมลพิษ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร  
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

http://www.pcd.go.th 
  

http://www.cdd.go.th/
http://www.moe.go.th/webrad/
http://www.moe.go.th/webrad/
http://www.pcd.go.th/
http://www.pcd.go.th/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
7 กรมป าไม  ทุนวิจัยสํานักอนุรักษ  

ทรัพยากรธรรมชาติ  
ประกาศทุนประมาณเดือน 
กรกฎาคม  

สํานักอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาต ิกรมป าไม   
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
10900 โทร. 02-579-2191  

http://www.forest.go.th 
  

8 กรมพัฒนาที่ดิน  ทุนวิจัยโครงการพัฒนา  
โครงการวิจัยใหม  

ไมแน นอน  ฝ ายวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน  
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 02-579-5571, 02-579-011 ต่อ 1376  

http://www.ldd.go.th 
  

9 กรมพัฒนาและสงเสริม 
พลังงาน  

ทุนโครงการศึกษาวิจัยดาน 
พลังงาน  

ประมาณตนป งบประมาณ  สวนค นควาและพัฒนาพลังงาน สํานักศึกษา ค นควา 
และพัฒนาพลังงาน กรมพัฒนาและสงเสริม 
พลังงาน  ถนนพระราม 1 ยศเส กรุงเทพมหานคร  
10300 โทร. 02-221-1853, 02-221-1877  
โทรสาร 02-224-0914  

http://www.dedp.go.th 
  

10 กรมราชทัณฑ  ทุนโครงการวิจัยปญหาที ่
จําเปนและเรงดวนเกี่ยวกับ  
งานราชทัณฑ์   

ระหวางเดือนกรกฎาคม 
ของทุกป 

สํานักทัณฑวิทยา  กรมราชทัณฑ 
โทร. 02-591-5515, 02-591-5513 

http://www.correct.go.th 
  

11 กรมวิชาการ  ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัย
การศึกษา การศาสนาและ 
การวัฒนธรรม  

ประกาศรับสมัคร
ประมาณชวงเดือนตุลาคม-
ธันวาคม  

งานสงเสริมและประสานงานวิจัย 
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  
โทร. 02- 282-1816, 02-282-9862 

-  

12 กรมวิชาการ  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท 
ทั่วไป  

ประกาศปละ 1 ครั้ง เปน 
กรณีไป  

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร. 02-282-1816, 02-282-9862 ต อ 713, 707, 703 
โทรสาร 02-281-2602 

- 

http://www.forest.go.th/
http://www.ldd.go.th/
http://www.dedp.go.th/
http://www.correct.go.th/


3 
 

ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
13 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ทุนวิจัยศูนยเพิ่มผลผลิตแหง 

ประเทศไทย  
ประกาศทุนเปนครั้งคราว 
และในบางสาขา  

ศูนยเพิ่มผลผลิตแหงประเทศไทย กรมส งเสริม 
อุตสาหกรรม  ถนนพระราม 6  กรุงเทพมหานคร  
10400 โทร. 02-202-4548  

http://www.dip.go.th/mainpage.asp 
 
  

14 กรมสวัสดิการและคุ มครอง  
แรงงาน  

ทุนอุดหนุนการวิจัย  ไมแน นอน  ฝ ายวิชาการและแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน 
กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน  
โทร. 02-211-6824, 02-221-6821  
โทรสาร 02-211-6818  

http://www.labour.go.th 
 

15 กลุมประสานงานศาสนาเพื่อ 
สังคม  

ทุนวิจัยกลุมประสานงาน 
ศาสนาเพื่อสังคม  

ไมแน นอน  กลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม 
495/44 ซอยอยู ออมสิน ถนนจรัญสนทิวงศ์  
กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 02-433-7169 

-  

16 กองอํานวยการกลางรักษา 
ความปลอดภัยแหงชาติ 
กระทรวงกลาโหม 

ทุนสนับสนุนกองอํานวยการ 
กลางรักษาความปลอดภัย 
แหงชาติ  

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ไว  

กองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห งชาติ 
สนามเสือป า โทร. 02-433-7169  

- 

17 การเคหะแหงชาติ  ทุนวิจัยการเคหะแหงชาติ  ตลอดป  กองวิจัยและพัฒนา ศูนยวิชาการที่อยู อาศัย  
การเคหะแหงชาติ โทร.02-377-5501, 02-377-7375,  
02-377-5461 ตอ่ 6376, 6192 โทรสาร 02-375-8849 

http://www.nhanet.or.th 
  

18 การท องเที่ยวแหงประเทศ  
ไทย (ททท.)  

ทุนวิจัยการทองเที่ยวแหง  
ประเทศไทย  

ไมแน นอน  การท องเที่ยวแหงประเทศไทย ถนนราชดําเนิน  
กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 02-282-1143-7  

http://www.tat.or.th 
  

19 การไฟฟ าฝ ายผลิตแหง 
ประเทศไทย (กฟผ.)  

ทุน กฟผ.  ไมแน นอน  สํานักงานวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 
การไฟฟ าฝ ายผลิตแหงประเทศไทย บางกรวย  
นนทบุร ี11130 โทร. 02-436-1200  
โทรสาร 02-436-1225  

http://www.egat.co.th 
  

http://www.dip.go.th/mainpage.asp
http://www.labour.go.th/
http://www.nhanet.or.th/
http://www.tat.or.th/
http://www.egat.co.th/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
20 การส่ือสารแห งประเทศไทย 

(กสท.)  
ทุนอุดหนุนการวิจัยและ 
พัฒนา  

รอบที่ 1  
ตุลาคม-พฤศจิกายน 
รอบที่ 2  
มกราคม-กุมภาพันธ  
 รอบที่ 3 
 เมษายน-พฤษภาคม  

กองวิศวกรรม แผนวิจัยและพัฒนา 
การส่ือสารแห งประเทศไทย 99 ถ.แจ งวัฒนะ หลักส่ี 
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10002  
โทร. 02-506-3203, 02-506-3684 
โทรสาร 02-574-4791  

http://www.cattelecom.co.th 
  

21 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณการเกษตร (ธกส.) 

ทุนวิจัยธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ 
การเกษตร  

ทุกปงบประมาณของ 
ธนาคาร (1 เมษายน- 
31 มีนาคมของปถัดไป)  

กองวิชาการ สํานักวิชาการและแผน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
469 ถนนนครสวรรค เขตดุสิต นางเลิ้ง 
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-280-0180 ต อ 2946 
โทรสาร 02-281-4731  

http://www.baac.or.th 
  

22 บริษัทคอลเกต ปาลมโอลิฟ  ทุนวิจัยบริษัทคอลเกต ปาลม 
โอลิฟ  

ไมแน นอน  บริษัทคอลเกต ปาลมโอลิฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
กรุงเทพมหานคร  

http://www.colgateprofessional.  
co.th  

23 มูลนิธ ิWinrock International  ทุนวิจัยดานการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Normnet)  

ไมแน นอน  คณะกรรมการพิจารณาทุกขายงานการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงไหม  
โทร. (053) 221-155, 221-699 ตอ่ 3573  

-  

24 มูลนิธิโทเร เพื่อการส งเสริม 
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัย 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี 

ไมแน นอน  มูลนิธิโทเร เพื่อการส งเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย 
73/1 ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  

http://www.ttsf.or.th 
 

25 มูลนิธิศาสตราจารย  
ดร. วิศิษฐ ประจวบเหมาะ  

ทุนวิจัยมูลนิธิศาสตราจารย 
ดร.วิศิษฐ ์ประจวบเหมาะ  

ประกาศทุนประมาณเดือน 
กันยายน  

สํานักงานมูลนิธิศาสตราจารยดร.วิศิษฐ ประจวบ
เหมาะ   สถาบันประชากรศาสตร ช้ัน 3 อาคารวิศิษฐ 
ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-251-1133-4  

- 

http://www.cattelecom.co.th/
http://www.baac.or.th/
http://www.ttsf.or.th/


5 
 

ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
26 โรงงานยาสูบ  ทุนวิจัยโรงงานยาสูบ  ภายในเดือนตุลาคมของ  

ทุกป  
โรงงานยาสูบ 184  ถนนพระราม 4 เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-253-0353  

http://www.thaitobacco.or.th 
  

27 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ 
วัสดุแห งชาติ  

ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา 
และวิศวกรรม (MTEC)  

ตลอดป  ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
แหงชาติ ช้ัน 6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-247-1487,  
02-248-6148, 02-246-6202 โทรสาร 02-247-1455  

http://www.mtec.or.th 
  

28 ศูนยเทคโนโลย ี
อิเล็กทรอนิกสและ 
คอมพิวเตอรแห งชาติ 
(NECTEC) 

ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา 
และวิศวกรรม 

 

ตลอดป  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
แหงชาติ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยีแหงชาติ ช้ัน 7 ถนนพระราม 6 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02-247-1482, 02-247-1335  
โทรสาร 02-247-1455  

http://www.nectec.or.th  
 

29 ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (NANOTEC) 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
พัฒนาด้านนาโนเทคโนโลย ี

ตลอดป ี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนน
พหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
ปทุมธานี 12120 โทร. 02-564-7000  
โทรสาร 02-5647001-5 

http://www.nanotec.or.th 
 

30 ศูนยพันธุวิศวกรรมศาสตร์
และ เทคโนโลยชีีวภาพ 
แหงชาติ  

ทุนวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม   ตลอดป  ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม 
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
113 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลอง
หลวง ปทุมธาน ี12120 โทร. 02-564-6700 ต่อ 
3434-3450 โทรสาร 02-564-6704  

- 

http://www.thaitobacco.or.th/
http://www.mtec.or.th/
http://www.nectec.or.th/
http://www.nanotec.or.th/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
31 ศูนยพันธุวิศวกรรมและ  

แหงชาติ (BIOTEC) 
ทุนวิจัยโรคเอดส์  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
แหงชาติ ช้ัน 5 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  

http://www.mtec.or.th 
  
 

32 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
(foundation for Thailand 
Productivity Institute) 

ทุนสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาต ิ

ตลอดป ี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ
ช้ัน 19 อาคารบุญผ่อง 1193 ถนนพหลโยธิน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-278-1685-8, 02-278-1692-3 ต่อ 101, 102 

http://www.ftpi.or.th 
 

33 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  ทุนวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  ประกาศทุนวิจัยให 
บุคคลภายนอกสถาบันฯ เป
นคราวๆ  ไป  

ฝ ายธุรการวิทยาศาสตร  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  
หอง C 408 ตึกเคม ีคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-247-1900,02-247-5757 
หรือที ่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โทร.02-574-0615 

http://www.cri.or.th 
  

34 สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)  

ทุนทบทวนสถานการณและ 
วิจัยหาองคความรู เพื่อการ 
ปรับปรุงนโยบาย (Policy-  
linked Research)  

ตลอดป สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
อาคาร 3 ช้ัน 5 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท  
อําเภอ เมือง จังหวัดนนทบุร ี11000  
โทร. 02-951-1284-94 ต่อ 127โทรสาร 02-951-1295  

http://www.hsri.or.th 
  

35 สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)  

ทุนพัฒนานักวิจัย (Research 
Fellows Development)  

จะประกาศทุนในราว เดือน
ตุลาคมของทุกป  

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
อาคาร 3 ช้ัน 5 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท  
อําเภอ เมือง จังหวัดนนทบุร ี11000  
โทร. 02-951-1284-94 ต่อ 127โทรสาร 02-951-1295  

http://www.hsri.or.th 
  

36 สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)  

ทุนวิจัยเพื่อแกปญหาระบบ 
สาธารณสุขระดับพื้นที ่
(Area-based Research)  

ตลอดป สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
อาคาร 3 ช้ัน 5 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท  
อําเภอ เมือง จังหวัดนนทบุร ี11000  
โทร. 02-951-1284-94 ต่อ 127โทรสาร 02-951-1295  

http://www.hsri.or.th 
  

http://www.mtec.or.th/
http://www.ftpi.or.th/
http://www.cri.or.th/
http://www.hsri.or.th/
http://www.hsri.or.th/
http://www.hsri.or.th/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
37 สมาคมนักวิจัยในความ

อุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาต ิ
ทุนทําวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม ่ ช่วงเดือนมกราคม-

กุมภาพันธ์ 
สํานักงานเลขาธิการ 
สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัย
แห่งชาติ 196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 โทร. 02-579-1372-9 ต่อ 481 

- 

38 สมาคมสังคมศาสตรแห ง 
ประเทศไทย  

ทุนวิจัย "พระยาสุนทรลิขิต 
และคุณหญิง  

ไมแน นอน  สมาคมสังคมศาสตรแห งประเทศไทย อาคารราชเทวี
ทาวเวอร ช้ัน 17 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02-251-7269, 02-255-3685-6  

-  

39 สันนิบาตสหกรณแห ง  
ประเทศไทย  

ทุนวิจัยสันนิบาตสหกรณ  
แหงประเทศไทย  

ประกาศทุนประมาณเดือน  
มีนาคม  

สันนิบาตสหกรณแห งประเทศไทย  
13 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทร. 02-241-3634, 02-241-3332, 02-241-1789,  
02-669-3254-64  โทรสาร 02-241-1013  

http://www.clt.or.th 
  

40 สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

ทุนวิจัยสํานักการศึกษา  ไมแน นอน  ฝ ายวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน  
กองวิชาการ สํานักการศึกษา  คลองสาน 
กรุงเทพมหานคร  โทร. 02-437-2047  

http://www.bmaeducation.in.th 
 
 

41 สํานักงบประมาณ  ทุนโครงการศึกษารูปแบบ  
การเคลื่อนย าย และคาใช จาย  
ในการขนสงสินค าเกษตร  
และอุตสาหกรรมที่สําคัญ  

ประมาณ 6 เดือน  
กอนปงบประมาณที่จะเริ่ม  
ดําเนินการ  

สํานักงบประมาณ  
ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ  
โทร. 02-273-9266-99 

http://www.bb.go.th 
  

42 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

โครงการพัฒนาองคความรู  
และศึกษานโยบายการ 
จัดการทรัพยากรชีวภาพใน 
ประเทศไทย  

ไมแน นอน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 19 ถนนศรีอยุธยา เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190 หรือ
ที่ ศาสตราจารย วิสุทธิ์ ใบไม้ ภาควิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. 02-246-1376 โทรสาร 02-247-7051  

http://www.trf.or.th 
 

http://www.clt.or.th/
http://www.bmaeducation.in.th/
http://www.bb.go.th/
http://www.trf.or.th/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
43 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.)  
ทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก 

เดือนกุมภาพันธ-์กรกฎาคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
979 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ์ช้ัน 14 ถนนพหลโยธิน 
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-298-0455 ต่อ 184 โทรสาร 02-298-0476  

http://rgj.trf.or.th 
  

44 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

ทุนเผยแพรผลงานวิจัย  ไมแน นอน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190  

http://www.trf.or.th 
  

45 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

ทุนพัฒนาความเขมแข็งของ 
สถาบันวิจัย  

ไมแน นอน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190  

http://www.trf.or.th 
  

46 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย 
สกว.) 

รับสมัครปีละ 1 ครั้ง 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-
31 มีนาคมของทุกปี 
ประกาศผลพิจารณาวันที่ 
30 มิถุนายนของทุกป ี

ฝ่ายวิชาการ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190  

http://www.trf.or.th 
  

47 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํา
วิจัยของอาจารย์รุ่นกลางใน
สถาบันอุดมศึกษา (สกว.48
ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
979 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ์ช้ัน 14 ถนนพหลโยธิน 
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-298-0455-75 โทรสาร 02-298-0455 

http://www.trf.or.th 
  

http://rgj.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/


9 
 

ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
48 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.)  
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํา
วิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
(สกว.ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

รับสมัครปีละ 1 ครั้ง ตาม
ประกาศของสกว. 

ฝ่ายวิชาการ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190  

http://www.trf.or.th 
  

49 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

ทุนวิจัยนวัตกรรมสถาบัน 
สกว. 

เดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
979 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ์ช้ัน 14 ถนนพหลโยธิน 
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-298-0455 ต่อ 184 โทรสาร 02-298-0476 

http://www.trf.or.th 
  

50 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

ทุนวิจัยพ้ืนฐานแบบกําหนด
ทิศทาง (Directed Basic 
Research Grant) 

ตามประกาศของสกว. ฝ่ายวิชาการ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190  

http://www.trf.or.th 
  

51 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามประกาศของสกว. ฝ่ายวิชาการ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190  

http://www.trf.or.th 
  

52 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

ทุนวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development R&F) 

ไม่แน่นอน ฝ่ายวิชาการ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190  

http://www.trf.or.th 
  

http://www.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
53 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.)  
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Post -Doctoral Research 
Fellowship)  

ประกาศรับสมัคทุน 
ประมาณเดือนตุลาคม- 
ธันวาคม  

ฝ่ายวิชาการ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190  

http://www.trf.or.th 
  

54 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

ทุนวิจัยองคความรู ใหมที่เปน 
พื้นฐานต อการพัฒนา  

เปิดรับสมัครปละ 2 ครั้ง 
ช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม-
กันยายน  

ฝ่ายวิชาการ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190  

http://www.trf.or.th 
  

55 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธี
วิจัยอาวุโส สกว.)  

ตามประกาศของสกว. ฝ่ายวิชาการ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190  

http://www.trf.or.th 
  

56 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.)  

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่  ตามประกาศของสกว. ฝ่ายวิชาการ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-642-5186-9 โทรสาร 02-642-5190  

http://www.trf.or.th 
  

57 สํานักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา  

ทุนวิจัยโครงการพัฒนา 
กฎหมาย  

ไมแน นอน กองวิเคราะหกฎหมายและการร องทุกข 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขที ่3  
ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
โทร.  02-222-0206, 02-221-5306  

http://www.krisdika.go.th 
  

http://www.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.krisdika.go.th/


11 
 

ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
58 สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาแหงชาติ  
ทุนวิจัยกองทุนสนับสนุน 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ไมแน นอน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทร. 02-668-7123  

- 

59 สํานักงานคณะกรรมการ  
ขาราชการครู  

ทุนวิจัยกองทุนรัชมังคลา  
ภิเษก  

ประกาศทุนประมาณเดือน
พฤษภาคม  

ฝ ายนโยบายและบริหารงานบุคคล  
กองวิชาการบริหารงานบุคคล  
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  
โทร. 02-280-1104-9 ตอ่ 127  

http://www.moe.go.th/webtcs 
 
  

60 สํานักงานคณะกรรมการ      
คุมครองผูบริโภค  

ทุนสํานักงานคณะกรรมการ 
คุมครองผูบริโภค  

ไมแน นอน  กองคลัง สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทร. 02-282-9551   โทรสาร. 02-281-5466  

- 

61 สํานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายและ 
พลังงานแหงชาติ  

ทุนโครงการพลังงาน
หมุนเวียนและกิจกรรมการ
ผลิตในชนบท 

ตลอดป ี ฝ่ายพลังงานทดแทนและพลังงานใหม ่
กองอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
394/14 (ตรงขามหอสมุดแหงชาติ) ถนนสามเสน 
 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทร. 02-2280-0951, 02-628-7745 
โทรสาร. 02-282-4607, 02-282-4682 

http://www.nepo.go.th 
 

62 สํานักงาน 
คณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแหงชาติ  

ทุนโครงการศึกษา วิจัยและ 
พัฒนา แผนงานภาคความ 
รวมมอื กองทุนเพื่อส งเสริม 
การอนุรักษ พลังงาน  

ประกาศทุก 3 เดือน คือ ทุก
วันที ่1 ของเดือน มกราคม  
เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม  

กองอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
394/14 (ตรงขามหอสมุดแหงชาติ) ถนนสามเสน 
 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทร. 02-2280-0951-7  

http://www.eppo.go.th 
  

      

http://www.moe.go.th/webtcs
http://www.nepo.go.th/
http://www.eppo.go.th/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
63 สํานักงาน 

คณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแหงชาติ  

ทุนโครงการส่งเสริมธุรกิจ
ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
 

ตลอดป ี ฝ่ายพลังงานทดแทนและพลังงานใหม ่
กองอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
394/14 (ตรงขามหอสมุดแหงชาติ) ถนนสามเสน 
 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทร. 02-2280-0951, 02-628-7745 
โทรสาร. 02-282-4607, 02-282-4682 

http://www.nepo.go.th 
 

64 สํานักงานคณะกรรมการ 
วัฒนธรรมแหงชาติ  

ทุนวิจัยสํานักงาน 
คณะกรรมการวัฒนธรรม 
แหงชาติ 

ไมแน นอน  ฝ ายสงเสริมและประสานงานวิจยั กองวิจัยและ 
วางแผน สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหง- 
ชาต ิถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทร. 02-248-5852-3 

http://www.culture.go.th 
  

65 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนการวิจัยจาก National  
Institutes of Health (NIH)  
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา  

เดือนมกราคม-  
พฤษภาคมของทุกป  

ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 2 กองแปลและ  
วิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 02-579-2690, 02-561-2445 ต่อ 529 
โทรสาร 02-579-3049  

http://www.nrct.net 
  

66 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนการศึกษาขั้นปริญญาเอก 
(JSPS RONPAKU 
(Dissertation Ph.D.)  
Program)  

ประมาณเดือนกรกฎาคม- 
กันยายนของทุกป  

ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 2 กองแปลและ 
วิเทศสัมพันธ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 02-579-2690, 02-561-2445 ต่อ 529 
โทรสาร 02-561-3049 

http://www.nrct.net 
  

      

http://www.nepo.go.th/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
67 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 

แหงชาติ (วช.)  
ทุนวิจัยระยะยาวสําหรับ 
นักวิจัยรุนเยาว์ (Long Term 
Invitation Program)  

เดือนกันยายน -ธันวาคม ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 2 กองแปลและ 
วิเทศสัมพันธ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 02-579-2690, 02-561-2445 ต่อ 529 
โทรสาร 02-561-3049  

http://www.nrct.net 
  

68 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท 
กําหนดเรื่อง  

ประกาศทุนประมาณเดือน 
กุมภาพันธ์ -มีนาคมของ
ทุกป  

ฝ ายทุนอุดหนุนการวิจยั 1  กองสงเสริมการวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
โทร. 02-579-2288, 02-579-1370 ต่อ 459 

http://www.nrct.net 
  

69 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท 
ทั่วไป  

ประกาศทุนประมาณเดือน 
กุมภาพันธ์ -มีนาคมของ 
ทุกป์   

ฝ ายทุนอุดหนุนการวิจยั 1 กองสงเสริมการวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ถนน 
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 02-579-2288, 02-579-1270-9 ตอ่ 455  

http://www.nrct.net  
 

70 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เดือน กุมภาพันธ์ -มีนาคม
ของ ทุกป์   

ฝ ายทุนอุดหนุนการวิจยั 1 กองสงเสริมการวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ถนน 
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 02-579-2288, 02-561-2445 ต่อ 457-459 
โทรสาร 02-579-0455  

http://www.nrct.net 
  

71 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท 
เรงดวน  

ตลอดทั้งป  ฝ ายทุนอุดหนุนการวิจยั 1 กองสงเสริมการวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
โทร. 02-579-2288, 02-561-2445 ต่อ 457  
โทรสาร 02-579-0455  

http://www.nrct.net 
  

http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
72 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 

แหงชาติ (วช.)  
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ   
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม      
ด วยวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลย ี 

ประกาศทุนประมาณเดือน 
ตุลาคม-มกราคมของทุก ป  

ฝ ายทุนอุดหนุนการวิจยั 1 กองสงเสริมการวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
โทร. 02-579-2288, 02-561-2445 ต่อ 457 
โทรสาร 02-579-0455  

http://www.nrct.net  
 

73 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต 
โครงการความรวมมือ 
ระหวางไทย-เกาหล ี 
(NRCT -KOSEF) 

ตลอดป  ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 1 กองแปล และ
วิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
โทร. 02-579-2690, 02-561-2445 ต่อ 456 
 ฝ ายเกาหล ี
 KOSEF, 3 rd Flr. Keumsung Bldg.,  
1577-4, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, 137-070, 
KOREA  Fax. +82-2-567-7335 

http://www.nrct.net  
 

74 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต 
โครงการความรวมมือ 
 ระหวางไทย-จีน (NRCT-  
NSFC)  

ตลอดป  ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 1 กองแปล และ
วิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
โทร. 02-579-2690, 02-579-1371-9 ตอ่ 430,463  
ฝ ายจีน  
National Natural Science Foundation of  China 
35 Huayan Beilu  East Gate, Beijing 100083， 
CHINA  

http://www.nrct.net  
 

75 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต 
โครงการความรวมมือ 
ระหวางไทย-ญี่ปุ่น 
 (NRCT-JSPS)  

ประมาณเดือนกันยายน -
เดือนพฤศจิกายนของทุกป  

ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 2 กองแปลและ 
วิเทศสัมพันธ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร10900  
โทร. 02-579-2690, 02-561-2445 ต่อ 529  

http://www.nrct.net 
  

http://www.nrct.net/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
76 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 

แหงชาติ (วช.)  
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต 
โครงการความรวมมือ 

ระหวางไทย-นอรเวย์   
(NRCT -NFR)  

ตลอดป  ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 1 กองแปลและ 

วิเทศสัมพันธ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-561-2445 ตอ่ 456, 
02-579-2690 โทรสาร 02-561-3049 หรือ 
ฝ่ายนอร์เวย์  
The Research Council of Norway (NFR) 
Stensberggata 26, P.O.Box 2700, St.Hanshaugen, 
N 0131 Oslo, NORWAY 
Tel. 47 22 03 7000  Fax. 47 22 03 7001 

http://www.nrct.net 
  

77 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต 
โครงการความรวมมือ 
ระหวางไทย-เยอรมัน 
(NRCT -DFG)  

ตลอดป ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 1 กองแปลและ 
วิเทศสัมพันธ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
โทร. 0-2-579-1371-9 ตอ่ 430, 463  
โทรสาร 02-579-2285 

http://www.nrct.net  
 

78 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต 
โครงการความรวมมือ 
ระหวางไทย-สวีเดน  

ตลอดป  ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 1 กองแปล และ
วิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
โทร. 02-579-2690, 02-561-2445 ต่อ 456 
 ฝ ายสวีเดน 
 The Royal Swedish Academy of  Sciences,  
Box 5005, s-10405 Stockholm, SWEDEN  

http://www.nrct.net  
 

79 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต 
โครงการความรวมมือ 
ระหวางไทย-สหราช
อาณาจักร(NRCT-ROYSOC) 

ตลอดป  ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 1 กองแปล และ
วิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
โทร. 02-561-2445 ตอ่ 456, 02-579-2690  
 

http://www.nrct.net 
  

http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
80 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 

แหงชาติ (วช.)  
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต 
โครงการความรวมมือ 
ระหวางประเทศไทย- 
ออสเตรีย (NRCT-FWF) 

ตลอดป  ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 1 กองแปลและ 
วิเทศสัมพันธ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
โทร. 02-579-2690, 02-561-2445 ต่อ 456  
ฝ ายออสเตรีย  
Austrain Science Foundation (FWF) 
A-1040 Wien, Weryringergasse 35, AUSTRIA 

http://www.nrct.net  
 

81 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต 
โครงการความรวมมือ 
ระหวางไทย-อาเซียน 

ตลอดป  ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 1 กองแปล และ
วิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
โทร. 02-561-2445 ตอ่ 456, 02-579-2690  

http://www.nrct.net 
  

82 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต 
โครงการความรวมมือ 
ระหวางไทย-อิสราเอล 
(NRCT -IASH)  

ตลอดป  ฝ ายความร วมมือกับต างประเทศ 1 กองแปลและ 
วิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-579-2690, 02-561-2445 ต่อ 456 
ฝ ายอิสราเอล 
 Israel Academy of Sciences and  Humanities 
 Albert Einstein Square, Talbieh, Jerusalem 91040, 
P.O.B. 404, ISRAEL  

http://www.nrct.net 
  

83 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต 
โครงการสํารวจทรัพยากร 
ธรรมชาติดวยดาวเทียม  

ประมาณเดือนตุลาคม- 
มกราคม  

ฝ ายแผนงานและประสานงานวิจัย  
กองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติด วยดาวเทียม 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
โทร. 02-579-0116 

http://www.nrct.net  
 

84 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยและ 
พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  

ตลอดป  งานทุนวิจัยเพื่อพัฒนา ฝ ายทุนอุดหนุนการวิจยั 1 
กองสงเสริมการวิจัย จตุจักร กรุงเทพมหานคร10900 
โทร. 02-579-2288 ตอ่ 458,530 โทรสาร 02-579-0455  

http://www.nrct.net 
  

http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
85 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 

แหงชาติ (วช.)  
ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาน ี
วิจัยส่ิงแวดล อมสะแกราช  

ประมาณเดือนกันยายน - 
ตุลาคมของทุกป  

กองโครงการและประสานงานวิจัย  สํานักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 02-579-1354, 02-561-2445 ต่อ 485  

http://www.nrct.net  
 

86 สํานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ําตาลทราย 

ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุน
อ้อยและน้ําตาลทราย 

เดือนมกราคม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ําตาลทราย 
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
129 ถนนหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 
10100 โทร. 02-211-2293, 02-2112687  
โทรสาร 02-221-2687 

http://www.ocsb.go.th 
 

87 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

ทุนวิจัยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

เดือนกุมภาพันธ ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กองวิชาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข โทร. 02-282-4855, 02-282-6522,  
02-286-2569  

http://www.fda.moph.go.th 
 

88 สํานักงานนโยบายและ  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

ทุนวิจัยสํานักงานนโยบาย  
และแผนส่ิงแวดลอม  

ไมแน นอน  กองสิ่งแวดล อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ  
สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม ซอยพิบูล-
วัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 02-270-1758, 02-279-7180-9 ตอ่ 313 

http://www.onep.go.th 
  

89 สํานักงานประกันสังคม  ทุนงบบริหารกองทุน 
ประกันสังคม  

ไมแน นอน  สํานักงานประกันสังคม  
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
ถนนประชาช่ืน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-585-7040,  
02-911-0894 

http://www.sso.go.th 
  

http://www.nrct.net/
http://www.ocsb.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
http://www.onep.go.th/
http://www.sso.go.th/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
90 สํานักงานประสานการวิจัย 

และพัฒนาการทางทหาร 
กองทัพบก  

ทุนงบงานวิจัยและ 
พัฒนาการทางทหาร  

พฤษภาคม-มิถุนายนของ 
ทุกป์   

สํานักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร 
หอประชุมกองทัพบก ถนนราชสีมาเหนือ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300  
โทร. 02-282-4161  โทรสาร 02-280-0407  

- 

91 สํานักงานปลัด 
ทบวงมหาวิทยาลัย  

ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับ 
โรคเอดส  

ไมแน นอน  สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัด 
ทบวงมหาวิทยาลัย 328 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-246-0025 ตอ่ 704  
โทรสาร 02-245-8239  

- 

92 สํานักงานปลัดกระทรวง  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
ส่ิงแวดลอม 

ทุนวิจัยโครงการประดิษฐ  
กรรมเพื่อพัฒนาชนบท  

ประมาณเดือนมกราคม-  
กุมภาพันธ   

กองสงเสริมเทคโนโลย ีสํานักงานปลัดกระทรวง  
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร10400 
โทร. 02-246-0064 ตอ่ 625  โทรสาร 02-247-3246 

- 

93 สํานักงานปลัดกระทรวง  
ศึกษาธิการ  

ทุนวิจัย UNESCO/KEIZO 
OBUCHI สํานักวิจัยรุ่นเยาว์  

ประมาณเดือน 
กรกฎาคม-ตุลาคม  

สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติว่า
ด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราช
ดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 02-628-5646-9, 02-281-6370, 02-281-0565 
โทรสาร 02-281-0953 

- 

94 สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) 
(สกว.) 

ทุนวิจัยด้านการเกษตรเชิง
พาณิชย์ 

ตามประกาศของสวก. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900โทร.02-579-7435 
โทรสาร 02-579-7235 

http://www.arda.or.th 
 
 

http://www.arda.or.th/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
95 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 

ทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนา ด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

เดือนกรกฎาคม-กันยายน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 196 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 02-940-6420-9 ต่อ 136  
โทรสาร 02-561-3035, 02-562-0429 

http://www.gistda.or.th 
 
 

96 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.)  

โครงการด้านเทคโนโลยี
สะอาด  

ตลอดป ี โครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (ส่วน
งานกลาง) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงชาติ 73/1ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
 กรุงเทพมหานคร 10400  
(การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สะอาด)โทร. 02-644-8150-94 ต่อ 310, 311  
โทรสาร 02-644-8027  

-  

97 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.)  

โครงการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อชนบทและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ตลอดป ี โครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อชนบทและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-644-8150-94 ต่อ 
310, 311 โทรสาร 02-644-8027  

- 

98 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.)  

ทุนบัณฑิตศึกษา 
ภายในประเทศ  

ภายในวันที ่31 มีนาคม  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
แหงชาติ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-248-7541-8,  
02-642 -5191-3 โทรสาร 02-248-7549  

http://www.nstda.or.th 
  

99 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.)  

ทุนอุดหนุนภายใต้โครงการ
สนับสนุนนักวิจัยใหม ่ 

ไม่แน่นอน  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
แหงชาติ  73/1  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-644-8150-90 ต่อ405 
โทรสาร 02-248-7549  

http://www.nstda.or.th 
  

http://www.gistda.or.th/
http://www.nstda.or.th/
http://www.nstda.or.th/
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ลําดับ  ช่ือแหล่งทุน  ชื่อทุน  ระยะเวลาในการขอทุน  สถานที่ติดตอ  เว็บไซต  
100 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ทุนอุดหนุนการวิจัยของคุรุ

สภา  
ประกาศรับสมัครเดือน 
พฤษภาคม -กรกฎาคม  

ฝ ายวิจัย กองวิชาชีพครู สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 02-282-6846-7 ต่อ 528 โทรสาร 02-282-1856 

- 

101 สํานักงานเลขาธิการสภา  
ผูแทนราษฎร  

ทุนวิจัยและพัฒนา  กันยายน -ธันวาคมของทุกป์   ฝ ายประสานงานการวิจัย 
ศูนยบริการทางวิชาการและกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู แทนราษฎร  
โทร. 02-244-1271-2 โทรสาร 02-244-1272  

http://www.parliament.go.th/hous
e-org.htm 
  

102 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการ 
ทหารกลาโหม (สวพ.กห.)  

ทุนอุดหนุนการวิจัยและ 
พัฒนาการทหาร  

พฤษภาคม-กันยายน  สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม 
47/433 หมู ่3 เมืองทองธาน ีถนนแจงวัฒนะ  
ต.บ านใหม  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุร ี11120  
โทร. 02-980-5891  

- 

103 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการ 
ทางทหาร กองทัพเรือ 
(สวพ.ทร.)  

ทุนงบงานวิจัยและ 
พัฒนาการทางทหาร  

ไมแน นอน  กองนโยบายและแผน 
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ 
83 หมู ่12 แขวงศาลาธรรมสพน  เขตทวีวัฒนา 1
กรุงเทพมหานคร 10170  
โทร. 02-441-3454  โทรสาร 02-475-7211  

http://www.navy.mi.th/nrdo 
  

104 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการ 
ทางทหาร กองทัพอากาศ  

ทุนอุดหนุนการวิจัยและ 
พัฒนาการทหาร  

กันยายนของทุกป  
กําหนดสงคําขอโครงการ 
วิจัยของ กองทัพอากาศ  

สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร เกียกกาย ดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-241-5979,  
02-241-5953  

- 

 

http://www.parliament.go.th/house-org.htm
http://www.parliament.go.th/house-org.htm
http://www.navy.mi.th/nrdo

