


 
 

ข้อกําหนดและแบบเสนอประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 

จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง   
--------------------------------- 

สว่นที่ ๑ : ข้อกําหนดการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕60 

หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเกษตร” 
  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง ได้เล็งเห็นความสําคัญของผู้ที่มีความสามารถ
ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม สมควรได้รับรางวัลตอบแทน  
เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติ ดังน้ัน จึงได้จัดให้มีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐคิ์ดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีข้ึน โดยออกเป็นข้อกําหนดในการประกวดฯ ดังต่อไปน้ี 

ข้อที่ 1 : “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเกษตร” หมายความถึง 
1. สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเคร่ืองจักรกล/อุปกรณ์/ส่วนประกอบสําคัญของเครื่องจักร หรือเครื่องมือ   

ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมน้ัน จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลกั 
         2. สิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตพลังงานและสามารถนําพลังงานไปใช้ในการเกษตรอ่ืน ๆ 
         3. เครื่องจักรกลสามารถนําไปจัดการกับสิ่งแวดล้อม หรือจะผลิตให้เก่ียวข้องกับการเกษตรก็ได้ 
ข้อท่ี 2 : เจ้าของสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ  ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดตามประกาศของกระทรวง  

วิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิบัวหลวง เรื่อง "การประกวดส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 
๒๕60" จะต้องมีสัญชาติไทยและต้องเสนอรายละเอียดสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นฯ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง พิจารณาภายในเวลาที่กําหนด 
  

ข้อที่ 3 : สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือ
ส่วนประกอบสําคัญของเครื่องจักรหรือเครื่องมือ และจะต้องเป็นประโยชน์ในด้านการเกษตรหรือพลังงานหรือ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร 
  

คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาส่ิงประดิษฐ์คิดค้นฯ ที่ลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ของผู้อ่ืน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : ส่ิงประดิษฐ์คิดค้นฯ ที่เจ้าของมีความประสงค์จะขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ควรยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร กับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้ก่อน  เน่ืองจากหากนําส่ิงประดิษฐ์มาเปิดเผยแล้ว  ท่านอาจจะเสียสิทธิในการรับความคุ้มครองจาก  กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

สถานท่ีให้คําปรึกษาและย่ืนคําขอรับสิทธิ 
- ส่วนบริหารงานจดทะเบียน สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

เลขที่ ๔๔/๑๐๐ หมู่ ๑ ถ.สนามบินน้ํา ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ (๐๒)  ๕๔๗-๔๖๒๑-๕ , ๕๔๗-๔๖๓๗ 

- สํานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 

 



ข้อที่ 4 : เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีได้ประดิษฐ์คิดค้นข้ึนใหม่  หรือประดิษฐ์คิดค้นเพ่ิมเติมและเสร็จสิ้นจนนําไปใช้
ประโยชน์ได ้ และเป็นต้นแบบท่ีใช้งานไดจ้ริง  มีความปลอดภัย  ทนทานในการใชง้าน  สามารถประยุกตแ์ละนําเข้า
สู่ภาคการผลิตและจําหน่ายได้  โดยไม่ใช่แบบจําลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ข้อที่ 5 : สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ น้ัน ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง              
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สนับสนุนโดยมูลนิธิ 
บัวหลวง  หากเคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาก่อนแล้วนับตั้งแต่วันประกาศ  สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ น้ันจะต้องได้รับ
การแก้ไข  ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีข้ึนกว่าเดิม 

 

ข้อที่ 6 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง เป็นผู้คัดเลือกตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ  
ที่สมควรได้รับรางวัล  ซึ่งดําเนินงานโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

ข้อที่ 7 : หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ มีดังน้ี 
 7.๑  เป็นผู้คิดค้นข้ึนเองหรือมีการดัดแปลงปรับปรุงต่อยอด 
 7.๒  ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นหรือดัดแปลง โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นหัวใจสําคัญของ

การประดิษฐ์ ความคิดในการออกแบบโครงสร้าง และความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีท่ีถูกต้อง 
   7.๓  ศักยภาพของการนําเอาสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบไปผลิตในเชิงการค้า 
 7.๔  ความพร้อม  ความสะดวก  ความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงผลกระทบต่อพลังงาน    

และสิ่งแวดล้อม 
 

ข้อที่ 8 : มูลนิธิบัวหลวงสนับสนุนเงินรางวัลการประกวด  ดังน้ี 
   รางวัลที่ ๑         มี   ๑  รางวัล เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐   บาท    พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 
   รางวัลที่ ๒         มี   ๑  รางวัล เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐   บาท    พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 
   รางวัลที่ ๓         มี   ๑  รางวัล เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท     พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 
   รางวัลเชิดชูเกียรติ     มี   ๔   รางวัล ๆ ละ   ๕๐,๐๐๐  บาท เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
                                       พร้อมโล่เชิดชูเกียรต ิ

 

กรณีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ  ที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการแล้วแต่ไม่ได้รับรางวัล  จะได้รับเงินสนับสนุนสําหรับการเตรียมผลงาน
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ น้ัน เป็นเงิน  2,๐๐๐ บาท และหากไม่มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ ใด เข้าเกณฑ์รบัรางวัลหน่ึง
รางวัลใด  คณะกรรมการฯ   มีสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลและเงินสนับสนุนน้ันได้ 

 

ข้อท่ี 9 : ผลการตัดสินให้รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และมูลนิธิบัวหลวง
จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบต่อไป  

 9.๑  ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนําสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ น้ัน ไปตั้งแสดงนิทรรศการและสาธิต ณ  
สถานที่ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิบัวหลวงกําหนด โดยมูลนิธิบัวหลวงจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการขนย้ายติดตั้งและรื้อถอนสิ่งประดิษฐ์ตามความเหมาะสม    

 9.๒  ผู้ได้รับรางวัลจะต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมพบปะสนทนากับผู้ที่สนใจ ซึ่งอาจจะเป็นนักวิจัย 
นักประดิษฐ์  หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือการจําหน่าย ตามวัน เวลาที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 



ส่วนที่ ๒ :   แบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ 
               และเทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 
 

ชื่อสิ่งประดิษฐ ์ภาษาไทย............................................................................................... 
                  ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี).............................................................................. 

 

๑.  ข้าพเจ้า   (นาย/นาง/นางสาว)…………………......……....……..นามสกุล…………………….........……………… 

สัญชาติ……………….อายุ………….ปี   

อาชีพ  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  บริษัท/เอกชน  นักเรียน/นักศึกษา
   ค้าขาย  เกษตรกร   ประชาชนท่ัวไป 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ………………………................E-mail……………………………………………………………. 
เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี……..….................…………………………………………………………………………….. 
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................................................................ 

อยู่บ้านเลขที่…….......……..หมู่ที่………….ตรอก/ซอย………...……....………….ถนน…………………….....................… 
ตําบล/แขวง…………….........……...……….อําเภอ/เขต…………......……………..จังหวัด……………………................... 
รหัสไปรษณีย์………….................……......โทรศัพท์………………………………....โทรสาร………………….......…….….... 

สถานที่ทํางาน……………………………………………..........…………….Website........................................................ 
เลขที่……………......หมู่ที่………….ตรอก/ซอย…………..........…………….ถนน……………………..................…………... 
ตําบล/แขวง………………………….อําเภอ/เขต………………………… จังหวัด…………………….... 
รหัสไปรษณีย์………………โทรศัพท์………………………………โทรสาร……………………….….…… 

ระดับการศึกษา.......………………………………..…………………………………………………….…… 

๒.  ผู้ร่วมเสนอผลงาน 
๒.๑  …………………………………………………………………….............................................…. 
๒.๒  …………………………………………………………………….............................................… 
๒.๓  …………………………………………………………………….............................................… 
๒.๔  …………………………………………………………………….............................................… 

๓.  ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เสนอเป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร หรือ
พลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเกษตร ประเภท 

 เครื่องจักรกล 
 เครื่องมือ 
  อุปกรณ์ส่วนประกอบสําคัญของเครื่องจักรกลหรือของเครื่องมือ 

 

    
                                                                                                             



๓.1   ภูมิหลังและเป้าหมายของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ 
...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
 

๓.2  สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ มีประโยชน์ในด้านการเกษตร พลังงาน หรือสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเกษตร  ดังน้ี 
...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
๓.3   ข้อมูลทั่วไป 

 

๓.3.๑ สถานภาพของสิ่งประดิษฐ์ 

  เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีประดิษฐ์คิดค้นข้ึนใหม่ และเสร็จสมบูรณ์แล้ว  
  เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ ที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีกว่าและ

สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม  
๓.3.2  ประดิษฐ์คิดค้นฯ น้ี ใช้งบประมาณในการประดิษฐ์  

  จํานวนเงินประมาณ…………………….บาท โดยใช้ทุนจาก 

 ทุนส่วนตัว 
 ทุนจากหน่วยงาน (ระบุ)……………………………………………………… 

 
 3.3.3 การนําไปใช้ประโยชน์ 

  ยังไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ 
  นําไปใช้ประโยชน์มาแล้ว เป็นเวลา……………......….ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ....................... 
      (แนบหลักฐานประกอบ)  ถ้ามี 

  
 
 
 
 



๓.3.4    สถานภาพทางสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ 
 

  ยังไม่ได้ย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร  
  ย่ืนจดทะเบียน   สิทธิบัตรการประดิษฐ์              

                             อนุสิทธิบัตร  
   สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์        

ประเภท……………………………………………………………………................ 
คําขอรับเลขที่ ………………..วัน/เดือน/ปีที่ย่ืนคําขอ………………………. 

    

  ได้รับสิทธิบัตรแล้ว          สิทธิบัตรการประดิษฐ์                    
                          อนุสิทธิบัตร 

   สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ประเภท……………………………………………………………………............. 
เลขท่ี ………………………....วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ………..…………………. 

 

๓.3.5   สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ น้ี  มีจุดเด่น  ความแปลกใหม่หรือกลไกการทํางานที่แตกต่างจากของผู้อ่ืนที่มี
อยู่แล้ว ดังต่อไปนี้ (ให้ยกเป็นข้อ ๆ  และอธิบายให้ชัดเจน) 

๑)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

4)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 



๓.3.6  ประวัติการส่งเข้าประกวดในโครงการนี้  

 ไม่เคยส่งเข้าประกวด   
 เคยส่งเข้าประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัล 
 เคยได้รับรางวัล………………………………………………….............ปี พ.ศ. …………………. 

  กรณีเป็นสิ่งประดิษฐท่ี์เคยได้รับรางวัลมาแล้ว ระบุในส่วนที่ได้ปรับปรุงจากเดิม คือ 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ผลงานส่ิงประดิษฐ์คิดค้นฯ ที่ส่งเข้าประกวดคร้ังน้ี ข้าพเจา้ 

    ไม่เคยส่งผลงานเข้าประกวดที่อ่ืน 
    เคยส่งผลงานเข้าประกวดท่ีอื่น  ณ  หน่วยงาน……………………………………………….. 
        เมื่อ ปี  พ.ศ. ……………………… โดย 

 ไม่ได้รับรางวัล 
 ไดรั้บรางวัล……………………………………………….............ปี พ.ศ. …………………. 

3.4  ข้อมูลการขยายผลเชิงพาณิชย์ 

  ผลติและจําหน่ายแล้ว จํานวน ……………..…เคร่ือง  
 ราคาต่อเครื่อง..............................................................บาท  

  ยังไม่ได้ผลิตและจําหน่ายเชิงพาณิชย์ 

 ไม่มีแผนผลิตเพ่ือจําหน่าย 
  มีแผนผลิตเพ่ือจําหน่าย  
      คาดว่าจะจําหน่ายในราคาต่อเคร่ือง...........................................บาท 

             (กรุณาตอบข้อ 3.4.1-3.4.3 ทั้งกรณีผลิตและจําหน่ายแล้วและมีแผนผลิตและจําหน่ายเชิงพาณิชย์)  

 3.4.1 ช่องทางการจําหน่าย 
  ................................................................................................................................................... 

 3.4.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  ................................................................................................................................................... 

 3.4.3 การส่งเสริมการจําหน่าย 
  .................................................................................................................................................. 

3.4.4 จุดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางการตลาด 
 .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 
 

 



๓.5  เอกสารประกอบ 
3.5.1  รูปภาพสี ขนาดโปสการ์ดแสดงลักษณะของส่ิงประดิษฐ์ ในมุมมองต่าง  ๆ  (ด้านหน้า  

ด้านบน ด้านซ้าย ด้านขวา) และตําแหน่งที่ต้องการเน้นอีก ๒ ภาพ (สอดคล้องกับ หัวข้อ  
๓.3.๔ หรือ ๓.3.๖)  

       3.5.2  คําอธิบายหลักการทํางาน และผลการทดสอบที่สอดคล้องกบัรูปภาพ 
       3.5.3  เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังน้ี 

        แบบที่เขียนแสดงชิ้นส่วนรวมของสิ่งประดิษฐ์ 
         ใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีที่สิ่งประดิษฐ์ ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบัน 

                          ที่เป็นท่ียอมรับแล้ว 
 แผ่นซีดี ที่ประกอบด้วยวิดีโอแสดงการสาธิตการทํางานของส่ิงประดิษฐ์คิดค้นฯ ที่

ส่งเข้าประกวด 
 เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
 อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………… 

 
4.  ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการทดสอบภาคสนามและไปตามคํานัดหมายของคณะกรรมการสรรหา

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะจัดเตรียมอุปกรณ์, วัตถุดิบ ให้มีปริมาณเหมาะสมเพื่อ
การทดสอบ/สาธิต     

5.  หากส่ิงประดิษฐ์คิดค้นฯ ของข้าพเจ้าได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล ข้าพเจ้ายินดีที่จะเข้าร่วมเวที 
      การพบปะสนทนากับผู้สนใจ 
6.   หากส่ิงประดิษฐ์คิดค้นฯ ของข้าพเจ้าได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล ข้าพเจ้าตกลงจะนําสิ่งประดิษฐ์ 
      ไปแสดงในงานนิทรรศการและสาธิต ณ สถานที่ใด ๆ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธ ิ
      บัวหลวงกําหนด 
7.   ข้าพเจ้ายอมรับในผลการตัดสนิของคณะกรรมการว่า โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
8.   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งน้ี ภายใน ๑ ปี หลังการประกวด

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ  หากมีการตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่า  มีการลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ของผู้อ่ืน  
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการฯ ตัดสิทธิ์การประกวดฯ และ/หรือเรียกคืนรางวัลจากข้าพเจ้าได้  โดยไม่
เรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ  ท้ังสิ้น 

 
 

 
      ลงชื่อ…………………………………….................ผู้ส่งเข้าประกวด 
           (………………………………….........…………) 
 

              วันที่………….เดือน………………….พ.ศ. …………   
 

 
 
 

 



แผนที่โดยสังเขป ของที่ต้ังสิง่ประดิษฐ์ฯ เพื่อสะดวกแก่คณะกรรมการฯในการออกตรวจภาคสนาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................................................................................................................................... 

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ได้ท่ี 

สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ถนนพระรามที ่๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ฯ 60”  

ภายในวันท่ี 2 มีนาคม 2560 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์) 

 

 



กําหนดการ 

 

1.  เปิดรับสมคัร : ตั้งแต่บัดน้ี ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2560 

2.  ประชมุคณะกรรมการสรรหาสิ่งประดษิฐ์ฯ เพ่ือคัดเลอืกชิ้นงานท่ีจะออกตรวจภาคสนาม :  
     ภายในเดอืนมีนาคม 

3.  คณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐฯ์ ลงพ้ืนที่ออกตรวจภาคสนาม : เมษายน – พฤษภาคม 2560 

4.  ประชมุคณะกรรมการสรรหาสิ่งประดษิฐ์ฯ เพ่ือคัดเลอืกผลงาน : ภายในเดือนมิถุนายน 2560 

5.  ประชมุคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ เพ่ือคัดเลือกผลงานที่ได้รบัรางวัล :  

     ภายในเดอืนกรกฎาคม 2560 

6.  ประกาศผลการตดัสินรางวัล : ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

7.  มอบรางวัลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล : เดือนสิงหาคม 2560 

 

***หมายเหตุ : กําหนดการข้างต้นเป็นช่วงเวลาโดยประมาณเท่าน้ัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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