


 
 

ข้อกาํหนดและแบบเสนอประกวดส่ิงประดษิฐ์คดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประจําปี พ.ศ. 2561 

จัดโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกบัมูลนิธิบัวหลวง   
--------------------------------- 

ส่วนที ่1 : ข้อกาํหนดการจัดประกวดส่ิงประดษิฐ์คดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจําปี พ.ศ. 2561 

หวัขอ้ “เคร่ืองจกัรกล พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการเกษตร” 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง ได้เล็งเห็นความสําคัญของผู ้ท่ี มี
ความสามารถในการประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม สมควร
ไดรั้บรางวลัตอบแทน  เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจและเชิดชูเกียรติ ดงันั้น จึงไดจ้ดัใหมี้การจดัประกวดส่ิงประดิษฐ์
คิดคน้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยข้ึีน โดยออกเป็นขอ้กาํหนดในการประกวดฯ ดงัต่อไปน้ี 

ข้อที ่1 :  “เคร่ืองจกัรกล พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการเกษตร” หมายความถึง 
1.  ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นเคร่ืองจักรกล/อุปกรณ์/ส่วนประกอบสําคัญของเคร่ืองจักร หรือ

เคร่ืองมือ ไม่วา่จะเป็นดา้นพลงังานหรือส่ิงแวดลอ้มนั้น จะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรเป็นหลกั 
         2.  ส่ิงประดิษฐท่ี์ผลิตพลงังานและสามารถนาํพลงังานไปใชใ้นการเกษตรอ่ืน ๆ 
         3.  เคร่ืองจกัรกลสามารถนาํไปจดัการกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือจะผลิตใหเ้ก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกไ็ด ้

ข้อที่  2  :   เ จ้าของ ส่ิงประดิษฐ์ฯ  ท่ีประสงค์จะ ส่งผลงานเข้าประกวดตามประกาศของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิบวัหลวง เร่ือง "การประกวดส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจําปี  พ .ศ. 2561" จะต้องมีสัญชาติไทยและต้องเสนอรายละเอียดส่ิงประดิษฐ์ฯ ให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมูลนิธิบวัหลวง พิจารณาภายในเวลาท่ีกาํหนด 

ข้อที่ 3 :  ส่ิงประดิษฐฯ์ ท่ีส่งเขา้ประกวด จะตอ้งเป็นเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบ
สาํคญัของเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือ และจะตอ้งเป็นประโยชน์ในดา้นการเกษตรหรือพลงังานหรือส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อการเกษตร 

คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาส่ิงประดิษฐฯ์ ท่ีลอกเลียนแบบส่ิงประดิษฐข์องผูอ่ื้น 
ข้อที่ 4 :  เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีไดป้ระดิษฐ์คิดคน้ข้ึนใหม่  หรือประดิษฐ์คิดคน้เพ่ิมเติมและเสร็จส้ินจน

นําไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นตน้แบบท่ีใช้งานได้จริง มีความปลอดภยั ทนทานในการใช้งาน สามารถ
ประยกุตแ์ละนาํเขา้สู่ภาคการผลิตและจาํหน่ายได ้โดยไม่ใช่แบบจาํลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 



ข้อที่ 5 : ส่ิงประดิษฐ์ฯ นั้น ยงัไม่เคยได้รับรางวลัจากโครงการน้ี ซ่ึงดําเนินการโดยกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกบัมูลนิธิบวัหลวง หากเคยไดรั้บรางวลัดงักล่าวมาก่อนแลว้นบัตั้งแต่วนั
ประกาศ ส่ิงประดิษฐฯ์ นั้นจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 

ข้อที ่6 :  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมูลนิธิบวัหลวง เป็นผูค้ดัเลือกตดัสินส่ิงประดิษฐฯ์  
ท่ีสมควรไดรั้บรางวลั  ซ่ึงดาํเนินงานโดยคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุทั้งภาครัฐและเอกชน 

ข้อที ่7 :  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาตดัสินส่ิงประดิษฐฯ์ มีดงัน้ี 
 7.1  เป็นผูคิ้ดคน้ข้ึนเองหรือมีการดดัแปลงปรับปรุงต่อยอด 
 7.2  ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดคน้หรือดดัแปลง โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นหวัใจสาํคญั

ของการประดิษฐ ์ความคิดในการออกแบบโครงสร้าง และความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีท่ีถูกตอ้ง 
   7.3  ศกัยภาพของการนาํเอาส่ิงประดิษฐต์น้แบบไปผลิตในเชิงการคา้ 
 7.4  ความพร้อม  ความสะดวก  ความปลอดภยัในการใชง้าน รวมถึงผลกระทบต่อพลงังาน

และส่ิงแวดลอ้ม 
 การตดัสินรางวลั จะดาํเนินการโดยคณะกรรมการตดัสินส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีประจาํปี พ.ศ. 2561 

ข้อที ่8 :  มูลนิธิบวัหลวงสนบัสนุนเงินรางวลัการประกวด  ดงัน้ี 
   รางวลัท่ี 1 มี   1  รางวลั เป็นเงิน  200,000   บาท    พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 
   รางวลัท่ี 2 มี   1  รางวลั เป็นเงิน  150,000   บาท    พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 
   รางวลัท่ี 3 มี   1  รางวลั เป็นเงิน  100,000  บาท     พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 
   รางวลัเชิดชูเกียรติ   มี  4  รางวลั ๆ  ละ  50,000  บาท เป็นเงิน  200,000  บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 

กรณีส่ิงประดษิฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว้ และทาํการสาธิตการ
ทํางานให้คณะกรรมการตรวจสอบภาคสนาม จะได้รับเงินสนับสนุนสําหรับการเตรียมผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ น้ัน 
เป็นเงนิ 2,000 บาท หากไม่พร้อมทีจ่ะสาธิตการทํางาน คณะทํางานขอสงวนสิทธ์ิในการพจิารณางดการให้เงิน
สนับสนุนดงักล่าว และหากไม่มีส่ิงประดิษฐ์ฯ ใด เข้าเกณฑ์รับรางวลัหน่ึงรางวัลใด คณะกรรมการฯ มีสิทธ์ิใน
การพจิารณาเปลีย่นแปลงเงินรางวลัและเงนิสนับสนุนน้ันได้ 

ข้อที่ 9 :  ผลการตดัสินใหร้างวลัส่ิงประดิษฐฯ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมูลนิธิบวัหลวง
จะแจง้ใหผู้ท่ี้ไดรั้บรางวลัทราบต่อไป  

 9.1  ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัจะตอ้งนาํส่ิงประดิษฐฯ์ นั้น ไปตั้งแสดงนิทรรศการและสาธิต ณ สถานท่ี
ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบวัหลวงกาํหนด โดยมูลนิธิบวัหลวงจะสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายในการขนยา้ย ติดตั้ง และร้ือถอนส่ิงประดิษฐฯ์ ตามความเหมาะสม    

 9.2  ผูไ้ดรั้บรางวลัจะตอ้งพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมพบปะสนทนากบัผูท่ี้สนใจ ซ่ึงอาจจะเป็นนกัวิจยั 
นกัประดิษฐ ์ หรือผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือการจาํหน่าย ตามวนั เวลาท่ีจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 



ส่วนที่ 2 :  แบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ 
                     และเทคโนโลย ีประจําปี พ.ศ. 2561 
 

ช่ือส่ิงประดษิฐ์ ภาษาไทย............................................................................................... 
                  ภาษาองักฤษ............................................................................................... 

1.    ขา้พเจา้   (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกลุ......................................................... 
       ตาํแหน่งทางวิชาการ (ถา้มี)....................................................................................................................... 
       หน่วยงาน................................................................................................................................................... 

สญัชาติ.....................................อาย.ุ........................ปี   
เลขท่ีประจาํตวัผูเ้สียภาษี...............................................เลขท่ีบตัรประชาชน................................................ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด.................................................................................................................................... 
อาชีพ  รับราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  บริษทั/เอกชน  นกัเรียน/นกัศึกษา

   คา้ขาย  เกษตรกร   ประชาชนทัว่ไป 

ท่ีอยูติ่ดต่อ     บา้น  ท่ีทาํงาน 
เลขท่ี..................หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย..................................................ถนน..............................................
ตาํบล/แขวง..................................อาํเภอ/เขต.........................................จงัหวดั............................................ 
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์.................................................มือถือ............................................ 
เบอร์โทรท่ีทาํงาน..................................โทรสาร.....................................E-mail........................................... 

2.   ผูร่้วมเสนอผลงาน 
2.1  ............................................................................................................................................................... 
2.2  ............................................................................................................................................................... 
2.3  ............................................................................................................................................................... 

3.   ขอ้มูลผลงานส่ิงประดิษฐฯ์  

  3.1 ประเภท 
              เคร่ืองจกัรกล       

  เคร่ืองมือ      
 อุปกรณ์ส่วนประกอบสาํคญัของเคร่ืองจกัรกลหรือเคร่ืองมือ 

 

 



3.2  ขนาด/ตน้กาํลงั/แหล่งพลงังาน ของผลงาน 

             3.2.1  ขนาด 
          กวา้ง...............เมตร      ยาว................เมตร      สูง................เมตร      นํ้าหนกั...............กิโลกรัม 

  3.2.2   ตน้กาํลงั/แหล่งพลงังาน (ถา้มี) 
             ประเภทตน้กาํลงั (เช่น เคร่ืองยนตเ์บนซิน/ดีเซล/มอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ)......................................... 
             ขนาด..................แรงมา้................กิโลวตัต ์     การใชไ้ฟฟ้า (ระบุ : แอมป์/เฟส)........................... 
             พลงังานจากแหล่งอ่ืน ๆ  (เช่น ไอนํ้า ลม ความร้อน ฯลฯ).............................................................. 

3.3  ภูมิหลงัและเป้าหมายของการประดิษฐ ์
............................................................................................................................................................

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

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

............................................................................................................................................................................. 
3.4  หลกัการทาํงานของส่ิงประดิษฐฯ์ 

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

3.5  ส่ิงประดิษฐฯ์ มีประโยชน์ในดา้นการเกษตร พลงังาน หรือส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการเกษตร  ดงัน้ี 
............................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................. 
3.6  ขอ้มูลสถานภาพ 

3.6.1  สถานภาพของส่ิงประดิษฐฯ์ 

  เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์ประดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนใหม่ และเสร็จสมบูรณ์แลว้  
  เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้กวา่และสามารถใชป้ระโยชน์
ไดม้ากกวา่เดิม  

3.6.2  ส่ิงประดิษฐฯ์ น้ี ใชง้บประมาณในการประดิษฐ ์ 

 จาํนวนเงินประมาณ........................................บาท โดยใชทุ้นจาก 
  ทุนส่วนตวั    ทุนจากหน่วยงาน(ระบุ)....................................................................... 



3.6.3  สถานภาพทางสิทธิบตัรของส่ิงประดิษฐฯ์ 

  ยงัไม่ไดย้ืน่จดทะเบียนสิทธิบตัร  
  ยืน่จดทะเบียน   สิทธิบตัรการประดิษฐ ์             

                             อนุสิทธิบตัร  
   สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์        

ประเภท................................................................................................................ 
คาํขอรับเลขท่ี................................วนั/เดือน/ปีท่ียืน่คาํขอ.................................... 

  ไดรั้บสิทธิบตัรแลว้          สิทธิบตัรการประดิษฐ ์                   
                          อนุสิทธิบตัร 

   สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ประเภท................................................................................................................ 
เลขท่ี.............................................วนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ......................................... 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.6.4  ส่ิงประดิษฐ์ฯ น้ี มีจุดเด่น ความแปลกใหม่หรือกลไกการทาํงานท่ีแตกต่างจากของผูอ่ื้นท่ีมีอยู่
แลว้ดงัต่อไปน้ี (ใหย้กเป็นขอ้ ๆ  และอธิบายใหช้ดัเจน) 

1)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหตุ :  ส่ิงประดิษฐฯ์ ท่ีเจา้ของมีความประสงคจ์ะขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ควรยืน่จดทะเบียนสิทธิบตัร หรือ
อนุสิทธิบตัร กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไวก่้อน เน่ืองจากหากนาํส่ิงประดิษฐม์าเปิดเผยแลว้ ท่านอาจจะเสียสิทธ์ิในการรับ
ความคุม้ครองจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
สถานทีใ่ห้คาํปรึกษาและยื่นคาํขอรับสิทธิ 

-  ส่วนบริหารงานจดทะเบียน สาํนกัสิทธิบตัร กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
เลขท่ี 44/100 หมู่ 1 ถ.สนามบินนํ้า ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศพัท ์(02)  547-4621-5 , 547-4637 
-  สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัทุกจงัหวดั 



3.6.5  ประวติัการส่งเขา้ประกวดในโครงการน้ี  
 ไม่เคยส่งเขา้ประกวด   
 เคยส่งเขา้ประกวดแต่ไม่ไดรั้บรางวลั 
 เคยไดรั้บรางวลั.................................................................ปี พ.ศ.......................... 

  กรณีเป็นส่ิงประดิษฐฯ์ท่ีเคยไดรั้บรางวลัมาแลว้ ระบใุนส่วนท่ีไดป้รับปรุงจากเดิม คือ 
..................................................................................................................................................

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

    ผลงานส่ิงประดิษฐฯ์ ท่ีส่งเขา้ประกวดคร้ังน้ี ขา้พเจา้ 

    ไม่เคยส่งผลงานเขา้ประกวดท่ีอ่ืน 
     เคยส่งผลงานเขา้ประกวดท่ีอ่ืน ณ หน่วยงาน....................................................... 
        เม่ือ ปี  พ.ศ..........................โดย 

 ไม่ไดรั้บรางวลั 
 ไดรั้บรางวลั.................................................................ปี พ.ศ......................... 

3.6.6  ขอ้มูลการขยายผลเชิงพาณิชย ์  

 มีเฉพาะเคร่ืองตน้แบบยงัไม่สามารถผลิตและจาํหน่ายได ้
 ไม่มีแผนผลิตและจาํหน่าย 

   มีแผนผลิตและจาํหน่าย (กรุณาตอบขอ้มูลเพ่ิมเติม ขอ้ 1– 4) 
      คาดวา่จะจาํหน่ายในราคา..............................................บาท/เคร่ือง  

 สามารถผลิตและจาํหน่ายไดห้ากมีการสัง่ซ้ือ 
 ผลิตและจาํหน่ายแลว้ จาํนวน..................เคร่ือง    ราคา................................บาท/เคร่ือง 
      (กรุณาตอบขอ้มูลเพ่ิมเติม ขอ้ 1 – 4) 
 สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์ชิงสงัคม/พ้ืนท่ีแลว้เป็นเวลา............ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ................. 
 อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................. 

        ขอ้มูลเพิ่มเติม (กรุณาตอบขอ้ 1 - 4 ทั้งกรณีผลิตและจาํหน่ายแลว้และมีแผนผลิตและจาํหน่าย) 

  1. ช่องทางการจาํหน่าย............................................................................................................. 

 2. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย............................................................................................................... 

 3. การส่งเสริมการจาํหน่าย........................................................................................................ 

  4. จุดเด่นเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งทางการตลาด...................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

 



3.7  เอกสารประกอบ 
3.7.1  รูปภาพสี ขนาดโปสการ์ดแสดงลกัษณะของส่ิงประดิษฐฯ์ ในมุมมองต่าง ๆ (ดา้นหนา้ ดา้นบน 

ดา้นซา้ย ดา้นขวา) และตาํแหน่งท่ีตอ้งการเนน้อีก 2 ภาพ (สอดคลอ้งกบั หวัขอ้ 3.6.4 หรือ 3.6.5)  
       3.7.2  คาํอธิบายหลกัการทาํงาน และผลการทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปภาพ 
       3.7.3  เอกสารประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

        แบบท่ีเขียนแสดงช้ินส่วนรวมของส่ิงประดิษฐฯ์ 
         ใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีท่ีส่ิงประดิษฐ์ฯ ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบัน 

                     ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานแลว้) 
 แผ่นซีดี (กรณีส่งไปรษณีย)์ หรือไฟล์ดิจิทลั (กรณีส่ง E-mail โดยแนบไฟล์หรือลิงค์
พร้อมดาวน์โหลด) ท่ีประกอบดว้ยวิดีโอแสดงการสาธิตการทาํงานของส่ิงประดิษฐฯ์  
 เอกสารอา้งอิง (ถา้มี) 
 อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………… 

4.   ขา้พเจา้ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการทดสอบภาคสนามและไปตามคาํนดัหมายของคณะกรรมการสรรหา
ส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยจะจดัเตรียมอปุกรณ์ วตัถุดิบ ใหมี้ปริมาณเหมาะสม
เพ่ือการทดสอบ/สาธิต     

5 .   หากส่ิงประดิษฐ์ฯ  ของข้าพเจ้าได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล  ข้าพเจ้ายินดี ท่ีจะเข้า ร่วมเวที 
      การพบปะสนทนากบัผูส้นใจ 
6.  หากส่ิงประดิษฐ์ฯ ของข้าพเจ้าได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวลั ข้าพเจ้าตกลงจะนําส่ิงประดิษฐ์ฯ 
      ไปแสดงในงานนิทรรศการและสาธิต ณ สถานท่ีใด ๆ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิ 
      บวัหลวงกาํหนด 
7.   ขา้พเจา้ยอมรับวา่ ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือวา่เป็นท่ีส้ินสุดจะอุทธรณ์มิได ้
8.   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งน้ี ภายใน 1 ปี หลงัการประกวด

ส่ิงประดิษฐ์ฯ  หากมีการตรวจพบหรือพิสูจน์ไดว้่า  มีการลอกเลียนแบบส่ิงประดิษฐ์ฯ ของผูอ่ื้น  ขา้พเจา้
ยนิยอมใหค้ณะกรรมการฯ ตดัสิทธ์ิการประกวดฯ และ/หรือเรียกคืนรางวลัจากขา้พเจา้ได ้ โดยไม่เรียกร้อง
ค่าใชจ่้ายและค่าเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 

 
               ลงช่ือ........................................................................ผูส่้งเขา้ประกวด 
                        (.......................................................................) 

                วนัท่ี..................เดือน...................................พ.ศ.....................   
 

 



แผนทีโ่ดยสังเขป ของทีต่ั้งส่ิงประดษิฐ์ฯ เพือ่สะดวกแก่คณะกรรมการฯ ในการออกตรวจภาคสนาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ท่ี 

สาํนกัส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ถนนพระรามท่ี 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 

วงเลบ็มุมซองวา่ “ประกวดส่ิงประดิษฐฯ์ 61”  

ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 (ยดึวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นเกณฑ)์ 

หรือทาง E-mail : machine@most.go.th หวัขอ้ “ประกวดส่ิงประดิษฐฯ์ 61” (ยดึตามวนัท่ีส่ง) 

 



กาํหนดการ 

 

1.  เปิดรับสมคัร : ตั้งแต่บดัน้ี ถึง วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

2.  ประชุมคณะกรรมการสรรหาส่ิงประดิษฐฯ์ เพ่ือคดัเลือกผลงานท่ีจะออกตรวจภาคสนาม :  
     ภายในเดือนมีนาคม 2561 

3.  คณะกรรมการสรรหาส่ิงประดิษฐฯ์ ลงพื้นท่ีออกตรวจภาคสนาม : เมษายน – พฤษภาคม 2561 

4.  ประชุมคณะกรรมการสรรหาส่ิงประดิษฐฯ์ เพ่ือคดัเลือกผลงาน : ภายในเดือนมิถุนายน 2561 

5.  ประชุมคณะกรรมการตดัสินส่ิงประดิษฐฯ์ เพื่อคดัเลือกผลงานท่ีไดรั้บรางวลั :  

     ภายในเดือนมิถุนายน 2561 

6.  ประกาศผลการตดัสินรางวลั : ภายในเดือนมิถุนายน 2561 

7.  มอบรางวลัและจดัแสดงผลงานท่ีไดรั้บรางวลั : เดือนกรกฎาคม 2561 

 

***หมายเหตุ : กาํหนดการข้างต้นเป็นช่วงเวลาโดยประมาณเท่าน้ัน อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสม 
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