
 

 
 

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
   

         ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการ
ประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มี
กิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนดหัวข้อ
ส าหรับการประกวด คือ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเกษตร ประจ าปี ๒๕๖๒” 
และไดจ้ัดท ารายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือใช้ประกอบการเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่: 
๑. ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ถนนพระรามที ่๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
                          โทรศัพท์ (๐๒) ๓๓๓-๓๙๔๙, (๐๒) ๓๓๓-๓๙๒๔  โทรสาร (๐๒) ๓๓๓-๓๙๓๒ 

๒. ส านักงานมูลนิธิบัวหลวง เลขที่ ๓๓๓ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)            
ส านักงานใหญ่ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ 

                          โทรศัพท์ (๐๒) ๒๓๐-๒๕๖๐, ๒๓๐-๒๕๖๒  โทรสาร (๐๒) ๒๓๑-๕๔๘๘ 
๓. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
๔. http:// www.most.go.th  และ  www.createc.most.go.th 
๕.  http://www.bangkokbank.com 

และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ถึง  
ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
หรือทาง E-mail : machine@most.go.th  
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

       
 

             ประกาศ  ณ  วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
               

  
                                   

                                                                 (รองศาสตราจารย์สรนิต   ศิลธรรม) 
                  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

http://www.most.go.th/


 
ข้อก ำหนดและแบบเสนอประกวดส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จัดโดยกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกบัมูลนิธิบัวหลวง   
--------------------------------- 

ส่วนที่ ๑ : ข้อก ำหนดกำรจัดประกวดส่ิงประดษิฐ์คดิค้นทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หวัขอ้ “ส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองจกัรกล พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการเกษตร” 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมูลนิธิบวัหลวง ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของผูท่ี้มีความสามารถ

ในการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม สมควรไดรั้บรางวลัตอบแทน  
เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจและเชิดชูเกียรติ ดงันั้น จึงไดจ้ดัให้มีการจดัประกวดส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยข้ึีน โดยออกเป็นขอ้ก าหนดในการประกวดฯ ดงัต่อไปน้ี 

ข้อที่ ๑ :  หวัขอ้การประกวด “ส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองจกัรกล พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการเกษตร” หมายความถึง 
๑.  ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นเคร่ืองจกัรกล/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบส าคญัของเคร่ืองจกัร

หรือเคร่ืองมือ ไม่ว่าจะเป็นดา้นพลงังานหรือส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรเป็นหลกั 
         ๒.  ส่ิงประดิษฐท่ี์ผลิตพลงังานและสามารถน าพลงังานไปใชใ้นการเกษตรอ่ืน ๆ 
         ๓.  เคร่ืองจกัรกลสามารถน าไปจดัการกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือจะผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรก็ได ้

ข้อที่ ๒ :  เจา้ของส่ิงประดิษฐท่ี์ประสงคจ์ะส่งผลงานเขา้ประกวดตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
และมูลนิธิบวัหลวง เร่ือง "การประกวดส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒" 
จะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

๑.  เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 
๒.  เป็นคณะบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นการรวมตวักนัของบุคคลสัญชาติไทย  
๓.  เป็นนิติบุคคล สัญชาติไทยท่ีมีการจดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายโดยมี

สัดส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด หรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
ในกรณีที่ส่ิงประดิษฐ์จัดส่งโดยคณะบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หรือได้รับทุนสนับสนุนจำก

หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนอ่ืน จะต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจยินยอมให้เสนอผลงำน และหำกมีกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ผู้เสนอผลงำนต้องเป็นผู้รับผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีว 

ข้อที่ ๓ :  เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้ประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนใหม่  หรือประดิษฐ์คิดค้นเพิ่มเติมและเสร็จส้ิน 
จนน าไปใชป้ระโยชน์ได ้และใชง้านไดจ้ริง มีความปลอดภยั ทนทานในการใชง้าน สามารถประยกุตแ์ละน าเขา้สู่
ภาคการผลิตและจ าหน่ายได ้โดยไม่ใช่แบบจ าลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาส่ิงประดิษฐท่ี์ลอกเลียนแบบส่ิงประดิษฐข์องผูอ่ื้น 

ข้อที่  ๔ : ต้องเป็นส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ียงัไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการน้ี ซ่ึงด าเนินการโดยกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกบัมูลนิธิบวัหลวง หากเคยไดรั้บรางวลัมาก่อนจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงและ
พฒันาใหดี้ข้ึนกว่าเดิมก่อนส่งเขา้ประกวดในคร้ังน้ี 



ข้อที่  ๕ :  เอกสารเสนอส่งผลงานส่ิงประดิษฐเ์ขา้ประกวด ประกอบดว้ย 
  ๑.  แบบเสนอผลงานเขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีพร้อมเอกสารประกอบตามท่ีระบุไว ้
 ๒.  หนังสือมอบอ านาจยินยอมให้เสนอผลงาน ในกรณีท่ีส่ิงประดิษฐ์ไดรั้บทุนสนับสนุนจาก

หน่วยงานตน้สังกดั หรือหน่วยงานอ่ืน 

ข้อที่ ๖ :  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมูลนิธิบวัหลวง เป็นผูค้ดัเลือกตดัสินส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ี
สมควรไดรั้บรางวลั ซ่ึงด าเนินงานโดยคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน  

ข้อที่ ๗ : หลกัเกณฑก์ารพิจารณาตดัสินส่ิงประดิษฐฯ์ มีดงัน้ี 

 ๑.  เป็นผูคิ้ดคน้ข้ึนเองหรือมีการดดัแปลงปรับปรุงต่อยอด 
 ๒.  ความชาญฉลาดในการประดิษฐคิ์ดคน้หรือดดัแปลง โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นหัวใจส าคญัของ

การประดิษฐ ์ความคิดในการออกแบบโครงสร้าง และความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีท่ีถูกตอ้ง 
   ๓.  ศกัยภาพของการน าเอาส่ิงประดิษฐไ์ปผลิตในเชิงพาณิชย ์
 ๔.  ความพร้อม  ความสะดวก  ความปลอดภยัในการใชง้าน รวมถึงผลกระทบต่อพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

ข้อที่ ๘ :  มูลนิธิบวัหลวงสนบัสนุนเงินรางวลัการประกวด  ดงัน้ี 

   รางวลัท่ี ๑ มี   ๑  รางวลั เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐   บาท    พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 
   รางวลัท่ี ๒ มี   ๑  รางวลั เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐   บาท    พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 
   รางวลัท่ี ๓ มี   ๑  รางวลั เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท     พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 
   รางวลัเชิดชูเกียรติ   มี  ๔  รางวลั ๆ  ละ  ๕๐,๐๐๐  บาท เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ 

กรณีส่ิงประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ และท ำกำรสำธิตกำร
ท ำงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบภำคสนำม จะได้รับเงินสนับสนุนส ำหรับกำรเตรียมผลงำนส่ิงประดิษฐ์ฯ นั้น เป็น
เงิน ๒,๐๐๐ บำท หำกไม่พร้อมที่จะสำธิตกำรท ำงำน คณะท ำงำนขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำงดกำรให้เงิน
สนับสนุนดงักล่ำว และหำกไม่มีส่ิงประดษิฐ์ฯ ใด เข้ำเกณฑ์รับรำงวลัหนึ่งรำงวลัใด คณะกรรมกำรฯ มีสิทธ์ิในกำร
พจิำรณำเปลีย่นแปลงเงินรำงวลัและเงินสนับสนุนน้ันได้ 

ข้อที่ ๙ :  ผลการตดัสินให้รางวลัส่ิงประดิษฐ์ฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบวัหลวง
จะแจง้ใหผู้ท่ี้ไดรั้บรางวลัทราบต่อไป และผูท่ี้ไดรั้บรางวลัทุกท่านยอมรับขอ้ปฏิบติั ดงัน้ี 

 ๑.  ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัจะตอ้งน าส่ิงประดิษฐ์ฯ นั้น ไปตั้งแสดงนิทรรศการและสาธิต ณ สถานท่ี
ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวงก าหนด โดยมูลนิธิบัวหลวงจะสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายในการขนยา้ย ติดตั้ง และร้ือถอนส่ิงประดิษฐฯ์ ตามความเหมาะสม    

 ๒.  ผูไ้ดรั้บรางวลัจะตอ้งพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมพบปะสนทนากบัผูท่ี้สนใจ ซ่ึงอาจจะเป็นนกัวิจยั นกั
ประดิษฐ ์ หรือผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการจ าหน่าย ตามวนั เวลาท่ีจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 



ส่วนที่  ๒ :  แบบเสนอผลงำนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทำงวิทยำศำสตร์  
                     และเทคโนโลย ีประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ภำษำไทย............................................................................................... 
                  ภำษำองักฤษ............................................................................................... 

๑.    เจา้ของผลงาน................................................................................................................................................ 

 บุคคลทัว่ไป   นิติบุคคล   กลุ่มบุคคล 

๒.   ผูเ้สนอผลงาน  
ขา้พเจา้   (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล......................................................... 

       ต  าแหน่งทางวชิาการ (ถา้มี)....................................................................................................................... 
       หน่วยงาน................................................................................................................................................... 

สัญชาติ.....................................อาย.ุ........................ปี   
เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษี...............................................เลขท่ีบตัรประชาชน................................................ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด.................................................................................................................................... 
อาชีพ  รับราชการ  พนกังานรัฐวสิาหกิจ  บริษทั/เอกชน  นกัเรียน/นกัศึกษา

   คา้ขาย  เกษตรกร   ประชาชนทัว่ไป 

ท่ีอยูติ่ดต่อ     บา้น  ท่ีท างาน 
เลขท่ี..................หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย..................................................ถนน..............................................
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั............................................ 
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์.................................................มือถือ............................................ 
เบอร์โทรท่ีท างาน..................................โทรสาร.....................................E-mail........................................... 

๓.   ผูร่้วมเสนอผลงาน 
๓.๑  .............................................................................................................................................................. 
๓.๒  ............................................................................................................................................................. 
๓.๓  ............................................................................................................................................................. 

๔.   ขอ้มูลผลงานส่ิงประดิษฐฯ์  
  ๔.๑ ประเภท 
              เคร่ืองจกัรกล          เคร่ืองมือ      

 อุปกรณ์ส่วนประกอบส าคญัของเคร่ืองจกัรกลหรือเคร่ืองมือ 
  ส่ิงประดิษฐอ่ื์น ๆ โปรดระบุ ................................................................................. 



๔.๒  ขนาด/ตน้ก าลงั/แหล่งพลงังาน ของผลงาน 
             ๔.๒.๑  ขนาด 

          กวา้ง...............เมตร      ยาว................เมตร      สูง................เมตร      น ้าหนกั...............กิโลกรัม 

  ๔.๒.๒   ตน้ก าลงั/แหล่งพลงังาน (ถา้มี) 
             ประเภทตน้ก าลงั (เช่น เคร่ืองยนตเ์บนซิน/ดีเซล/มอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ)......................................... 
             ขนาด..................แรงมา้................กิโลวตัต ์     การใชไ้ฟฟ้า (ระบุ : แอมป์/เฟส)........................... 
             พลงังานจากแหล่งอ่ืน ๆ (เช่น ไอน ้า ลม ความร้อน ฯลฯ).............................................................. 

๔.๓  ภูมิหลงัและเป้าหมายของการประดิษฐ์ 
............................................................................................................................................................

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

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

............................................................................................................................................................................. 
๔.๔  หลกัการท างานของส่ิงประดิษฐฯ์ 

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

๔.๕  ส่ิงประดิษฐฯ์ มีประโยชน์ในดา้นการเกษตร พลงังาน หรือส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการเกษตร  ดงัน้ี 
............................................................................................................................................................

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

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

๔.๖  ขอ้มูลสถานภาพ 
๔.๖.๑  สถานภาพของส่ิงประดิษฐฯ์ 

  เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์ประดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนใหม่ และเสร็จสมบูรณ์แลว้  
  เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้กวา่และสามารถใชป้ระโยชน์
ไดม้ากกวา่เดิม  

๔.๖.๒  ส่ิงประดิษฐฯ์ น้ี ใชง้บประมาณในการประดิษฐ ์ 

 จ  านวนเงินประมาณ........................................บาท โดยใชทุ้นจาก 
  ทุนส่วนตวั    ทุนจากหน่วยงาน(ระบุ)....................................................................... 
 



๔.๖.๓  สถานภาพทางสิทธิบตัรของส่ิงประดิษฐฯ์ 

  ยงัไม่ไดย้ืน่จดทะเบียนสิทธิบตัร  
  ยืน่จดทะเบียน   สิทธิบตัรการประดิษฐ ์             

                             อนุสิทธิบตัร  
   สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์        

ประเภท................................................................................................................ 
ค าขอรับเลขท่ี................................วนั/เดือน/ปีท่ียืน่ค าขอ.................................... 

  ไดรั้บสิทธิบตัรแลว้          สิทธิบตัรการประดิษฐ ์                   
                          อนุสิทธิบตัร 

   สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
ประเภท................................................................................................................ 
เลขท่ี.............................................วนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ......................................... 
 

 
 
 
 
 
 

 

๔.๖.๔  ส่ิงประดิษฐ์ฯ น้ี มีจุดเด่น ความแปลกใหม่หรือกลไกการท างานท่ีแตกต่างจากของผูอ่ื้นท่ีมีอยู่
แลว้ดงัต่อไปน้ี (ใหย้กเป็นขอ้ ๆ  และอธิบายใหช้ดัเจน) 

๑)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

๒)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

๓)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

๔)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

หมำยเหตุ :  ส่ิงประดิษฐฯ์ ท่ีเจา้ของมีความประสงคจ์ะขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ควรยืน่จดทะเบียนสิทธิบตัร หรือ
อนุสิทธิบตัร กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไวก่้อน เน่ืองจากหากน าส่ิงประดิษฐม์าเปิดเผยแลว้ ท่านอาจจะเสียสิทธ์ิในการรับ
ความคุม้ครองจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
สถำนทีใ่ห้ค ำปรึกษำและย่ืนค ำขอรับสิทธิ 

-  ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ส านกัสิทธิบตัร กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
เลขท่ี ๔๔/๑๐๐ หมู่ ๑ ถ.สนามบินน ้ า ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐  โทรศพัท ์(๐๒)  ๕๔๗-๔๖๒๑-๕ , 
๕๔๗-๔๖๓๗ 
-  ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัทุกจงัหวดั 



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

  กรณีเป็นส่ิงประดิษฐฯ์ท่ีเคยไดรั้บรางวลัมาแลว้ ระบุในส่วนท่ีไดป้รับปรุงจากเดิม คือ 
..................................................................................................................................................

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

    ผลงานส่ิงประดิษฐฯ์ ท่ีส่งเขา้ประกวดคร้ังน้ี ขา้พเจา้ 

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

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

๔.๖.๖  ขอ้มูลการขยายผลเชิงพาณิชย ์  

 มีเฉพาะเคร่ืองตน้แบบยงัไม่สามารถผลิตและจ าหน่ายได ้
 ไม่มีแผนผลิตและจ าหน่าย 
   มีแผนผลิตและจ าหน่าย (กรุณาตอบขอ้มูลเพิ่มเติม ขอ้ ๑– ๔) 
      คาดวา่จะจ าหน่ายในราคา..............................................บาท/เคร่ือง  

 สามารถผลิตและจ าหน่ายไดห้ากมีการสั่งซ้ือ 
 ผลิตและจ าหน่ายแลว้ จ านวน..................เคร่ือง    ราคา................................บาท/เคร่ือง 
      (กรุณาตอบขอ้มูลเพิ่มเติม ขอ้ ๑ – ๔) 
 สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เชิงสังคม/พื้นท่ีแลว้เป็นเวลา............ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ................. 
 อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................. 

        ขอ้มูลเพิ่มเติม (กรุณาตอบขอ้ ๑ - ๔ ทั้งกรณีผลิตและจ าหน่ายแลว้และมีแผนผลิตและจ าหน่าย) 

  ๑. ช่องทางการจ าหน่าย............................................................................................................. 

 ๒. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย.............................................................................................................. 

 ๓. การส่งเสริมการจ าหน่าย....................................................................................................... 

  ๔. จุดเด่นเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งทางการตลาด..................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

 



๔.๗  เอกสารประกอบ 
๔.๗.๑  รูปภาพสี ขนาดโปสการ์ดแสดงลกัษณะของส่ิงประดิษฐ์ฯ ในมุมมองต่าง ๆ (ด้านหน้า 

ดา้นบน ดา้นซ้าย ดา้นขวา) และต าแหน่งท่ีตอ้งการเนน้อีก ๒ ภาพ (สอดคลอ้งกบั หวัขอ้ ๔.๖.๔ 
หรือ ๔.๖.๕)  

       ๔.๗.๒  ค าอธิบายหลกัการท างาน และผลการทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปภาพ 
   ๔.๗.๓  หนงัสือมอบอ านาจยนิยอมให้เสนอผลงาน ในกรณีท่ีส่ิงประดิษฐจ์ดัส่งโดยคณะบุคคล กลุ่ม
บุคคล นิติบุคคล หรือไดรั้บทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั หรือหน่วยงานอ่ืน 
       ๔.๗.๔  เอกสารประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

        แบบท่ีเขียนแสดงช้ินส่วนรวมของส่ิงประดิษฐฯ์ 
         ใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีท่ี ส่ิงประดิษฐ์ฯ ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบัน 

                     ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานแลว้) 
 แผ่นซีดี (กรณีส่งไปรษณีย์) หรือไฟล์ดิจิทลั (กรณีส่ง E-mail โดยแนบไฟล์หรือลิงค์
พร้อมดาวน์โหลด) ท่ีประกอบดว้ยวดีิโอแสดงการสาธิตการท างานของส่ิงประดิษฐฯ์  
 เอกสารอา้งอิง (ถา้มี) 
 อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………… 

๕.   ขา้พเจา้ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการทดสอบภาคสนามและไปตามค านดัหมายของคณะกรรมการสรรหา
ส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยจะจดัเตรียมอุปกรณ์ วตัถุดิบ ให้มีปริมาณเหมาะสม
เพื่อการทดสอบ/สาธิต     

๖.  หากส่ิงประดิษฐ์ฯ ของขา้พเจา้ได้รับการตดัสินให้ได้รับรางวลั ขา้พเจา้ยินดีท่ีจะเขา้ร่วมเวทีการพบปะ
สนทนากบัผูส้นใจ 

๗.  หากส่ิงประดิษฐ์ฯ ของขา้พเจา้ไดรั้บการตดัสินให้ไดรั้บรางวลั ขา้พเจา้ตกลงจะน าส่ิงประดิษฐ์ฯ ไปจดัแสดง
ในงานนิทรรศการและสาธิต ณ สถานท่ีใด ๆ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิบวัหลวงก าหนด 

๘.  ขา้พเจา้ยอมรับวา่ ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือวา่เป็นท่ีส้ินสุดจะอุทธรณ์มิได ้ 
๙.  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งน้ี ภายใน ๑ ปี หลงัการประกวด

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

 
             ลงช่ือ........................................................................ผูเ้สนอผลงานเขา้ประกวด 
        (.......................................................................) 
                                               วนัท่ี..................เดือน...................................พ.ศ.....................   



แผนทีโ่ดยสังเขป ของทีต่ั้งส่ิงประดิษฐ์ฯ เพ่ือสะดวกแก่คณะกรรมกำรฯ ในกำรออกตรวจภำคสนำม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ส่งใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครได้ที่ 

ส านกัส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ถนนพระรามท่ี ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

วงเล็บมุมซองวา่ “ประกวดส่ิงประดิษฐฯ์ ๖๒”  

ภำยในวนัที ่๒๘ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๒ (ยดึวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นเกณฑ)์ 

หรือทาง E-mail : machine@most.go.th หวัขอ้ “ประกวดส่ิงประดิษฐฯ์ ๖๒” (ยดึตามวนัท่ีส่ง) 

 



ก ำหนดกำร 

 

๑.  เปิดรับสมคัร : ตั้งแต่บดัน้ี ถึง วนัท่ี ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

๒.  ประชุมคณะกรรมการสรรหาส่ิงประดิษฐ์ฯ เพื่อคดัเลือกผลงานท่ีจะออกตรวจภาคสนาม :  
     ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

๓.  คณะกรรมการสรรหาส่ิงประดิษฐฯ์ ลงพื้นท่ีออกตรวจภาคสนาม : เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๔.  ประชุมคณะกรรมการสรรหาส่ิงประดิษฐ์ฯ เพื่อคดัเลือกผลงาน : ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

๕.  ประชุมคณะกรรมการตดัสินส่ิงประดิษฐฯ์ เพื่อคดัเลือกผลงานท่ีไดรั้บรางวลั :  

     ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

๖.  ประกาศผลการตดัสินรางวลั : ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

๗.  มอบรางวลัและจดัแสดงผลงานท่ีไดรั้บรางวลั : เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

***หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรข้ำงต้นเป็นช่วงเวลำโดยประมำณเท่ำน้ัน อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำม 
                         เหมำะสม 

 
 

 
 


