ข้ อกําหนดและแบบเสนอประกวดสิ่ งประดิษฐ์ คดิ ค้ นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประจําปี พ.ศ. 2561
จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่ วมกับมูลนิธิบวั หลวง
--------------------------------ส่ วนที่ 1 : ข้ อกําหนดการจัดประกวดสิ่ งประดิษฐ์ คดิ ค้ นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “เครื่ องจักรกล พลังงาน และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการเกษตร”
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และมู ล นิ ธิ บ ัว หลวง ได้เ ล็ ง เห็ น ความสํา คัญ ของผู ้ที่ มี
ความสามารถในการประดิ ษฐ์คิดค้นสิ่ งที่ มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยส่ วนรวม สมควร
ได้รับรางวัลตอบแทน เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติ ดังนั้น จึงได้จดั ให้มีการจัดประกวดสิ่ งประดิษฐ์
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีข้ ึน โดยออกเป็ นข้อกําหนดในการประกวดฯ ดังต่อไปนี้
ข้ อที่ 1 : “เครื่ องจักรกล พลังงาน และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” หมายความถึง
1. สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ เ ป็ นเครื่ อ งจัก รกล/อุ ป กรณ์ / ส่ ว นประกอบสํา คัญ ของเครื่ อ งจัก ร หรื อ
เครื่ องมือ ไม่วา่ จะเป็ นด้านพลังงานหรื อสิ่ งแวดล้อมนั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็ นหลัก
2. สิ่ งประดิษฐ์ที่ผลิตพลังงานและสามารถนําพลังงานไปใช้ในการเกษตรอื่น ๆ
3. เครื่ องจักรกลสามารถนําไปจัดการกับสิ่ งแวดล้อม หรื อจะผลิตให้เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็ได้
ข้ อที่ 2 : เจ้ า ของสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ฯ ที่ ป ระสงค์ จ ะส่ งผลงานเข้ า ประกวดตามประกาศของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ และมูลนิ ธิบวั หลวง เรื่ อง "การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ประจํา ปี พ.ศ. 2561" จะต้อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทยและต้อ งเสนอรายละเอี ย ดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมูลนิธิบวั หลวง พิจารณาภายในเวลาที่กาํ หนด
ข้ อที่ 3 : สิ่ งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็ นเครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์หรื อส่ วนประกอบ
สําคัญของเครื่ องจักรหรื อเครื่ องมือ และจะต้องเป็ นประโยชน์ในด้านการเกษตรหรื อพลังงานหรื อสิ่ งแวดล้อม
เพื่อการเกษตร
คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาสิ่ งประดิษฐ์ฯ ที่ลอกเลียนแบบสิ่ งประดิษฐ์ของผูอ้ ื่น
ข้ อที่ 4 : เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรื อประดิษฐ์คิดค้นเพิ่มเติมและเสร็ จสิ้ นจน
นําไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็ นต้นแบบที่ ใช้งานได้จริ ง มี ความปลอดภัย ทนทานในการใช้งาน สามารถ
ประยุกต์และนําเข้าสู่ภาคการผลิตและจําหน่ายได้ โดยไม่ใช่แบบจําลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้ อ ที่ 5 : สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ นั้น ยัง ไม่ เ คยได้รั บ รางวัล จากโครงการนี้ ซึ่ งดํา เนิ น การโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่ วมกับมูลนิ ธิบวั หลวง หากเคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาก่อนแล้วนับตั้งแต่วนั
ประกาศ สิ่ งประดิษฐ์ฯ นั้นจะต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุ ง และพัฒนาให้ดีข้ ึนกว่าเดิม
ข้ อที่ 6 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบวั หลวง เป็ นผูค้ ดั เลือกตัดสิ นสิ่ งประดิษฐ์ฯ
ที่สมควรได้รับรางวัล ซึ่งดําเนินงานโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภาครัฐและเอกชน
ข้ อที่ 7 : หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิ นสิ่ งประดิษฐ์ฯ มีดงั นี้
7.1 เป็ นผูค้ ิดค้นขึ้นเองหรื อมีการดัดแปลงปรับปรุ งต่อยอด
7.2 ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นหรื อดัดแปลง โดยเฉพาะส่ วนที่เป็ นหัวใจสําคัญ
ของการประดิษฐ์ ความคิดในการออกแบบโครงสร้าง และความรู ้พ้นื ฐานทางทฤษฎีที่ถูกต้อง
7.3 ศักยภาพของการนําเอาสิ่ งประดิษฐ์ตน้ แบบไปผลิตในเชิงการค้า
7.4 ความพร้อม ความสะดวก ความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงผลกระทบต่อพลังงาน
และสิ่ งแวดล้อม
การตัดสิ นรางวัล จะดําเนิ นการโดยคณะกรรมการตัดสิ นสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ. 2561
ข้ อที่ 8 : มูลนิธิบวั หลวงสนับสนุนเงินรางวัลการประกวด ดังนี้
รางวัลที่ 1
มี 1 รางวัล เป็ นเงิน 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลที่ 2
มี 1 รางวัล เป็ นเงิน 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลที่ 3
มี 1 รางวัล เป็ นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท เป็ นเงิน 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
กรณีสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ส่งเข้ าประกวดมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ ที่กาํ หนดไว้ และทําการสาธิตการ
ทํางานให้ คณะกรรมการตรวจสอบภาคสนาม จะได้ รับเงินสนับสนุนสํ าหรับการเตรียมผลงานสิ่ งประดิษฐ์ ฯ นั้น
เป็ นเงิน 2,000 บาท หากไม่ พร้ อมทีจ่ ะสาธิตการทํางาน คณะทํางานขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณางดการให้ เงิน
สนับสนุนดังกล่ าว และหากไม่ มีสิ่งประดิษฐ์ ฯ ใด เข้ าเกณฑ์ รับรางวัลหนึ่งรางวัลใด คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ใน
การพิจารณาเปลีย่ นแปลงเงินรางวัลและเงินสนับสนุนนั้นได้
ข้ อที่ 9 : ผลการตัดสิ นให้รางวัลสิ่ งประดิษฐ์ฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมูลนิธิบวั หลวง
จะแจ้งให้ผทู ้ ี่ได้รับรางวัลทราบต่อไป
9.1 ผูท้ ี่ได้รับรางวัลจะต้องนําสิ่ งประดิษฐ์ฯ นั้น ไปตั้งแสดงนิทรรศการและสาธิ ต ณ สถานที่
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมูลนิ ธิบวั หลวงกําหนด โดยมูลนิ ธิบวั หลวงจะสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ติดตั้ง และรื้ อถอนสิ่ งประดิษฐ์ฯ ตามความเหมาะสม
9.2 ผูไ้ ด้รับรางวัลจะต้องพร้อมที่จะเข้าร่ วมพบปะสนทนากับผูท้ ี่สนใจ ซึ่ งอาจจะเป็ นนักวิจยั
นักประดิษฐ์ หรื อผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการจําหน่าย ตามวัน เวลาที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่ วนที่ 2 : แบบเสนอผลงานเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมการจั ด ประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ทางวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ. 2561
ชื่อสิ่ งประดิษฐ์ ภาษาไทย...............................................................................................
ภาษาอังกฤษ...............................................................................................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล.........................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี).......................................................................................................................
หน่วยงาน...................................................................................................................................................
สัญชาติ.....................................อายุ.........................ปี
เลขที่ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี...............................................เลขที่บตั รประชาชน................................................
ระดับการศึกษาสูงสุด....................................................................................................................................
อาชีพ
 รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  บริ ษทั /เอกชน
 นักเรี ยน/นักศึกษา
 ค้าขาย
 เกษตรกร
 ประชาชนทัว่ ไป
ที่อยูต่ ิดต่อ  บ้าน
 ที่ทาํ งาน
เลขที่..................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..................................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์..................................................มือถือ............................................
เบอร์โทรที่ทาํ งาน..................................โทรสาร.....................................E-mail...........................................
2. ผูร้ ่ วมเสนอผลงาน
2.1 ...............................................................................................................................................................
2.2 ...............................................................................................................................................................
2.3 ...............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลผลงานสิ่ งประดิษฐ์ฯ
3.1 ประเภท
 เครื่ องจักรกล
 เครื่ องมือ
 อุปกรณ์ส่วนประกอบสําคัญของเครื่ องจักรกลหรื อเครื่ องมือ

3.2 ขนาด/ต้นกําลัง/แหล่งพลังงาน ของผลงาน
3.2.1 ขนาด
กว้าง...............เมตร ยาว................เมตร สูง................เมตร นํ้าหนัก...............กิโลกรัม
3.2.2 ต้นกําลัง/แหล่งพลังงาน (ถ้ามี)
ประเภทต้นกําลัง (เช่น เครื่ องยนต์เบนซิ น/ดีเซล/มอเตอร์ ไฟฟ้ า ฯลฯ).........................................
ขนาด..................แรงม้า................กิโลวัตต์ การใช้ไฟฟ้ า (ระบุ : แอมป์ /เฟส)...........................
พลังงานจากแหล่งอื่น ๆ (เช่น ไอนํ้า ลม ความร้อน ฯลฯ)..............................................................
3.3 ภูมิหลังและเป้ าหมายของการประดิษฐ์
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3.4 หลักการทํางานของสิ่ งประดิษฐ์ฯ
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3.5 สิ่ งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์ในด้านการเกษตร พลังงาน หรื อสิ่ งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ดังนี้
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3.6 ข้อมูลสถานภาพ
3.6.1 สถานภาพของสิ่ งประดิษฐ์ฯ
 เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ และเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
 เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้ดีกว่าและสามารถใช้ประโยชน์
ได้มากกว่าเดิม
3.6.2 สิ่ งประดิษฐ์ฯ นี้ ใช้งบประมาณในการประดิษฐ์
จํานวนเงินประมาณ........................................บาท โดยใช้ทุนจาก
 ทุนส่ วนตัว  ทุนจากหน่วยงาน(ระบุ).......................................................................

3.6.3 สถานภาพทางสิ ทธิบตั รของสิ่ งประดิษฐ์ฯ
 ยังไม่ได้ยนื่ จดทะเบียนสิ ทธิ บตั ร
 ยืน่ จดทะเบียน
 สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์
 อนุสิทธิ บตั ร
 สิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเภท................................................................................................................
คําขอรับเลขที่................................วัน/เดือน/ปี ที่ยนื่ คําขอ....................................
 ได้รับสิ ทธิ บตั รแล้ว
 สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์
 อนุสิทธิ บตั ร
 สิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเภท................................................................................................................
เลขที่.............................................วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ.........................................
หมายเหตุ : สิ่ งประดิษฐ์ฯ ที่เจ้าของมีความประสงค์จะขอรับสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร ควรยืน่ จดทะเบียนสิ ทธิบตั ร หรื อ
อนุสิทธิบตั ร กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้ก่อน เนื่องจากหากนําสิ่ งประดิษฐ์มาเปิ ดเผยแล้ว ท่านอาจจะเสี ยสิ ทธิ์ในการรับ
ความคุม้ ครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
สถานทีใ่ ห้ คาํ ปรึกษาและยื่นคําขอรับสิ ทธิ
- ส่ วนบริ หารงานจดทะเบียน สํานักสิ ทธิบตั ร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์
เลขที่ 44/100 หมู่ 1 ถ.สนามบินนํ้า ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (02) 547-4621-5 , 547-4637
- สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดทุกจังหวัด

3.6.4 สิ่ งประดิษฐ์ฯ นี้ มีจุดเด่น ความแปลกใหม่หรื อกลไกการทํางานที่แตกต่างจากของผูอ้ ื่นที่มีอยู่
แล้วดังต่อไปนี้ (ให้ยกเป็ นข้อ ๆ และอธิ บายให้ชดั เจน)
1)…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3.6.5 ประวัติการส่ งเข้าประกวดในโครงการนี้
 ไม่เคยส่ งเข้าประกวด
 เคยส่ งเข้าประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัล
 เคยได้รับรางวัล.................................................................ปี พ.ศ..........................
กรณี เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ฯที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว ระบุในส่วนที่ได้ปรับปรุ งจากเดิม คือ
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดครั้งนี้ ข้าพเจ้า
 ไม่เคยส่ งผลงานเข้าประกวดที่อื่น
 เคยส่ งผลงานเข้าประกวดที่อื่น ณ หน่วยงาน.......................................................
เมื่อ ปี พ.ศ..........................โดย
 ไม่ได้รับรางวัล
 ได้รับรางวัล.................................................................ปี พ.ศ.........................
3.6.6 ข้อมูลการขยายผลเชิงพาณิ ชย์
 มีเฉพาะเครื่ องต้นแบบยังไม่สามารถผลิตและจําหน่ายได้
 ไม่มีแผนผลิตและจําหน่าย
 มีแผนผลิตและจําหน่าย (กรุ ณาตอบข้อมูลเพิ่มเติม ข้อ 1– 4)
คาดว่าจะจําหน่ายในราคา..............................................บาท/เครื่ อง
 สามารถผลิตและจําหน่ายได้หากมีการสัง่ ซื้อ
 ผลิตและจําหน่ายแล้ว จํานวน..................เครื่ อง ราคา................................บาท/เครื่ อง
(กรุ ณาตอบข้อมูลเพิ่มเติม ข้อ 1 – 4)
 สามารถนําไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม/พื้นที่แล้วเป็ นเวลา............ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.................
 อื่นๆ ระบุ..................................................................................................................
ข้อมูลเพิ่มเติม (กรุ ณาตอบข้อ 1 - 4 ทั้งกรณี ผลิตและจําหน่ายแล้วและมีแผนผลิตและจําหน่าย)
1. ช่องทางการจําหน่าย.............................................................................................................
2. กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย...............................................................................................................
3. การส่งเสริ มการจําหน่าย........................................................................................................
4. จุดเด่นเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งทางการตลาด......................................................................
..................................................................................................................................................

3.7 เอกสารประกอบ
3.7.1 รู ปภาพสี ขนาดโปสการ์ ดแสดงลักษณะของสิ่ งประดิษฐ์ฯ ในมุมมองต่าง ๆ (ด้านหน้า ด้านบน
ด้านซ้าย ด้านขวา) และตําแหน่งที่ตอ้ งการเน้นอีก 2 ภาพ (สอดคล้องกับ หัวข้อ 3.6.4 หรื อ 3.6.5)
3.7.2 คําอธิ บายหลักการทํางาน และผลการทดสอบที่สอดคล้องกับรู ปภาพ
3.7.3 เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 แบบที่เขียนแสดงชิ้นส่ วนรวมของสิ่ งประดิษฐ์ฯ
 ใบรั บ รองผลการทดสอบ (กรณี ที่ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ได้ผ่ า นการทดสอบโดยสถาบัน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว)
 แผ่นซี ดี (กรณี ส่งไปรษณี ย)์ หรื อไฟล์ดิจิทลั (กรณี ส่ง E-mail โดยแนบไฟล์หรื อลิ งค์
พร้อมดาวน์โหลด) ที่ประกอบด้วยวิดีโอแสดงการสาธิ ตการทํางานของสิ่ งประดิษฐ์ฯ
 เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
 อื่น ๆ …………………………………………………………………………………
4. ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่ วมมือในการทดสอบภาคสนามและไปตามคํานัดหมายของคณะกรรมการสรรหา
สิ่ งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยจะจัดเตรี ยมอุปกรณ์ วัตถุดิบ ให้มีปริ มาณเหมาะสม
เพื่อการทดสอบ/สาธิ ต
5. หากสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ของข้ า พเจ้ า ได้ รั บ การตัด สิ นให้ ไ ด้ รั บ รางวัล ข้ า พเจ้ า ยิ น ดี ที่ จ ะเข้า ร่ วมเวที
การพบปะสนทนากับผูส้ นใจ
6. หากสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ของข้า พเจ้า ได้รั บ การตัด สิ น ให้ ไ ด้รั บ รางวัล ข้า พเจ้า ตกลงจะนํา สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ
ไปแสดงในงานนิ ท รรศการและสาธิ ต ณ สถานที่ ใ ด ๆ ตามที่ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ และมู ล นิ ธิ
บัวหลวงกําหนด
7. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือว่าเป็ นที่สิ้นสุ ดจะอุทธรณ์มิได้
8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี หลังการประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ฯ หากมีการตรวจพบหรื อพิสูจน์ได้ว่า มีการลอกเลียนแบบสิ่ งประดิษฐ์ฯ ของผูอ้ ื่น ข้าพเจ้า
ยินยอมให้คณะกรรมการฯ ตัดสิ ทธิ์ การประกวดฯ และ/หรื อเรี ยกคืนรางวัลจากข้าพเจ้าได้ โดยไม่เรี ยกร้อง
ค่าใช้จ่ายและค่าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้ น
ลงชื่อ........................................................................ผูส้ ่งเข้าประกวด
(.......................................................................)
วันที่..................เดือน...................................พ.ศ.....................

แผนทีโ่ ดยสั งเขป ของทีต่ ้ งั สิ่ งประดิษฐ์ ฯ เพือ่ สะดวกแก่ คณะกรรมการฯ ในการออกตรวจภาคสนาม

.......................................................................................................................................................................
ส่ งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ ที่
สํานักส่ งเสริ มและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดสิ่ งประดิษฐ์ฯ 61”
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นเกณฑ์)
หรื อทาง E-mail : machine@most.go.th หัวข้อ “ประกวดสิ่ งประดิษฐ์ฯ 61” (ยึดตามวันที่ส่ง)

กําหนดการ
1. เปิ ดรับสมัคร : ตั้งแต่บดั นี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. ประชุมคณะกรรมการสรรหาสิ่ งประดิษฐ์ฯ เพื่อคัดเลือกผลงานที่จะออกตรวจภาคสนาม :
ภายในเดือนมีนาคม 2561
3. คณะกรรมการสรรหาสิ่ งประดิษฐ์ฯ ลงพื้นที่ออกตรวจภาคสนาม : เมษายน – พฤษภาคม 2561
4. ประชุมคณะกรรมการสรรหาสิ่ งประดิษฐ์ฯ เพื่อคัดเลือกผลงาน : ภายในเดือนมิถุนายน 2561
5. ประชุมคณะกรรมการตัดสิ นสิ่ งประดิษฐ์ฯ เพื่อคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล :
ภายในเดือนมิถุนายน 2561
6. ประกาศผลการตัดสิ นรางวัล : ภายในเดือนมิถุนายน 2561
7. มอบรางวัลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล : เดือนกรกฎาคม 2561
***หมายเหตุ : กําหนดการข้ างต้ นเป็ นช่ วงเวลาโดยประมาณเท่ านั้น อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความ
เหมาะสม

