แบบนําเสนอสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเขารวมจัดแสดงนิทรรศการ
งาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป ๒๕๖๑ (Thailand Inventors’ Day 2018)
ระหวางวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ณ Event Hall 98 - 99 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
๑. ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

----------------------------------------------------(ไมเกิน ๒๔ ตัวอักษร)
(โปรดระบุ)

………….
……………………….

ความสอดคลองกับกลุมเรื่องที่มีการจัดแสดงภายในงาน (กรุณาเลือกเพียง ๑ ขอ)
 สิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลจากเวทีนานาชาติ จากการเขารวมงานประกวดกับ วช. ในป 2560 เวที
 เวที 45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส
 เวที 13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017)
ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน
 เวที 11th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2017) ณ กรุงวอรซอ
สาธารณรัฐโปแลนด
 Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 สิ่งประดิษฐในบัญชีสงิ่ ประดิษฐไทย
 บัญชีนวัตกรรมไทย
 สิ่งประดิษฐพรอมใช จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน (กรุณาเลือกเพียง ๑ ขอกลุม เรื่อง)
 กลุมสิ่งประดิษฐเพื่อความมั่นคง  กลุมสิ่งประดิษฐเพื่อสังคม
 กลุมสิ่งประดิษฐเพื่อการเกษตร  กลุมสิ่งประดิษฐเพื่อการแพทยและสาธารณสุข
 กลุมสิ่งประดิษฐเพื่ออุตสาหกรรม  กลุมสิ่งประดิษฐเพื่อพลังงาน
 กลุมสิ่งประดิษฐเพื่อทรัพยากรและสิง่ แวดลอม
๒. ระดับผลงานของทาน (เลือกเพียง ๑ ขอ)
 ระดับตนแบบยังไมมีการผลิตและจําหนาย
 ระดับทีม่ ีความพรอมสูเ ชิงพาณิชยแตยังไมผานมาตรฐานรับรองสําหรับการจําหนาย
 ระดับทีส่ ามารถผลิตและจําหนายไดแลว
 ระดับทีส่ ามารถนําไปใชประโยชนเชิงสังคม/พื้นที่แลว
 อื่นๆ ระบุ
๓. เจาของผลงาน
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
..............
ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)
..............
ตําแหนงทางการบริหาร (ถามี)
……….....
หนวยงาน
............................
สถานที่ติดตอ
..............
..............
โทรศัพท
โทรสาร
.............
โทรศัพทมือถือ
E-mail
………....
/๔. ผูประสานงาน…

-๒๔. ผูประสานงาน (โปรดระบุในกรณีที่เจาของผลงานและผูประสานงานมิใชบุคคลเดียวกัน)
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
............................
ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)
..............
ตําแหนงทางการบริหาร (ถามี)
…………..
สถานที่ติดตอ
..............
..............
โทรศัพท
โทรสาร
.............
โทรศัพทมือถือ
E-mail
.............
๕. ขนาดของชิ้นงานที่นํามาจัดแสดง
 ขนาดผลงาน กวาง
x ยาว
x สูง
เมตร/เซนติเมตร
 น้ําหนักผลงาน (โดยประมาณ)
กิโลกรัม/กรัม
๖. การจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐภายในงาน
 การใชไฟฟา
 ปกติ 5 Amp
 เกิน 5 Amp (ระบุ
)
 ขนาดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน
 คูหา ขนาด ๒ x ๒ เมตร จํานวน........................คูหา
 พื้นที่เปลา ๖ x ๖ เมตร (สามารถนําเสนอผลงานได ๖ – ๘ ผลงาน ยกเวนกรณีที่มีชิ้นงานขนาดใหญ
หรือเล็กมาก วช. จะขออนุญาตพิจารณาเปนรายกรณี)
* กรณีมีการปรับเปลี่ยนขนาดคูหานิทรรศการ วช.จะแจงใหทราบอีกครั้งในขั้นตอนการยืนยันเขารวมจัด
แสดงนิทรรศการ
** ผูที่ ป ระสงค จ ะจั ดแสดงนิ ท รรศการในพื้นที่เปลา จะตอ งจัดเตรียมอุป กรณ ตกแตง โครงสรางและ
นําเสนอดวยตนเอง โดย วช.จะขอสงวนสิท ธิ์ในการพิจ ารณาจัดเตรียมระบบไฟฟาและโตะ -เกาอี้ สําหรับ
การนําเสนอผลงานใหตามความเหมาะสม
๗. ทานมีความประสงคจะจําหนายสินคา/ผลิตภัณฑ จากการประดิษฐคิดคนของทานภายในงานดวยหรือไม
 มี (โปรดระบุรายละเอียดในขอ ๘)
 ไมมี
๘. ทานมีวิธีการสงเสริมการขายสําหรับสินคา/ผลิตภัณฑ จากการประดิษฐคิดคนของทานทีม่ ารวมจําหนายภายใน
งานหรือไม (โดยความสมัครใจของผูเสนอผลงานเอง)
 มี (โปรดระบุใหชัดเจน เชน หากซื้อครีมทาผิวจากเปลือกมังคุดที่เปนสินคา/ผลิตภัณฑ ของทาน ภายใน
งานจะไดรบั สวนลด ๕๐ % จากราคาขายปกติ เปนตน)
………….
(ระบุ) ๑
๒
............
๓
............
 ไมมี
(สามารถนําผลิตภัณฑจากการประดิษฐคิดคนที่นํามารวมจัดแสดงเขาจําหนายไดโดยไมมีคาใชจาย
ทั้งนี้ หากเปนผลิตภัณฑอาหาร ของดเวนการประกอบอาหารภายในบริเวณจัดนิทรรศการ)
ทั้งนี้ ไดจัดทํารายละเอียดผลงานโดยสังเขปตามแบบฟอรมของ วช. มาพรอมนี้ดวยแลว
ลงชื่อ
(

/

/

.

)

ผูเสนอผลงาน

รายละเอียดผลงานโดยสังเขป (วช.ขออนุญาตเผยแพรขอมูลสวนนี้ในเอกสารประชาสัมพันธ)

โลโก
หนวยงาน

โลโก ของ
หนวยงานที่ให
ทุนผลงาน

ความเปนมาและความสําคัญ
รูปภาพผลงานประกอบ
ในรูปแบบ JPG File
๑

เทคโนโลยี/กระบวนการ

รูปภาพผลงานประกอบ
ในรูปแบบ JPG File
๒

การนําไปใชประโยชน/การประยุกตใช

รูปภาพผลงานประกอบ
ในรูปแบบ JPG File
๓

ประโยชนที่ไดรับ

รูปภาพผลงานประกอบ
ในรูปแบบ JPG File
๔

หมายเหตุ : ขอความกรุณาชวยสงแบบขอมูลเปน File Pdf และ File Word พรอมรูปภาพประกอบเปน File jpg.

