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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  
1 01010007 ก าแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลที่มีส่วนประกอบของยางพารา  

(Vinyl Sound Barrier) 
  

 
 

1) รุ่น Standard ขนาด 2x2 เมตร (4.0 ตารางเมตร) 
2) รุ่น Extra ขนาด 2x2.4 เมตร (4.8 ตารางเมตร) 

ชุด 
ชุด 

21,400.00 
28,248.00 

 

 

หมายเหตุ :  
1.  ราคาไม่รวมค่าโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและบริการติดตั้ง 
2.  ราคาดังกล่าวอ้างอิงราคาหน้าโรงงาน จ. ระยอง 
3.  ราคาดังกล่าว อ้างอิงราคาน้ ายางพารา ณ ราคา 50 บาท/กิโลกรัม หากราคาน้ ายางพารามีการ  

 ปรับขึ้นหรือลงในช่วงไม่เกิน 20 % ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาต่อหน่วยตามตารางข้างต้น และหาก 
 ราคาน้ ายางพารามีการปรับเกินกว่า 20% ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาทบทวนราคาต่อหน่วยอีกครั้ง 

4.  ยางพาราที่ใช้มีสัดส่วนประมาณ 25% ของต้นทุนรวมของสินค้า 

02 ด้านการเกษตร 

0203 อ่ืนๆ 

2 02030001 น้ าตาลมะพร้าวทรายทอง Coconut sugar sandy gold   
 

 
1) 250G in pouch in paper box 
2) 400G in pouch in paper box 
3) 800G in plastic pouch 

กล่อง 
กล่อง 
ถุง 

125.00 
250.00 
320.00 

3 02030002 น้ าหวานดอกมะพร้าว Coconut Flower Syrup   
 

 

1) 65 G  
2) 260 G  
3) 390 G 
4) 470 G  
5) 950 G   

ขวดแก้ว 
ขวดแก้ว 
ขวดบีบ 
ขวดแก้ว 
ขวดแก้ว 

50.00 
130.00 
180.00 
210.00 
400.00 

4 02030003 น้ าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ผสมน้ าหวานจาก
ดอกมะพร้าวอินทรีย์ (เนคติก้า) Organic CoConut Flower 
Syrup Vinegar (Nectegar) 

  

 

 

1) 30 ml  
2) 375 ml  
3) 750 ml  
4) 5,000 ml 
 

ขวด 
ขวด 
ขวด 
ขวด 

50.00 
390.00 
690.00 

4,200.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
5 03010019 ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim)   
 

 
1) ความแรง 300 ug/ml ปริมาตร 1 มิลลลิิตร บรรจุในขวด

แก้วพร้อมใช้ 
vial 642.00 

 
 

2) ความแรง 300 ug/ml ปริมาตร 1 มิลลลิิตร บรรจุใน
หลอดฉีดยาที่มีเข็มฉดียาถาวรพรอ้มใช้ 

prefilled 
syringe 

749.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อบริษัทผู้แทนจ าหน่าย จากท่ีประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560  
6 03010020 ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa)     
 

 
1) ความแรง 2000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในหลอดฉดียาที่มี

เข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้   
prefilled 
syringe 

310.30 

  2) ความแรง 4000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้  vial 325.28 
 

 
3) ความแรง 4000 (1x1, 0.4 ml) บรรจุในหลอดฉดียาที่มี

เข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้  
prefilled 
syringe 

428.00 

 
 

4) ความแรง 10000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในหลอดฉดียาที่มี
เข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้  

prefilled 
syringe 

1,043.25 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อบริษัทผู้แทนจ าหน่าย จากท่ีประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 
7 03010021 ยาฮิวแมน อัลบูมิน 20% (Human Albumin 20%)   
  ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 50 มิลลลิิตร ขวด 1,200.00 
  ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 100 มิลลลิิตร ขวด 2,400.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
8 03020011 เคร่ืองพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส   
 

 

1) BioPlasma Cell Modulation (system) 
2) EMW - BioPlasma Cell Modulation (System) 
อุปกรณ ์
1)  Spare pare Ball electrode tip BioPlasma cell 

modulation 

เครื่อง 
เครื่อง 

 
ชุด 

374,500.00 
374,500.00 

 
10,700.00 

 
9 03020012 เคร่ืองพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท   
 

 

1) BPJ1 ชนิดขาตั้งล้อเลื่อนพร้อมระบบควบคมุการจ่าย  
แก๊สเฉื่อยและถังบรรจุแก๊สอาร์กอนขนาด 1.2-1.5 คิว 

2) BPJ2 ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบควบคุมการจ่ายแก๊สเฉื่อย
และถังบรรจุแก๊สอาร์กอนขนาด 1.2-1.5 คิว 

อุปกรณ ์
1)  กล่องรองตัวเครื่องพร้อมล้อเพื่อเคลื่อนย้ายรุ่น BPJ2 

 

เครื่อง 
 

เครื่อง 
 
 

ชุด 

481,500.00 
 

428,000.00 
 

 
32,100.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

0303 วัสดุทางการแพทย์ 
10 03030004 แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า 

(Biocellulose Anti-microbial Dressing with Blue 
Sliver Nano) 

  

 

 

1) BluRibbon ขนาด 3x5 ซม. บรรจุ 20 ช้ิน 
2) BluRibbon ขนาด 1x20 ซม. บรรจุ 20 ช้ิน 
3) BluRibbon ขนาด 2x25 ซม. บรรจุ 20 ช้ิน 
4) BluRibbon ขนาด 10x10 ซม. บรรจุ 10 ช้ิน 
5) BluMemBrane ขนาด 20x28 ซม. บรรจุ 5 ช้ิน 

กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 

1,070.00 
        1,391.00 

2,782.00 
1,926.00 
2,675.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
11 07020001 เคร่ืองฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air Cleaner)   
  รุ่น PT - 400 ชนิดตั้งโตะ๊ เครื่อง 38,000.00 
  รุ่น PT - 600 ชนิดเคลื่อนย้ายได ้ เครื่อง 45,000.00 
  รุ่น PT - 900 ชนิดเคลื่อนย้ายได ้ เครื่อง 55,000.00 
  รุ่น CASSETTE - 1600 ชนิดฝังใต้เพดาน เครื่อง 68,000.00 
  อุปกรณ ์   
  Alpine Filter ขนาด 1 นิ้ว แผ่น 22,000.00 
  Alpine Filter ขนาด 2 นิ้ว แผ่น 32,000.00 

12 07020002 ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Distribution 
Closure) 

  

 
 

รุ่น BAT-S008 size 200*450*105 (W*L*D) mm. / 
weight 2.4 kg 

ชุด 3,300.00 
 

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
13 12020001 เคร่ืองผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ 

ส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 
ขนาด 10 ลิตร 

 
 

เครื่อง 

 
 

390,000.00 

14 ด้านอ่ืนๆ 
14 14000004 ระบบลอยตะกอนฟองละเอียด (Micro Bubble Dissolved 

Air Flotation (MBDAF)) 
  

 
 

ECONOWATT รุ่น MBDAF 1N ขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อช่ัวโมง 

ระบบ 1,500,000.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 14000004 
(ต่อ) 

ECONOWATT รุ่น MBDAF 4N ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อช่ัวโมง 

ระบบ 2,270,000.00 

 
 

ECONOWATT รุ่น MBDAF 9N ขนาด 9 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อช่ัวโมง 

ระบบ 2,850,000.00 

  ECONOWATT รุ่น MBDAF 13N ขนาด 13 ลูกบาศก์เมตร
ต่อช่ัวโมง 

ระบบ 3,150,000.00 

 
 

ECONOWATT รุ่น MBDAF 27N ขนาด 27 ลูกบาศก์เมตร
ต่อช่ัวโมง 

ระบบ 4,800,000.00 

15 14000005 ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL)   
  ลกูบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®  รุ่นน้ าหนัก 1.3 กิโลกรัม ลูก 2,800.00 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 
 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ก าแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลทีม่ีส่วนประกอบของยางพารา  
(Vinyl Sound Barrier) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดก าแพงกันเสียงไวนิล (VINYL SOUND BARRIER) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก าแพงกันเสียง เพื่อใช้ในการกันเสียง
จากด้านหนึ่งทะลุผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของก าแพงกันเสียง โดยก าแพงกันเสียงสามารถประยุกต์ใช้งานได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ การใช้งานคือ ก าแพงกันเสียงส าหรับป้องกันเสียงที่เกิดจากยานพาหนะต่างๆ ที่
สญัจรบนถนนท่ัวไป หรือทางพิเศษ ทะลุผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของก าแพงกันเสียงซึ่งเป็นการป้องกันมลภาวะทางเสียงแก่ผู้ที่
อยู่บริเวณใกล้เคียงกับถนนท่ัวไป หรือทางพิเศษดังกล่าว โดยปกติก าแพงกันเสียงท่ีใช้กับถนนท่ัวไป หรือทางพิเศษดังกล่าวมกั
ถูกติดตั้งบนแผงปูนก้ันขอบทางซึ่งมีฐานติดตั้งท่ีค่อนข้างแคบและไม่เรียบ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1) สามารถป้องกันเสียงได้ดี เนื่องจากมีลักษณะโครงสร้างและการจัดวางวัสดุฉนวนแบบพิเศษ โดยผ่านการ

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E90 
2) มีความแข็งแรง ทนทาน และมีน้ าหนักเบา 
3) ติดตั้งได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
4) สามารถติดตั้งชุดก าแพงกันเสียงในบริเวณทีม่ีกระแสลมแรงได้ 
5) สามารถป้องกันความเสยีหายของวัสดุฉนวนท่ีอยู่ภายในก าแพงกันเสียงจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
6) ขนาดสินค้าสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสมของหน้างาน   

หมายเหตุ :  
1. ราคาไม่รวมค่าโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและบริการติดตั้ง 
2. ราคาดังกลา่วอ้างอิงราคาหน้าโรงงาน จ. ระยอง 
3. ราคาดังกล่าว อ้างอิงราคาน้ ายางพารา ณ ราคา 50 บาท/กิโลกรัม หากราคาน้ ายางพารามีการปรับขึ้นหรือลงในช่วง

ไม่เกิน 20 % ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาต่อหน่วยตามตารางข้างต้น และหากราคาน้ ายางพารามีการปรับเกินกว่า 20% 
ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาทบทวนราคาต่อหน่วยอีกครั้ง 

4. ยางพาราที่ใช้มีสัดส่วนประมาณ 25% ของต้นทุนรวมของสินค้า 

++++++++++++++++++++ 

 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด  0 2555 0333 
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ด้านการเกษตร 
 

: อื่นๆ  

รหัส : 02030001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ าตาลมะพร้าวทรายทอง Coconut sugar sandy gold 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  น้ าตาลมะพร้าวทรายทองอินทรีย์ Chiwadi 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด ร่วมวิจัยกับสถาบันโภชนาการ  

ด้านการศึกษา ดัชนีน้ าตาลต่ า จากมหาวิทยาลยัมหิดล 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

นวัตกรรมจากน้ าตาลมะพร้าว ด้วยการใช้ใยอาหารเป็นเทคนิคการซึมซับอนุภาคน้ าออกไปจากโมเลกุลในภาวะ
กึ่งวิกฤตของน้ าตาลด้วยกระบวนการออสโมซิสเพื่อควบคุม phase transition ตาม Ehrenfest classification ที่สลาย
ลักษณะ thermodynamic เปลี่ยนสภาพ ขนาดโมเลกุล พลังงาน และความหนืด กลายเป็นอนุภาคผงร่วนร่อนออกจากกัน
ได้ โดยเป็นน้ าตาลที่มีดัชนีน้ าตาลต่ าที่เอื้อให้ผู้รักสุขภาพ ผู้ระวังน้ าตาลในกระแสเลือด และผู้ป่วยเบาหวานทานได้ และยัง
เป็นแหล่งของโปแตสเซี่ยมและจุลธาตุต่างๆ ที่เสริมให้ร่างกายแข็งแรง 

น้ าตาลมะพร้าวทรายทองใช้ปรุงอาหารและปรับรสชาติอาหารให้สมดุลจากกลุ่มเกลือแร่และกรดอะมิโน
โดยเฉพาะโมโนโซเดียมกลูตาเมทท่ีมีอยู่ในน้ าตาลมะพร้าวจึงเหมาะสมที่เป็นเครื่องปรุงรสผง เนื่องจากน้ าตาลให้ความหวาน
กลมกล่อม จึงสามารถน าไปใช้ได้ในการท าอาหารหวานและเครื่องดื่ม เ ช่น โรยหน้าเค้ก ทานกับผลไม้เปรี้ยวๆ ใช่ชงกับ
เครื่องดื่มธัญพืชหรือกาแฟต่างๆ 

 

 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : อื่นๆ 

รหัส : 02030002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ าหวานดอกมะพร้าว Coconut Flower Syrup 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  น้ าหวานดอกมะพร้าว Chiwadi 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด ร่วมวิจัยกับสถาบันโภชนาการ  

ด้านการศึกษา ดัชนีน้ าตาลต่ า จากมหาวิทยาลยัมหิดล 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

นวัตกรรมจากการปรับโมเลกุลน้ าตาลมะพร้าวให้ลื่นไหล ด้วยการใช้หัวเชื้อจากน้ าหวานดอกมะพร้าว ขัดขวาง
การตกผลึก จึงไหลลื่นเหมือนน้ าผึ้ง โดยเป็นน้ าตาลที่มีดัชนีน้ าตาลต่ าที่เอื้อให้ผู้รักสุขภาพ ผู้ระวังน้ าตาลในกระแสเลือด และ
ผู้ป่วยเบาหวาน ทานได้ และยังเป็นแหล่งของโปรแตสเซี่ยม กรดอะมิโนและจุลธาตุต่างๆ ที่เสริมให้ร่างกายแข็งแรง 

น้ าตาลดอกมะพร้าวใช้ทานกับแพนเค้ก ขนมปัง ปรุงอาหารและปรบัรสชาติอาหารให้สมดลุเนื่องจากน้ าตาลให้
ความหวานกลมกล่อม จึงสามารถน าไปใช้ได้ในการท าอาหารหวานและเครื่องดื่ม เช่น โรยหน้าเค้ก ทานกับผลไม้เปรี้ยวๆ ใช้
ชงกับเครื่องดื่มธัญพืช หรือกาแฟต่างๆ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : อื่นๆ 

รหัส : 02030003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ผสมน้ าหวานจาก 
ดอกมะพร้าวอินทรีย์ (เนคติก้า) Organic Coconut Flower 
Syrup Vinegar (Nectegar) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชีวาดี เนคตีก้า (Chiwadi Nectegar) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด ร่วมวิจัยด้านการศึกษาการยับยั้ง

เชื้อจุลินทรีย์ ร่วมกับบริษัท ไทยรสทิพย์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

นวัตกรรมจากการน าน้ าหวานดอกมะพร้าวที่มีดัชนีน้ าตาลต่ า มาบ่มกับน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าหวาน 
ดอกมะพร้าวท าให้กรดน้ าส้มธรรมชาติท าปฏิกิริยากับน้ าหวานเกิดสภาวะ isoelectric point ให้โปรตีนในน้ าหวาน
ตกตะกอน และเป็นกระบวนการคัดโปรตนีท่ีละลายน้ าได้ในภาวะ pH -3.2 - 3.8 ได้แก่ lysine, arginine, glutamine ที่เป็น
โปรตีนที่ช่วยการนอนหลับ คลายภาวะเครียด และช่วยการขับถ่าย การหมักบ่มในภาวะจ ากัดออกซิเจนในถังทรงสูง ในที่ร่ม
เป็นระยะเวลา 6 อาทิตย์ ส่งผลให้มีรสชาติเฉพาะ และพบวิตามินซีที่ 8% RDI (17.08 mg/100g) จากการวิเคราะห์ จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินซีจากธรรมชาติ สินค้าได้รับการรับรองออแกนิกด้วยมาตรฐาน USDA ที่ใช้นวัตกรรมอินทรีย์จาก 
การหมัก และบ่มแบบธรรมชาติ ที่ไม่เกิดแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็นเครื่องดื่มสังสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

เครื่องดื่มเนคติก้า จากน้ าส้มสายชูหมักใช้การกรองผ่านเครื่องกรองเซรามิก ขนาด 0.2 micron ที่กรองฝุ่นและ
เซลล์แบคทีเรีย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ใช้ hurdle technology โดยใช้ความเป็นกรดเปรี้ยวจากน้ าส้มสายชู และความเค็มจาก
เกลือแร่และความหวานจากน้ าหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ รักษาความเสถียรของสูตร (pH 3.2 – 3.8, Brix 30-32, Salt 
0.5%, Acidity 3.0-3.2%) ที่ยับยั้งการเน่าเสียแบบธรรมชาติตาม dressing hurdle technology ที่มีอายุสินค้าถึงสองปี 
โดยไม่ต้องแช่เย็น มีรสชาติเปรี้ยว หวานน า โดยกรดกลูตามิกช่วยเชื่อมรสชาติให้สมดุล เหมาะกับการดื่มและท าสลัดต่างๆ  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :    ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และ 
      ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) ที่บรรจุในกระบอกฉีดยาที่ 
      มีเข็มฉีดยาติดถาวรพร้อมใช้  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Leuco-Plus 300 (ลิวโค-พลสั 300) , Leuco-Plus 300  
      (prefilled syringe) (ลิวโค-พลสั 300) 
หน่วยงานที่พัฒนา :      รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้นและน าเข้าตัวยาฟิลกราสทิม  
     จาก Center for Molecular Immunology ประเทศ Cuba  
     และวิจัยพัฒนาเพิม่เตมิ โดยบริษทั สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด  
     ในประเด็นดังนี้  

1. การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ 
2. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณัฑ์   
3. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ให้ได้มาตรฐาน  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :      บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :      - 
ผู้แทนจ าหน่าย :     บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :     มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 Leuco-Plus (ลิวโค-พลัส) คือยาชีววัตถุยาฟิลกราสทิม เป็นยาฉีดให้กับผู้ป่วยตามข้อบ่งใช้เพื่อเพิ่มระดับ 
เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลในกระแสเลือด เพื่อลดการติดเช้ือในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด ผู้ป่วยมะเร็งที่ปลูกถ่าย  
ไขกระดูกผู้ป่วยที่มีภาวะนิวโทรฟิลในเลือดต่ าเรื้อรังรุนแรง และผู้ป่วยเอชไอวี โดยยา Leuco-Plus (ลิวโค-พลัส) ที่บรรจุเป็น
ยาฉีดปราศจากเช้ือพร้อมใช้ มีให้เลือกทั้งรูปแบบขวดแก้ว vial และแบบที่บรรจุพร้อมใช้ในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา 
ติดถาวร (prefilled syringe) โดยมีความแรง 300 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อภาชนะบรรจุ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ลิวโค-พลัส 300 บรรจุในขวดแก้ว (vial) 
2. ลิวโค-พลัส 300 บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มติดปลาย (prefilled syringe) 
3. ลิวโค-พลัส ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S 2015 
4. ลิวโค-พลัส ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน 

ISO 17025 

 

++++++++++++++++++++ 

 บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากัด  0 2613 9939 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010020 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :    ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอลัฟ่า (Erythropoietin-Alfa)  
      บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า  
      (Erythropoietin-Alfa) บรรจุในกระบอกฉีดยาทีม่ีเข็มฉดียา 
      ติดถาวรพร้อมใช้ 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   Hema-Plus 2000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 2000),  
      Hema-Plus 4000 (ฮีมา-พลสั 4000),  Hema-plus 4000  
      (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 4000), Hema-Plus 10000  
      (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 10000)  
หน่วยงานที่พัฒนา :     รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้นและน าเข้าตัวยา 
      อีรีธรอโพอิติน ชนดิอัลฟ่า จาก Center for Molecular  
      Immunology ประเทศ Cuba และวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม โดย 
      บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ในประเด็นดังน้ี  

1. การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ 
2. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณัฑ์   
3. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ให้ได้มาตรฐาน 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :      บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :     - 
ผู้แทนจ าหน่าย :     บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :     มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 Hema-Plus (ฮีม า -พลัส ) ค ือยาชีว วัตถุอ ีร ีธ รอ โพอิต ิน  ชนิดอัลฟ่า  (Erythropoietin-Alfa) โ ดย มี 
ข้อบ่งใช้ส าหรับเพิ่มระดับเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ผู ้ป่วยมะเ ร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัดที่มีระดับ 
เม็ด เลือดแดงต่ า โดยมีการบรรจุพร้อมใช้ทั้งในขวดแก้ว (vial) และกระบอกฉีดยาที ่มีเข็มติดปลาย ( prefilled 
syringe) โดยมีความแรง 2000 unit/1mL 4000 unit/0.4mL 4000 unit/1mL และ 10000 unit/1mL 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ฮีมา-พลสั 4000 บรรจุในขวดแก้ว (vial) 
2. ฮีมา-พลสั 2000, 4000 และ 10,000 บรรจุในกระบอกฉีดยาทีม่ีเขม็ติดปลาย (prefilled syringe) 
3. ฮีมา-พลสั ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพ ภายใตม้าตรฐาน GMP PIC/S 2015 
4. ฮีมา-พลสั ตรวจวิเคราะห์คณุภาพ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์คณุภาพซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน  

ISO 17025 
 

 
 

++++++++++++++++++++ 

 

 บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากัด  0 2613 9939 
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ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010021 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาฮิวแมน อัลบมูิน 20% (Human Albumin 20%) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากหน่วยงาน Green Cross 

Corporation จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมใน
ประเด็นดังนี ้
1. การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อควบคุมภาพพลาสมา 
2. การน าระบบสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการวัตถุดิบท่ีใช้ใน

การผลิต 
3. การปรับรูปแบบการจดัเรียงพลาสมาในห้องจัดเก็บพลาสมา 
4. การเปลีย่นแปลงและปรับปรุงกระบวนการละลายพลาสมา 

(Thawing) 
5. การออกแบบปรับปรุงและตดิตั้งอปุกรณ์ในการกรองป้องกัน

เศษถุงบรรจุพลาสมาที่เกิดจากเครื่องตัด (Cutting 
Machine) 

6. การออกแบบติดตั้งตัวยึด Bowl ของเครื่อง Centrifuge 
7. การเพิ่มระบบกรอง pre-filter แบบคู่ขนานในข้ันก่อน 

heat-treatment จาก 1 ตัว เป็น 2 ตัว 
8. การปรับระยะเวลานึ่งฆา่เชื้อด้วยเครื่องน่ึงฆ่าเช้ือด้วยความ

ร้อนช้ืน (Autoclave) 
9. การลดต้นทุน ปรับเปลี่ยนความเขม้ข้นของ NaOH ที่ใช้ใน

เครื่องล้างอุปกรณ์การผลติ (washing machine) 
10. การปรับค่า parameter ของเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ (Filling 

machine) โดยใช้อ้างอิงความหนดืของ maltose 40%  
11. การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบวิศวกรรม

สนับสนุนการผลิต 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  ศูนย์ผลติผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
 บริษัท ส เจรญิเภสัชเทรดดิ้ง จ ากดั  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  ศูนย์ผลติผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) เป็นยาปราศจากเช้ือส าหรับฉีด (Injection) ในรูปสารละลาย 
ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% มีลักษณะ ใส หนืดเล็กน้อย สีเหลืองออกน้ าตาลอ่อนหรือเขียวอ่อน เตรียมจากพลาสมา
ของคนที่มีสุขภาพดี มีความเข้มข้นของเกลือต่ า  ผ่านขบวนการ Cold ethanol blood fractionation มีค่าความดัน 
ออสโมติคเป็น 4 เท่าของพลาสมามนุษย์ปกติเมื่อมีปริมาตรที่เท่ากัน มีส่วนประกอบของปริมาณโซเดียมไม่มากกว่า 160  
มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/l) หลังจากกระบวนการท าให้บริสุทธ์ิคงตัวและผ่านการกรองให้ปราศจากเชื้อ 2 ครั้งแล้ว จะถูกผ่าน
ความร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 10 ช่ัวโมง เพื่อก าจัดเช้ือไวรัสชนิดต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ บรรจุในภาชนะบรรจุ 
ยาฉีดปราศจากเชื้อ 
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คุณลักษณะเฉพาะ 
อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) : ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20%  
ขนาดบรรจุ 50 มิลลิมติร 

1) ขนาดบรรจุ 50 มิลลลิิตร บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ 
2) ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% (200 มิลลิกรมั ในสารละลาย 1 มิลลลิิตร) 
3) ประกอบด้วย Total protein (Semi-micro Kjeldahl) อยู่ในช่วง 95.0 – 105.0 % of protein 

stated on the label 
4) ประกอบด้วย Protein composition ไม่น้อยกว่า 95.0 % w/v of total protein 
5) ประกอบด้วย Sodium ไม่มากกว่า 160 mmol/l 

อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) : ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20%  
ขนาดบรรจุ 100 มิลลิมิตร 

1) ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลติร บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ 
2) ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% (200 มิลลิกรมั ในสารละลาย 1 มิลลลิิตร) 
3) ประกอบด้วย Total protein (Semi-micro Kjeldahl) อยู่ในช่วง 95.0 – 105.0 % of protein 

stated on the label 
4) ประกอบด้วย Protein composition ไม่น้อยกว่า 95.0 % w/v of total protein 
5) ประกอบด้วย Sodium ไม่มากกว่า 160 mmol/l 

 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์ผลิตผลติภณัฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย          0 2263 9600 – 99 ต่อ 1814 
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผสั 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System: Model-BioPlasma Cell 

Modulation) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย

ร่ วมวิ จั ยพัฒนา  กั บ  ภาควิ ช าฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพลาสมาและล าอณุภาคศูนย์
ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์แห่งประเทศไทยคณะทันตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มแพทย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ คณะแพทย์ 
แผนไทยอภัยภูเบศร์  มหาวิทยาลัยบูรพาและโรงพยาบาล 
อภัยภูเบศร์ ปราจีนบุรี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

ไบโอพลาสมา เป็นนวัตกรรมพลาสมาเย็นที่เกิดจากการผสมผสานระบบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดัน และ
ความถี่สูงให้ปล่อยคลื่นสัญญานออกเป็นจังหวะปิดเปิดที่ควบคุมได้ ให้ผ่านหัวจ่ายชนิดที่เป็นตัวเก็บประจุท าจากฉนวนกึ่ง
ตัวน าพิเศษที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้น ในการสร้างล าพลาสมาให้มีอุณหภูมิต่ าในสภาพบรรยากาศปกติ ท าให้สามารถ
ควบคุมอันตรายจากความร้อนสูงที่มักเกิดร่วมกับระบบพลาสมาบรรยากาศทั่วไปเพื่อเป็นทางเลือกแบบใหม่ในการ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ไบโอพลาสมา (BioPlasma Cell Modulation) เป็นระบบพลาสมาบรรยากาศอุณหภูมิต่ าที่ใช้อากาศธรรมดา
ที่อยู่โดยรอบหัวจ่ายเป็นตัวสื่อในการเกิดพลาสมาเมื่อน าเข้าไปประชิดใกล้หรือสัมผัสตรงกับผิว ท าให้เกิดเป็นล าพลาสมาชนิด
ฝอยละเอียดจ านวนมาก (Multiple micro plasma filaments) วิ่งสู่ผิวท าปฏิกิริยาลูกโซ่ทางฟิสิกส์และเคมีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบนพ้ืนผิวของสิ่งที่มีหรือไม่มีชีวิตให้เกิดขึ้น 

ในระบบพลาสมาที่ใช้อากาศธรรมดาเป็นตัวสื่อกลางให้เกิดพลาสมาเย็นนี้ให้ช่ือว่าระบบไบโอพลาสมามีช่ือ
การค้าว่า BioPlasma Cell Modulation มีสองรูปแบบคือ BioPlasma Cell Modulation  ชนิดขาตั้งเคลื่อนที่ได้ และ 
EMW-BioPlasma Cell Modulation (system) ชนิดตั้งโต๊ะ ทั้งสองรุ่นเป็นเครื่องผลิตและจ่ายพลาสมาเย็นจากอากาศปกติ
เพื่อใช้กับ 

1) การขัดลอกสิ่งสกปรกปนเปื้อน ไขมันและสิ่งตกค้างรวมทั้งขจัดเชื้อโรคจุลชีพที่ก่อให้เกิดสิวที่อยู่บน
ผิวหนังโดยไม่เกิดบาดแผลเพื่อความสะอาดและปรับสภาพพื้นผิวและเร่งการซ่อมสร้างฟื้นฟูสภาพ
ผิวใหม่ 

2) ช่วยเสริมสร้างบ ารุงสุขภาพผิวให้ดูงดงามแข็งแรงและช่วยเสริมประสิทธิภาพของเครื่องส าอาง
สมุนไพรบ ารุงผิวและยาทารักษาสิว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1) BioPlasma Cell Modulation  ได้ผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพมาตรฐานความ

ปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ทั่วไปชนิดความเสี่ยงต่ า IEC 60601 – 1 , 
IEC 60601 – 1 – 2  General requirement for safety and performance of medical device 
จาก หน่วยงาน PTEC สวทช. เรียบร้อยแล้ว 
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2) BioPlasma Cell Modulation ไบโอพลาสมาชนิดปล่อยล าพลาสมาตรงจากหัวจ่ายโดยใช้อากาศ
เป็นตัวสื่อน าสู่ผิว เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่ได้พัฒนาเพื่อใช้ทางการแพทย์ที่มีความ
ปลอดภัยสูงจากความร้อนที่เกิดกับเครื่องก าเนิดพลาสมารุ่นเดิม โดยการใช้หัวเก็บและจ่ายประจุ
ชนิดที่พัฒนาขึ้นจากสารฉนวนกึ่งตัวน าไดอิเล็กตริกท่ีออกแบบให้สามารถท างานสอดคล้องกับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าความถี่สูงที่มีก าลังต่ ากว่า 50 วัตต์ชนิดส่งสัญญาณป้อนเป็นระบบพัลส์ที่ปรับความถี่
และก าลังส่งท าให้พลาสมาสร้างล าพลาสมาที่ไม่ร้อน เสถียร ท างานสม่ าเสมอต่อเนื่องในการรักษา มี
ข้อบ่งช้ีในการใช้ คือ 
 การขัดลอกผิวบาง ๆ เพื่อท าลายสิ่งสกปรกสิ่งตกค้างเช้ือโรคจุลชีพที่ก่อให้เกิดสิว เป็นการ

ดูแลรักษาความสะอาด และเพื่อรักษาสุขภาพผิวให้แข็งแรง 
 ปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพผิวให้ดูดีขึ้น 
 ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสิว และปัญหาจากสิวอักเสบ 
 เสริมฤทธิ์ยาทาแก้สิวและสมุนไพรเครื่องส าอางบ ารุงผิวที่เป็นผลิตภัณฑ์ไทย 

 

 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากัด  0 2960 1151 - 2  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System : Model-BioPlasmaJet 

System) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  รับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วม

วิ จั ย พั ฒ น า กั บ ภ า ค วิ ช า ฟิ สิ ก ส์ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพลาสมาและล าอณุภาคศูนย์
ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์แห่งประเทศไทยหน่วยศัลย์ศาสตร์
ต ก แ ต่ ง แ ผ น ก ศั ล ย์ ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ แ พ ท ย์ ศ า ส ต ร์ ศิ ริ ร า ช 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

ไบโอพลาสมา เป็นนวัตกรรมเครื่องพลาสมาเย็นที่เกิดจากการผสมผสานระบบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่มี
แรงดัน และความถี่สูงให้ปล่อยคลื่นสัญญานออกเป็นจังหวะปิดเปิดที่ควบคุมได้ให้ผ่านหัวจ่ายชนิดที่เป็นตัวเก็บประจุท าจาก
ฉนวนกึ่งตัวน าพิเศษที่มีการออกแบบ และพัฒนาขึ้น ในการสร้างล าพลาสมาให้มีอุณหภูมิต่ าในสภาพบรรยากาศปกติ ท าให้
สามารถควบคุมอันตรายจากความร้อนสูงที่มักเกิดร่วมกับระบบพลาสมาบรรยากาศทั่วไปเพื่อเป็นทางเลือกแบบใหม่ในการ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ไบโอพลาสมา BioPlasmaJet system เป็นระบบพลาสมาบรรยากาศอุณหภูมิต่ าที่ใช้แก๊สเฉื่อย เช่น อาร์กอน 
(หรือฮีเลียม) จ่ายผ่านไปยังหัวจ่ายท าให้เกิดเป็นล าพลาสมาอุณหภูมิต่ าพ่นไปยังแผลหรือผิวเนื้อเยื่อโดยหัวจ่ายไม่ต้องสัมผัส
กับแผลหรือเนื้อเยื่อในระยะห่างประมาณ 3 มิลลิเมตร องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปลดปล่อยจากการแตกประจุ ได้แก่ อนุภาค 
อนุมูลแสงโฟตอนที่คายออกพร้อมสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าในล าพลาสมาจะท าปฏิกิริยาลูกโซ่ทางฟิสิกส์  และเคมีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของแผลหรือเนื้อเยื่อ 

ไบโอพลาสมาเจ็ท BioPlasmaJet มีสองแบบคือ 1. ชนิดขาตั้งเคลื่อนที่ได้ BPJ1 และ 2 ชนิดตั้งโต๊ะ BPJ2 
คุณสมบัติ: ไบโอพลาสมาเจ็ท (BioPlasmaJet): เครื่องให้ก าเนิดพลังงานพลาสมาเย็นเพื่อพ่นฉายล าแสง

พลาสมาบนแผลผิวหนังของมนุษย์หรือสัตว์หรือบนเนื้อวัสดุที่ไม่สามารถทนความร้อนได้และหัวจ่ายไม่สัมผัสแผลโดยใช้งาน
ร่วมกับแก๊สเฉื่อย 

ข้อบ่งใช้ :  ลดการอักเสบและการติดเชื้อจุลชีพบนแผลหรือผิวหนัง   
:  ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและเช้ือรา 
:  ช่วยลดการเน่าซมึไหลเยิม้ของบาดแผล  
:  กระตุ้นการซ่อมสร้างสมานแผล ใช้เร่งการงอกของเนื้อใหม่และเรง่การปิดในแผลเรื้อรัง 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1) Bio Plasma Jet ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ IEC 60601 – 1, IEC 60601 – 1 – 2 

General requirement for safety and performance of medical device และไดร้ับการ
รับรองจาก อย. ให้ผลิตและจ าหนา่ยได้ 

2) Bio Plasma Jet ไบโอพลาสมาเจท็ เครื่องให้ก าเนิดพลังงานพลาสมาเย็นเพื่อพ่นฉายล าแสงพลาสมา
บนแผลผิวหนังของมนุษย์หรือสตัว์หรือบนเนื้อวัสดุทีไ่มส่ามารถทนความร้อนได้และหัวจ่ายไมส่ัมผัส
แผลโดยใช้งานร่วมกับแกส๊เฉื่อย 
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3) ข้อบง่ใช้ : 
:  ลดการอักเสบและการติดเชื้อจลุชีพบนแผลหรือผิวหนัง 
:  ช่วยยับยั้งและขจัดเช้ือแบคทีเรยีดื้อยา 
:  ช่วยลดการเน่าซึมไหลเยิ้มของบาดแผล 
:  กระตุ้นการซ่อมสร้างสมานแผล ใช้เสริมการรักษาแผลให้มีการงอกของเนื้อใหม่ และเร่ง

การปิดในแผลเรื้อรัง 
 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากัด  0 2960 1151 - 2 



17 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า  
(Biocellulose Anti-microbial Dressing with Blue Sliver 
Nano) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   บลูริบบ้อน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงิน 
นาโนสีฟ้า 
BluRibbon : Biocellulose Anti-microbial Dressing with 
Blue Sliver Nano 
บลูเมมเบรน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงิน
นาโนสีฟ้า 

 BluMembrane : Biocellulose Anti-microbial Dressing 
with Blue Sliver Nano 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด ร่วมวิจัยกับส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (Clinical Evaluation) และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2564 (4 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า เป็นแผ่นปิดแผลชนิดปราศจากเช้ือ ใช้ส าหรับแผล
เฉียบพลันและเรื้อรัง เตรียมโดยกรรมวิธี Dual Nano Technology ท าจากนาโนเซลลูโลสชีวภาพเคลือบด้วยโลหะเงินนาโน
สีฟ้า (Nano Biocellulose coated with Blue Silver Nanoplates) ซึ่งนาโนเซลลูโลสชีวภาพมีคุณสมบัติดีในการดูดซับ
น้ าเหลืองและหนอง ให้ความชุ่มช่ืนแก่บาดแผล สร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการก าจัดเนื้อตายและการงอกใหม่ของเซลล์
ผิวหนัง พร้อมทั้งเคลือบด้วยโลหะเงินสีฟ้า ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตร สามารถปลดปล่อยอิออนเงินเพื่อยับยั้ง
การติดเช้ือบริเวณแผล โดยการท าลายเช้ือโรคที่อยู่ในแผ่นปิดแผล และสีฟ้าของโลหะยังสามารถเปลี่ยนสีเมื่อปลดปล่อย 
อิออนเงิน ซึ่งใช้บ่งช้ีถึงการเปลี่ยนแผ่นปิดแผลช้ินใหม่ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. แผ่นนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบด้วยโลหะเงินนาโนสีฟ้า 
2. โลหะเงินนาโนสีฟ้าสามารถเปลี่ยนสีเมื่อโลหะเงินมีการแตกตัวท าให้ขนาดอนุภาคเล็กลงซึ่งใช้เป็นตัว

บอกการเปลี่ยนวัสดปุิดแผลช้ินใหม่ 
3. บรรจุในซองปิด ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อ ด้วยการฉายรังสีแกรมมา 

 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด   0 2349 4100 
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air Cleaner) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อัลไพน์ อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ฟิลเตอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อัลไพน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อัลไพน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท อัลไพน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อัลไพน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (ALPINE ELECTRONIC AIR FILTER) มีแผ่นกรองอากาศที่ถูกออกแบบโดยใช้
หลักการท างานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาศัยศักยภาพของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตบังคับให้อนุภาคที่ต่างศักย์มา
เกาะติดที่เส้นใยสังเคราะห์ โดยใช้แรงลมเป็นตัวน าพาอนุภาคให้เคลื่อนที่ผ่านแผ่นฟิลเตอร์และถูกดูดโดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
สถิตที่อยู่ในแผ่นฟิลเตอร์นั้น และอนุภาคจะถูกท าลายด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งแผ่นกรองอากาศนี้ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ASHRAE 52.2 แล้ว โดยสามารถก าจัดฝุ่นท่ีมีขนาดอนุภาคระดับไมครอนได้ 

คุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องฟอกอากาศ รุ่น PT - 400 ชนิดตั้งโต๊ะ 
คุณสมบัติทั่วไป 

1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 
1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 

Electronic Air Filtration 
1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
1.5 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอยใน

อากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย 
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า

ความสะอาดได้ 
3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
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6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 – 240 โวลท์ 50 – 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 250 / 450 / 650 CFM 

สามารถใช้พื้นที่ 36 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร หรือ 12 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 

เครื่องฟอกอากาศรุ่น PT - 600 ชนิดเคลื่อนยา้ยได ้
คุณสมบัติทั่วไป 

1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 
1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 

Electronic Air Filtration 
1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
1.5 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอยใน

อากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย 
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า

ความสะอาดได้ 
3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 700 / 900 / 1100 CFM 

สามารถใช้พื้นที่ 50 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 125 ลูกบาศก์เมตร หรือ 15 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 

เครื่องฟอกอากาศรุ่น PT - 900 ชนิดเคลื่อนยา้ยได ้
คุณสมบัติทั่วไป 

1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 
1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 

Electronic Air Filtration 
1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
1.5 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 
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คุณลักษณะทางเทคนิค 

1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอยใน
อากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เช้ือโรค เชื้อรา เช้ือไวรสั เช้ือแบคทีเรีย 

2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า
ความสะอาดได ้

3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 

4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 900 / 1100 / 1300 CFM 

สามารถใช้พื้นที่ 70 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 175 ลกูบาศก์เมตร หรือ 13 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 

เครื่องฟอกอากาศรุ่น CASSETTE - 1600 
คุณสมบัติทั่วไป 

1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 
1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 

Electronic Air Filtration 
1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
1.5 เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้านี้ได้รับการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

Emission การแพร่สัญญาณรบกวน (EMC : Electromagnetic Compatibility) ตามมาตรฐาน 
CISPR 14-1 : 2016, IEC 61000-3-2 : 2014 (HE), IEC 61000-3-3 : 2013 (VF) 

1.6 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 
คุณลักษณะทางเทคนิค 

1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอยใน
อากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา  

2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า
ความสะอาดได้ 

3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 

4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
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8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 1400 / 1600 / 1800 CFM 
สามารถใช้พื้นที่ 120 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 
 

การรับประกันและบริการ 
บริษัทฯ จะรับประกันอะไหล่ช้ินสว่นของเครื่องเป็นเวลา 2 ปี 

 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท อัลไพน์ จ ากัด  0 2431 2228  
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  

รหัส : 07020002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Distribution Closure) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอส เจ พี รุ่น BAT-S008 (SJP BAT-S008) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมนูิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

ตู้พักฯ รุ่น (BAT – S008) เป็นอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดเช่ือมต่อส าหรับกระจาย
สาย Drop Cable และจุดเช่ือมต่อสายเคเบิล (ต่อตรง, ต่อแยก, ต่อ Mid – Span) จะติดตั้งโดยแขวนในอากาศไว้กับสาย
สะพาน สามารถป้องกันแสงแดดและน้ าเข้าบริเวณจุดเช่ือมต่อ ตู้พักฯ รุ่น BAT – S008 ออกแบบให้มีลักษณะเป็นกล่อง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 200 x 450 x 105 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้ าหนัก 2.4 กิโลกรัม ท าจากพลาสติก คุณภาพสูง 
เชื่อมต่อฝาหน้าและฝาหลังด้วยบานพับด้านล่าง เปิด-ปิด และล๊อคด้านข้างด้านบนด้วยลวด Snap Lock เพื่อสะดวกและง่าย
ในการติดตั้งและบ ารุงรักษา มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 2 ช่อง รวมทั้งหมด 4 ช่อง สามารถรองรับสายเคเบิลสูงสุด 60 
Fibers (ᴓ 9-13 มิลลิเมตร) และมีทางเข้าสาย Drop Cable ข้างละ 6 ช่อง รวมทั้งหมด 12 ช่อง รองรับสาย Drop Cable 
(Round Type ᴓ 3.5 มิลลิเมตร และ Flat Type 2.0 x 3.0 มิลลิเมตร) บริเวณฝาครอบบน ข้างทางเข้าสายเคเบิล และ
ทางเข้าสาย Drop Cable ที่ฝาล่าง มีปะเก็นกันน้ าและฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีด า คุณภาพสูง ทนต่อแสงแดดและสารเคมี 
ด้านในฝาล่างมีจุดยึด Strength Member ของสายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มป์แขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength 
Member และแคล้มป์แขวนตู้พักท าจากสแตนเลสคุณภาพสูง เกรด 304 ด้านหลังของฝาล่างสามารถติดตั้งอุปกรณ์เก็บสาย 
Drop Cable ได้ไม่น้อยกว่า 46 เมตร ภายในตู้พักแยกการท างานเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็นจุดต่อกับสาย Drop Cable จะอยู่
ด้านใน Splitter Tray ส่วนที่เป็นจุดตัดต่อเส้นใยแก้วจะอยู่ด้าน Splice Tray รองรับการตัดต่อแบบ Fusion Splice มีพื้นที่
ในการวนเก็บและจัดเรียงเส้นใยแก้ว ฝาหน้ามีพื้นที่ส าหรับพ่นรายละเอียดของตู้พักใยแก้ว และมีชุด Shield Continuity 
ส าหรับการต่อแยกสายเคเบิล 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1) มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกได้ตามมาตรฐานผลทดสอบจากทีโอที 
2) มีขนาด 200 x 450 x 105 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้ าหนัก 2.4 กิโลกรัม 
3) มีจุดล็อคสองช้ัน ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิลเลื่อน และสามารถรับแรงดึงได้สูง 
4) การปิด-เปิดสะดวก รวดเร็ว ในลักษณะบานพับ และปิดล็อคด้วยระบบ Snaplock 
5) ออกแบบภายในและภายนอกให้ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ 
6) สามารถตัดต่อแบบ Mid-Span Branch ไม่ต้องตัด Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว 
7) ป้องกันฝุ่นและน้ า Protection-Class IP65 
8) ติดตั้งได้บนเสาสายเคเบิล 

 
++++++++++++++++++++ 

 บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด  0 3444 6999 
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ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้  
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์  จ ากัด  ร่ วมวิจัยกับศูนย์พันธุ วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน ์จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท คีนน ์จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน ์จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

เครื่องผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสีย (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) คีนน์ โอเอ็ม
อาร์ – ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วนเครื่อง
อุปกรณ์ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล น ามา
ย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบุไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น ท าให้สะดวก 
ใช้ง่าย และที่ส าคัญสามารถผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั้งมีความสดใหม่
ตลอดเวลา ท าให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

คีนน์ โอเอ็มอาร์ จะถูกติดตั้งพร้อมกับอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรความเข้มข้นสูง สูตรเฉพาะ และเหมาะสมกับ 
หัวเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จ ากัด และหัวเช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้นที่มีศักยภาพสูง ที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัย 
ไบโอเทค แล้วว่า มีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน้ าเสียที่มีน้ ามันหรือไขมัน
ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์
บ าบัดน้ าเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียของอุตสาหกรรมที่
สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ นี้ได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า  
คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และ  
นิคมอุตสาหกรรม 

 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 

 

 

 บริษัท คีนน ์จ ากัด  0 2747 2102 ต่อ 104 
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ด้านอื่นๆ 
 

ด้านอื่นๆ   
รหัส : 14000004  

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบลอยตะกอนฟองละเอียด (Micro Bubble Dissolved Air 
Flotation (MBDAF)) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ระบบลอยตะกอนด้วยเทคโนโลยีฟองละเอียด : อีโคโนวัตต์ 
(ECONOWATT : Micro Bubble Dissolved Air Flotation for 
Water Treatment System (MBDAF)) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวช่ัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวช่ัน จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2565 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

นวัตกรรมระบบลอยตะกอนฟองละเอียด ใช้วิธีผสมอากาศลงในน้ าด้วยปั๊มที่มีการเพิ่มใบพัดหลายก้านเป็นปั๊ม
ผสมอากาศที่ความดัน 3.5 บาร์ ท าให้อัตราการผสมอากาศในน้ าเพิ่มขึ้นสูงสุด และมีฟองละเอียดขนาดเล็กกระจายตัวเป็น
เนื้อเดียวกับน้ า (Homogeneous) ผ่านโปรแกรมควบคุมและเซ็นเซอร์ควบคุมระดับความดันในระบบ อัตราการไหลของน้ า
และอากาศที่เหมาะสม ท าให้การผสมอากาศลงในน้ ามีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา (Automatic Adjust Pressure) ระบบจะ
สร้างฟองละเอียดได้ต่อเนื่องให้สามารถแยกไขมันและอีมัลชันออกจากน้ าได้ดี และแยกตะกอนแขวนลอยได้ถึง 70% ลดค่า 
BOD และ COD ที่ติดอยู่กับตะกอนแขวนลอยลงได้ นวัตกรรมระบบลอยตะกอนฟองละเอียดยังสามารถเฝ้าระวังความ
ผิดปกติ (monitoring) ของระบบได้ตลอดเวลา ปราศจากพนักงานประจ าเครื่อง โดยสามารถเฝ้าระวังความผิดปกติของ
เครื่องโอโซนผ่านระบบ GPRS/3G/4G หรือ WiFi ตลอด 24 ช่ัวโมง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการท างานของระบบลอยตะกอน
ฟองละเอียดได้บน www.econowatt.co.th ตลอดเวลา และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานจนถึงเวลาปัจจบุนั 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1) เครื่องลอยตะกอนฟองละเอียด ประกอบด้วยถังแยกตะกอนลอย ตัวถังท าด้วยสเตนเลส 304 รูปทรง

สี่เหลี่ยม ด้านบนของถังมีใบปาดตะกอนและมีท่อรวบรวมตะกอน ส่งไปยังถังรับตะกอน ถังแยก
ตะกอนและถังรับตะกอนต้องมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ าและปริมาณตะกอนที่ต้องการบ าบัด 
ก าหนดให้ระยะเวลาบ าบัดไม่เกิน 22 ช่ัวโมง/วัน 

2) เครื่องลอยตะกอนฟองละเอียดต้องมีการควบคุมการเปิด – ปิด แบบอัตโนมัติด้วย PLC ทั้งนี้การตั้ง
ค่าช่วงเวลาเพื่อเปิดใช้งานนั้นให้เป็นไปตามที่ผู้ติดตั้งเห็นสมควร โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของระบบบ าบัดฯ 

3) ระบบผลิตอากาศละลายต้องเป็น Dynamic Mixing Pump ที่มีประสิทธิภาพแยกตะกอนแขวนลอย
ได้ถึง 70% ซึ่งถูกออกแบบส าหรับเติมอากาศโดยเฉพาะ ห้ามใช้ระบบผสมแบบเติมอากาศด้วย เวนจูรี 
(Venturi Injection) ร่วมกับใบกวนในท่อ (Static Mixer) และถังผสมก๊าซแรงดันสูง (Pressure 
Tank) และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องอัดอากาศเพิ่มเติม 

4) ก าหนดให้มีการติดตั้ง pressure gauge โดยติดตั้งที่ด้านจ่ายของ Dynamic Mixing Pump เพื่อใช้
ในการควบคุมแรงดันของน้ าในระบบให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
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5) ก าหนดให้มีระบบเฝ้าระวังความผิดปกติของอุปกรณ์แสดงให้เห็นได้ทางอินเตอร์เน็ตบน website 
ผู้ผลิต หรือ ผู้ขาย ผ่านการสื่อสาร 3G โดยอย่างน้อยต้องมีการแสดงค่าหรือสถานะดังต่อไปนี้ 

5.1 สถานะการท างานของระบบ ON/OFF 
5.2 สถานะการท างานปั้มสูบน้ าก่อนบ าบัด ON/OFF 
5.3 สถานะการท างานปั้มสร้างอากาศละลาย ON/OFF 
5.4 อัตราการบ าบัด (l/min) 
5.5 ช่ัวโมงการท างานของเครื่อง (Hr.) 
5.6 เตือนปริมาณสารสร้างตะกอน (Coagulant) อยู่ในระดับต่ า 

 
 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวช่ัน จ ากัด  0 2809 1601 - 4  
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ด้านอื่นๆ  
รหัส : 14000005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ELIDE FIRE® EXTINGUISHING BALL 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® มีน้ าหนัก 1.3 กิโลกรัม ± 5% รูปร่างทรงกลมเหมาะมือ ส าหรับโยน ทอย ปา 
กลิ้ง เข้ากองเพลิง การท างานของลูกบอลดับเพลิง 1 ลูก มีอายุการใช้งาน 5 ปี สามารถดับเพลิงได้ทั้ง 

ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ หรือพลาสติกต่างๆ โดยการใช้งาน เฝ้า
ระวังได้และระงับเพลิง คือ โยน ทอย ขว้าง ปา เข้ากองเพลิง สามารถโยนเข้าพร้อมๆ กัน หลายๆ ลูกก็ได้ เพื่อให้เพลิงสงบลง 

ประเภท B คือ ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย เช่น ห้องจัดเก็บสารเคมีที่ไวไฟ จุดเช่ือมต่อแก๊ส LPG 
หรือ NGV เมื่อเปลวไฟเผาไหม้ลูกบอลดับเพลิง ภายใน 3-10 วินาที ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®  จะท างาน แตกกระจาย
ผลักดันสารเคมีเป็นผงแป้ง ออกมาดับไฟได้โดยอัตโนมัติ และมีเสียงดังตกกระแทกอยู่ระหว่าง 110-139 db(A) การติดตั้งให้
ติดตั้งอยู่ในระยะเหนือจุดเสี่ยง 1 เมตร หรือ 3.28 ฟุต 

ประเภท C คือ ไฟท่ีใช้น้ าดับไม่ได้ เช่น บริเวณเหนือปลั๊กไฟฟ้า ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย โดยเมื่อ
เปลวไฟเผาไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะท างานภายใน 3-10 วินาที และจะระเบิดผงเคมีแห้งออกมาดับไฟได้โดย
อัตโนมัติ ความดังของเสียงลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®  ซึ่งอยู่ระหว่าง 110-139 db(A) อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ใน
ระดับเสียงตกกระแทก (IMPULSIVE NOISE) 

ลักษณะเด่นของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®   
- ใช้ดับเพลิง ใช้เฝ้าระวัง เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ท างานจะมีเสียงดัง จะท าให้ผู้ที่ไม่รู้ว่าไฟ

ไหม้สามารถรู้ได้ทันทีว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น  
- ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ที่ติดตั้งนั้นจะคอยท าหน้าที่เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัยต่างๆ เมื่อเกิด 

เพลิงไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะท างาน และหน้าที่ดับเพลิงก่อนที่เพลิงจะลุกลามไปยัง
เพดานบ้าน อาคาร  

- ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนชรา การท างานจะท างานเมื่อโดน
เปลวไฟเท่านั้น 

- ส่วนผสมต่างๆ ของสารเคมีที่บรรจุในลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ไม่เป็นอันตรายต่อคน และ
สิ่งแวดล้อม และไม่มีช่ืออยู่ในรายการของสารเคมีอันตราย และท าลายสิ่งแวดล้อมขององค์กรสากล 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟจะเผาไหม้สิ่งของนั้น เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ท างาน จะไม่ท าให้สิง่ของข้างนอกกองเพลิง
เสียหาย เพราะการท างานของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ไม่รุนแรงรวมทั้งวัสดุห่อหุม้เป็นช้ันโฟมไร้สาร CFC และไมล่าม
ไฟ ไม่มีวสัดุที่แข็ง มีแต่วสัดุที่นิ่ม ดังนั้น จึงไม่ท าให้สิ่งของที่อยู่นอกกองเพลิงเสียหาย 

 

 

 บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากดั   0 3841 4184 - 5 
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ฉบับเพ่ิมเติม 
ตุลำคม 2560 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวตักรรมไทย 

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
1 01020001 ถังเก็บน  าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั งแบคทีเรีย   

(Plastic Water tank Combac nano) 
  

  1)  Granito-combac nano ขนาด 550 ลิตร ใบ 5,500.00 
  2)  Granito-combac nano ขนาด 2,000 ลิตร ใบ 17,500.00 
  3)  Granito-combac nano ขนาด 2,500 ลิตร ใบ 19,000.00 
  4)  Granito-combac nano ขนาด 4,000 ลิตร ใบ 30,000.00 
  5)  Money-combac nano ขนาด 1,000 ลิตร ใบ 12,500.00 
  6)  Money-combac nano ขนาด 2,000 ลิตร ใบ 15,000.00 
2 01020002 ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า  

(New Energy Ventilator : NEV)   
  

 
 
 

 

 1)  รุ่น A-135 W (New Energy Ventilator A-25  NEV)    
ประกอบด้วย 
1.1)  ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า 1 ลูก 
1.2)  กล่องควบคุม  1  กล่อง 
1.3)  หลอดไฟ LED DC 12V T8 9W 60 CM  5 หลอด  
1.4)  Solar cell 40 W 12V/DC 1 แผง 
1.5)  แบตเตอรี่ Deep cycle 35AH 12V/DC  1 ลูก 

ชุด 19,260.00 

 
 
 

 
 
 

2)  รุ่น B-290 W (New Energy Ventilator A-25 NEV) 
ประกอบด้วย 

 2.1)  ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า 2 ลูก 
 2.2)  กล่องควบคุม  2  กล่อง 

ชุด 37,450.00 

   2.3)  หลอดไฟ LED DC 12V T8 9W 60 CM  10 หลอด 
 2.4)  Solar cell 100 W 12V/DC 1 แผง 
 2.5)  แบตเตอรี่ Deep cycle 100AH 12V/DC  1 ลูก 

  

  หมายเหตุ :  ราคาน้ีรวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่าน้ัน  
     ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร   
3 02010008 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน  า 

ส าหรับสัตว์ 
  

  1)  ขนาด 30 มิลลิลิตร ขวด 120.00 
  2)  ขนาด 100 มิลลิลิตร ขวด 320.00 
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 1,890.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

4 02010009 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง 
ส าหรับสัตว์ 

  

  1)  ขนาด 30 กรัม ถุง  130.00 
  2)  ขนาด 100 กรัม ถุง 330.00 
  3)  ขนาด 1 กิโลกรัม ถุง 2,090.00 
5 02010010 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elicitor)   
  1)  ขนาด 100 มิลลิลิตร ขวด  260.00 
  2)  ขนาด 500 มิลลิลิตร ขวด 1,050.00 
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 1,700.00 
6 02010011 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน  า ส าหรับสัตว์   

(Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic 
Chelate) 

  

  1)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์   
 ขนาด 30 มิลลิลิตร 

ขวด 120.00 

  2)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์   
 ขนาด 100 มิลลิลิตร 

ขวด 330.00 

  3)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์   
 ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 

ขวด 3,100.00 

7 02010012 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   
(Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic 
Chelate) 

  

  1)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   
 ขนาด 30 กรัม 

ถุง 150.00 

  2)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   
 ขนาด 100 กรัม 

ถุง 380.00 

  3)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   
 ขนาด 1 กิโลกรัม 

ถุง 3,400.00 

0303 วัสดแุละอุปกรณ์ทางการแพทย ์

8 03030005 แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้า (ADVANCE WOUND DRESSING)   
 

 
1)  Hydromesh® ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร 
   (ปริมาณ 10 แผ่น/กล่อง) 

กล่อง 481.50 

 
 

2)  Hydromesh® SN ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร 
(ปริมาณ 10 แผ่น/กล่อง) 

กล่อง 963.00 

0305 อาหารเสริม 

9 03050003 น  ามันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ (Whole Grain Essential Oil)   
 

 1)  น้ ามันข้าวกล้อง  ตราริซสเตอรอลส์ (Rizsterols)   
ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร (ชนิดน้ า) 

ขวด 
 

600.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 03050003 
(ต่อ) 

2)  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ ามันข้าวกล้อง  
 ตราริซสเตอรอลส์ (Rizsterols)    
   ขนาดบรรจุ 500 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล (ชนิดเม็ด) 

กระปุก 690.00 

07 ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

10 07010002 โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light)   
  1)  ECO-S 20W โคม 5,000.00 
  2)  ECO-S 30W โคม 6,900.00 
  3)  ECO-ONE 40W โคม 8,000.00 
  4)  ECO-ONE 60W โคม 8,900.00 
  5)  ECO-TWO 110W โคม 18,900.00 
  6)  ECO-TWO 160W โคม 25,000.00 

11 07010003 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)   
  1)  ECO-TUBE 9W หลอด 180.00 
  2)  ECO-TUBE 10W หลอด 360.00 
  3)  ECO-TUBE 17W หลอด 450.00 
  4)  ECO-TUBE 18W หลอด 540.00 
  5)  ECO-TUBE 20W หลอด 580.00 
  6)  ECO-TUBE 23W หลอด 630.00 

12 07010004 โคมไฟ LED  (LED Lighting)   
  1)  โคมไฟใช้แขวนกับที่และสาดแสง ขนาด 50 วัตต์ (W) หลอด 9,000.00 
  2)  โคมไฟใช้แขวนกับที่และสาดแสง ขนาด 80 วัตต์ (W) หลอด 11,000.00 
  3)  โคมไฟใช้แขวนกับที่และสาดแสง ขนาด 100 วัตต์ (W) หลอด 12,000.00 
  4)  โคมไฟใช้แขวนกับที่และสาดแสง ขนาด 120 วัตต์ (W) หลอด 13,500.00 
 

 
หมายเหตุ :  ราคาน้ีรวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่าน้ัน  
     ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 

13 07010005 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Drop Wire Snaplock 
Closure) 

  

 
 

     Dropwire Snaplock Closure/ DSCI012 
    ขนาด 165*290*53 (W*L*D) มิลลิเมตร /  

น้ าหนัก 0.9 กิโลกรัม 

ชุด 950.00 

14 07010006 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock 
Closure) 

  

 
 

Optical Snaplock Closure/ OSC-I024 
ขนาด 180*350*100 (W*L*D) มิลลิเมตร /  
น้ าหนัก 1.5 กิโลกรัม 

ชุด 2,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
0807 อ่ืนๆ 

15 08070001 เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ นรูป   
        Model Victory รุ่น F190E ยาวตลอดล า 19 เมตร   

 ตัวเรือไม่มีเครื่องยนต์ 
อุปกรณ์ 
- เครื่องยนต์แบบ INBOARD DIRECT 247 HP  

จ านวน 2 เครื่องยนต์ 
- เครื่องยนต์แบบ INBOARD WATERJET 650 HP  

จ านวน 2 เครื่องยนต์ 
- เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 250 HP  

จ านวน 4 เครื่องยนต์ 
- เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 300 HP  

จ านวน 4 เครื่องยนต์ 

ล า 
 
 

เซต 
 

เซต 
 

เซต 
 

เซต 

7,900,000.00 
 
 

4,669,000.00 
 

16,842,900.00 
 

3,588,000.00 
 

4,715,000.00 

  หมายเหตุ :  ราคารวมค่าขนส่งระยะทางจากบริษัทฯ (จังหวัดสุพรรณบุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร  
      กรณีที่ระยะทางเกิน 100 กิโลเมตร คิดราคาตามระยะทาง 

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 
1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

16 12010004 สารท าความสะอาดชีวบ าบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนคิ) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 

  

  1) ขนาด   250  มิลลิลิตร  ขวด 350.00 
  2) ขนาด  1 ลิตร   ขวด/แกลลอน 800.00 
  3)  ขนาด  5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4) ขนาด  20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 7,500.00 
 

 
หมายเหตุ : 1. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 8 ราย เม่ือเดือนมีนาคม 2560 
               2. ปรับราคาขนาด 20 ลิตร จากที่ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับกรกฎาคม 2559 

17 12010005 น  ายาฆ่าเชื อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

  

  1) ขนาด   250  มิลลิลิตร  ขวด 260.00 
  2) ขนาด  1 ลิตร   แกลลอน/ถัง 800.00 
  3)  ขนาด  5 ลิตร  แกลลอน/ถัง 2,150.00 
  4) ขนาด  20 ลิตร    แกลลอน/ถัง 8,000.00 

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
18 12020002 เครื่องผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator)   
  

 
 
 

1)  รุ่น PSC05 พิกัด 5 กรัมต่อชั่วโมง 
2)  รุ่น PSC10 พิกัด 10 กรัมต่อชั่วโมง 
3)  รุ่น PSC15 พิกัด 15 กรัมต่อชั่วโมง 
4)  รุ่น PSC20 พิกัด 20 กรัมต่อชั่วโมง 
5)  รุ่น PSC30 พิกัด 30 กรัมต่อชั่วโมง 

เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 

370,000.00 
470,000.00 
637,000.00 
740,000.00 
815,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

12020002 
(ต่อ) 

6)  รุ่น PSC40 พิกัด 40 กรัมต่อชั่วโมง 
7)  รุ่น PSC50 พิกัด 50 กรัมต่อชั่วโมง 
8)  รุ่น PSC60 พิกัด 60 กรัมต่อชั่วโมง 
9)  รุ่น PSC80 พิกัด 80 กรัมต่อชั่วโมง 
10)  รุ่น PSC100 พิกัด 100 กรัมต่อชั่วโมง 
10)  รุ่น PSC200 พิกัด 200 กรัมต่อชั่วโมง 
12)  รุ่น PSC300 พิกัด 300 กรัมต่อชั่วโมง 
13)  รุ่น PSC400 พิกัด 400 กรัมต่อชั่วโมง 
14)  รุ่น PSC500 พิกัด 500 กรัมต่อชั่วโมง 
15)  รุ่น PSC600 พิกัด 600 กรัมต่อชั่วโมง 
16)  รุ่น PSC700 พิกัด 700 กรัมต่อชั่วโมง 
17)  รุ่น PSC800 พิกัด 800 กรัมต่อชั่วโมง 
18)  รุ่น PSC900 พิกัด 900 กรัมต่อชั่วโมง 
19)  รุ่น PSC1000 พิกัด 1000 กรัมต่อชั่วโมง 

เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 

892,000.00 
940,000.00 

1,039,000.00 
1,142,000.00 
1,479,000.00 
2,127,000.00 
2,660,000.00 
3,375,000.00 
4,007,000.00 
5,029,000.00 
5,909,000.00 
6,437,000.00 
7,145,000.00 
7,699,000.00 

13 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 
1302 ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 

19 13020004 ชุดแหวนกนัซึมที่ใชใ้นปนืใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 
GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร (Rubber Seals for 
155 mm. GH N-45 A1 Towed Howitzer)  
      1 ชุด ประกอบด้วย 146 รายการ รวม 582 ช้ิน 

 
 
 

ชุด 

 
 
 

1,300,000.00 

14 ด้านอ่ืนๆ 
20 14000006 เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 

(Incinerator reduces pollution and energy saving) 
  

  1)  CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น)  
ขนาด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

เตา 2,000,000.00 

  2)  CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น)  
ขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

เตา 3,000,000.00 

  3)  CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น)  
ขนาด 300 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

เตา 5,000,000.00 

  4)  CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น)  
ขนาด 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

เตา 9,998,000.00 

  5)  Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่)  
ขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

เตา 5,000,000.00 

21 14000007 กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด   
(Instant Coffee Powder with Capsicum Extract) 

  

       พริกค่ะ สไปซ่ี คอฟฟี่ ขนาดบรรจุ 10 ซอง ถุง 300.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

22 14000008 ข้าวกล้องพองอัดแผ่น (Popped Rice)   
 

 

1)  ไพรซ์ ข้าวกล้องพองอัดแผ่น ขนาด 15 x 22 เซนติเมตร   
     ปริมาณ 20 กรัม x 24 ถุง 

(รสสไปซ่ีต้มย า, รสโนริซีวีด, รสเชดด้าชีส, รสซีซอลท์,  
รสกริลล์สวีท คอร์น, รสซาวครีมแอนด์ออเน่ียน) 

ลัง 540.00 

 
 

2)  พริสซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้อง ขนาด 14 x 4.5 เซนติเมตร  
ปริมาณ 40 กรัม x 24 หอ่   (รสจัสมินไรซ์ แครกเกอร์,  
รสทรีโอ ไรซ์ แครกเกอร์, รสหอมนิล ไรซ์ แครกเกอร์) 

ลัง 720.00 

  3)   ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้อง ขนาด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร  
 ปริมาณ 80 กรัม x 12 กระปุก (รสเกลือ, รสพริกไทยด า) 

ลัง 720.00 

  4)  ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้องผสมควินัว ขนาด 8.5 x 9.5  
     เซนติเมตร ปริมาณ 80 กรัม x 12 กระปุก  

ลัง 900.00 

  5)  ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวผสมแฟล็กซ์ซีด ขนาด 8.5 x 9.5   
     เซนติเมตร ปริมาณ 80 กรัม x 12 กระปุก  

ลัง 900.00 

23 14000009 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุง ชนิดเม็ด 
     ขนาดเม็ดละ1 กรัม (บรรจุแผงละ 4 เม็ด) 

 
แผง 

 
100.00 

24 14000010 ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel cushion) 
     Size S, M, L 

 
คู่ 

 
320.00 

25 14000011 ที่นอนน  ายางพารา (Water mattress) 
ที่นอนน้ ายางพารา ผู้ใหญ่ รุ่น HD-E03 : ที่นอนน้ า 
ลอนยางพารา 13 ลอน ขนาด 95 x 195 x 10 เซนติเมตร 
(บรรจุน้ าเอง) พร้อมปลอกที่นอนผ้าฝ้ายย้อมคราม 

 
ชุด 
 

 
18,000.00 

 

 

 

อุปกรณ์    
- ผ้าคลุมที่นอนผ้าฝ้ายย้อมคราม แบบเต็มผืน  

ขนาด 95x195 เซนติเมตร (กันน้ า) 
- ผ้าขวางที่นอนกันเปื้อน ขนาด 90x130 เซนติเมตร  

(กันน้ า) 
- หมอนน้ า พร้อมปลอก ขนาด 40x60 เซนติเมตร 

 
ผืน 
 

ผืน 
 

ใบ 

 
2,500.00 

 
1,500.00 

 
1,500.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 
 

ด้านก่อสร้าง 
 

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ถังเก็บน้ าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย 
 (Plastic Water tank Combacnano) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ถังเก็บน้ าพลาสติก ดอส คอมแบค นาโน 
 Plastic Water Tank DOS COMBAC NANO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย:  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :      

ถังเก็บน้ าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโน เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย ชนิดทึบแสง พลาสติกด้านในผสมสาร  
Silver nano มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ถังเก็บน้ าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโน เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

2. วัตถุดิบ Polyethylene  ชั้นในที่สัมผัสกับน้ ามีการผสมสาร Silver nano และผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐาน JIS Z 2801 : 2000 

3. ใช้เม็ดพลาสติก FOOD GRADE 100% ไม่ผสมพลาสติกรีไซเคิล 
4. ถังน้ าพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene มอก. 816-2556 
5. วัตถุดิบ Polyethylene ที่ใช้ได้รับ UV 20  ตามมาตรฐาน ASTM G155  

(ส าหรับสินค้า รุ่น Granito-combac nano) 
6. วัตถุดิบ Polyethylene ที่ใช้ได้รับ UV 8 ตามมาตรฐาน ASTM G155  

(ส าหรับสินค้า รุ่น Money-combac nano)    

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด  0 2611 0290 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า  
(New Energy Ventilator : NEV)  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า  
(New Energy Ventilator : NEV) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ 
ผู้จ าหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :      

เม่ือลูกหมุนหมุนจากลมภายนอกจะได้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าชาร์จเก็บ
ไว้ในแบตเตอรี่ โดยมีชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม ถ้าลูกหมุนหมุนเร็วก็จะชาร์จไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่มาก ถ้าลูกหมุน  
หมุนช้าก็จะชาร์จไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่น้อย โดยการหมุนของลูกหมุนไม่สูญเสียความเร็วมากนัก การระบายอากาศจึงลด
ประสิทธิภาพลงน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับการได้พลังงานไฟฟ้ากลับคืนมาทดแทนการช้าลงจากการหมุนของลูกหมุน แต่ถ้า 
ลมพัดน้อยหรือไม่มีลมพัดเลย ชุดตรวจจับความเร็วจะสั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์น าพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้มาเรียง
กระแสแบบ 3 เฟส ท างานสลับกันเสมือนอินเวอร์เตอร์จ่ายออกมาให้ขดลวดที่เคยเป็นชุดก าเนิดกระแสไฟฟ้าน้ัน กลับกลายเป็น
มอเตอร์หมุนลูกหมุนเพื่อระบายอากาศโดยอินเวอร์เตอร์จะจ่ายไฟฟ้าออกมาเป็นระยะ ๆ เพื่อประหยัดไฟฟ้า แต่ถ้าเม่ือใดชุด
ตรวจจับความเร็ว ตรวจจับได้ว่าลูกหมุนมีลมพัดมากระท าให้ความเร็วรอบสูงขึ้นเป็นการก าเนิดกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นจนสามารถ
ชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้แล้วชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้หยุดจ่ายไฟฟ้าออกมาเสมือนอินเวอร์เตอร์ให้กับขดลวด และ 
ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ชาร์จกระแสไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่เป็นเช่นน้ีตลอดไป  

ตารางแสดงการท างานลูกหมุนระบายอากาศผลติกระแสไฟฟ้าและมอเตอร์ (NEV) ในภาวะต่าง ๆ 

โหมด 
ความเร็วลม สถานะไฟสัญญาณ 

ความหมาย หน่วย : เมตร ต่อ 
วินาที 

เขียว แดง 

ไม่มีความเร็วลม V = 0 ติด ดับ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ 
ในการหมุนลูกหมุนระบายอากาศ 
(ลูกหมุน หมุนด้วยกระแสไฟฟ้า) 

เริ่มมีลม V = 0.5 – 1.5 กะพริบ กะพริบ เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บประจุ
ไฟฟ้า 
(ลูกหมุน หมุนด้วยแรงลมภายนอก) 

เริ่มชาร์จ V > 2 ดับ กะพริบทุก ๆ 
10 วินาที 

เริ่มการเก็บประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ 
(ลูกหมุน หมุนด้วยแรงลมภายนอก) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (NEV 25”) : มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 635 มิลลิเมตร 
2.  ลูกหมุนระบายอากาศ จะเริ่มชาร์จ (เก็บประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่) ที่ความเร็วลม 2 m/s 
3.  อัตราการระบายอากาศ 218 L/s ที่ความเร็วลม 3.6 m/s 
4.  ลูกหมุนระบายอากาศผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 13.7 W ที่ความเร็วรอบ 200 rpm. 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์    0 2943 1813 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร 
 

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า 
ส าหรับสัตว์ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจริญเติบโต  
(ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์ 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ  
ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธ์ุ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP), ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ผ่าน
กระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซ่ึงเป็นสารเสริมการ
เจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะส าหรับ สุกร ไก่ และกุ้ง  
 โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือ อาหารซ่ึงร่างกายสัตว์ไม่
สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรียบริเวณ
ในล าไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการท างานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสัตว์ (Average Diary Gain : ADG) 
3. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสัตว์ 
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR) 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 

 

 บริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จ ากัด    0 2571 0770  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง 
ส าหรับสัตว์ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจริญเติบโต  
(ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง ส าหรับสัตว์ 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ  
ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธ์ุ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง ส าหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ผ่าน
กระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซ่ึงเป็นสารเสริมการ
เจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะส าหรับ สุกร และ ไก่ไข่ 
 โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือ อาหารซ่ึงร่างกายสัตว์ไม่
สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรียบริเวณ
ในล าไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการท างานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสัตว์ (Average Diary Gain : ADG) 
3. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสัตว์ 
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR) 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elicitor) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  บิ๊ก : สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (BIG : Natural Plant 

Elicitor) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.ดร.ศุภชัย อ าคา และ ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธ์ุ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท จี.ไอ.บี.เทรดดิ้ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช “บิ๊ก” เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในระบบการปลูกพืช โดยใช้สาร 
Functional Activated Nano Vacc-Fertiliceutical for plant ซ่ึงประกอบด้วยสาร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Stimulant หรือ 
Elicitor และกลุ่มที่เป็น Precursor กระตุ้นและเหน่ียวน าให้พืชเกิดกระบวนการสร้างภูมิต้านทานขึ้นจากภายในเกิดการ
ป้องกันและต้านทานต่อการเข้าท าลายของโรค แมลงและสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม มีประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิที่ยาวนาน 
และสามารถซึมผ่านเซลล์พืชได้ทันที มีคุณสมบัติสามารถส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานให้แก่พืช การเจริญเติบโต และ
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตพืช และได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานต่อโรค และแมลงในพืช 
2. สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์   
(Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แมค : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์ 
(MAC : Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic 
Chelate) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด และจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ  

 ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธ์ุ  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) , ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :      

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต ชนิดน้ า ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano 
Technology และ Chelatization Technology ซ่ึงเป็นสารกระตุ้นภูมิและการเจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะ
ส าหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ กุ้ง และปลา  

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิชั่น) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ 
หรืออาจเรียกว่า organic chelate ซ่ึงหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ้นโดยการจับกันระหว่าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั้งแต่ 2 ต าแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน 
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่านเข้าไประบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประจุลบจากที่ อ่ืนเข้าท า
ปฏิกิริยาแร่ธาตุ น้ันได้ ท าให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงท าให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อีกทั้งยัง
สามารถกระตุ้นภูมิ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นอาหารสัตว์ ชนิดผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ผสมสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
2. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง (Average Diary Gain : ADG) 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   
(Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic 
Chelate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แมค : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์ 
(MAC :PowderMultimineral Chito Amino Acid Organic 
Chelate) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด และจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ  

 ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธ์ุ  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :      

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต ชนิดผง ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano 
Technology และ Chelatization Technology ซ่ึงเป็นสารกระตุ้นภูมิและการเจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์  
เหมาะส าหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ กุ้ง และ ปลา  

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิชั่น) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ 
หรืออาจเรียกว่า organic chelate  ซ่ึงหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ้นโดยการจับกันระหว่าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั้งแต่ 2 ต าแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน 
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่านเข้าไประบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยไม่เปิด โอกาสให้ประจุลบจากที่ อ่ืนเข้าท า
ปฏิกิริยาแร่ธาตุน้ันได้ ท าให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงท าให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อีกทั้งยังสามารถ
กระตุ้นภูมิ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นอาหารสัตว์ ชนิดผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ผสมสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
2.  ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง (Average Diary Gain : ADG) 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

ด้านการแพทย์: วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 

รหัส : 03030005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้า (ADVANCE WOUND DRESSING)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไฮโดรเมช® และไฮโดรเมช® เอสเอน

(Hydromesh®&Hydromesh® SN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 

คุณสมบัตินวตักรรม :      
ในการผลิตผ้าปิดแผลแบบก้าวหน้าน้ัน ได้ใช้คุณสมบัติของไฮโดรเจล ที่เป็นสูตรเฉพาะที่คิดค้นโดย บริษัท  

แอดวานซ์ เมดิเทค จ ากัด มาผสานกับผ้าปิดแผล โดยไฮโดรเจล ประกอบด้วยสาร Polyethylene glycol ประมาณ 20% 
ซ่ึงท าหน้าที่รักษาความชุ่มชื้น และน้ าอีก 80% ซ่ึงไฮโดรเจลน้ัน มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ Autolytic 
debridement ของเน้ือตาย ไม่ติดกับพื้นผิวของแผล ชะล้างออกได้ง่าย และไฮโดรเจลมีความเย็น ช่วยลดความเจ็บปวด  
ขณะท าแผลได้ 

คุณลักษณะเฉพาะ  
งานนวัตกรรมที่ผลิตคือการน าสูตรสารผสมในผ้าปิดแผลมาผสานกับผ้าปิดแผล ท าให้เกิดผ้าปิดแผลแบบ

ก้าวหน้า และผ้าปิดแผลแบบก้าวหน้าพร้อมสารพิเศษเสริม ช่วยในการยับยั้งเชื้อเฉพาะที่ ภายในผ้าปิดแผล โดยผลิตออกมา
เป็น 2 แบบ คือ 

1. ไฮโดรเมช® คือ แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้า เป็นแผ่นปิดแผลที่เคลือบด้วยไฮโดรเจล (สูตรสารผสมในผ้าปิด
แผล) โดยคุณสมบัติของไฮโดรเจลน้ัน ช่วยดูดสารคัดหลั่งที่ออกมาจากบาดแผล รักษาความชุ่มชื้นของแผล
ให้อยู่ในสภาวะที่พอเหมาะ ท าให้ไม่ติดแผล น่ันคือ ช่วยให้ไม่ท าลายเน้ือเยื่อที่ร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่
ในขณะเปลี่ยนผ้าปิดแผล ส่งผลให้การเกิดแผลเป็นลดน้อยลง 

2. ไฮโดรเมช® เอสเอนคือ แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้าพร้อมสารพิเศษเสริม (แผลติดเชื้อ) เป็นผ้าปิดแผลที่เคลือบ
ด้วยไฮโดรเจล (สูตรสารผสมในผ้าปิดแผล)  โดยคุณสมบัติของไฮโดรเจลน้ัน ช่วยดูดสารคัดหลั่งที่ออกมาจาก
บาดแผล รักษาความชุ่มชื้นของแผลให้อยู่ในสภาวะที่พอเหมาะ ท าให้ไม่ติดแผล น่ันคือ ช่วยให้ไม่ท าลาย
เน้ือเยื่อที่ร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่ในขณะเปลี่ยนผ้าปิดแผล ส่งผลให้การเกิดแผลเป็นลดน้อยลง 

++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท แอดวานซ์เมดิเทค จ ากัด  0 2002 2549 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม 

รหัส : 03050003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ ามันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ (Whole Grain Essential Oil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   น้ ามันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ "ตราริซสเตอรอลล์"  
  (RizsterolsTM Whole Grain Essential Oil) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 น้ ามันข้าวกล้องบริสุทธ์ิ สกัดด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนากรรมวิธีในการสกัดน้ ามัน
ข้าวกล้อง โดยวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมีในการสกัด แต่เลือกใช้วิธีการสกัดที่เป็นกระบวนการต่อเน่ืองโดยเริ่มต้นจากข้าวกล้องที่
กะเทาะเปลือกแล้วมาขัดสีเอาร าและจมูกข้าว แล้วน ามาบีบอัดด้วยความดันเพื่อสกัดน้ ามันออกมาโดยใช้เวลาน้อยที่สุด 
จากน้ันเข้าสู่กระบวนการท าให้น้ ามันบริสุทธ์ิด้วยไอน้ าภายใต้สภาวะสุญญากาศซ่ึงทุกขั้นตอนเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยใช้เวลา
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ท าให้ผลิตภัณฑ์น้ ามันข้าวกล้องที่ได้มีสารส าคัญ ไฟโตสเตอรอลโดยเฉพาะสารแกมมา ออริซานอล ซ่ึงเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ ในปริมาณที่สูงมากถึง 20,000 ppm 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. น้ ามันข้าวกล้องบริสุทธ์ิ สกัดด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี จากข้าวไทยโดยกรรมวิธีเฉพาะที่ เป็น 
Innovation Technology  

2. มีปริมาณสารอาหารจากธรรมชาติในกลุ่ม Phytosterols โดยเฉพาะ Gamma Oryzanol สูงถึง 20,000 
ppm และมี Vitamin E 64 มิลลิกรัม/100 กรัม 

3. เป็นโภชนเภสัชจากข้าว ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงและอาการแพ้ ผลิตจากข้าวกล้องอินทรีย์ 100 % ไม่มี
ส่วนผสมอ่ืน 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   0 2508 3905 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนกิส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO-S, ECO-ONE, ECO-TWO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาท าเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสมกับ
ตัว LED ท าให้ผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการท างานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงต่างจากโคมไฟถนน
เดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึงมี
อายุการใช้งานที่สั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพื้นที่ถนน หรือพื้นที่ส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างครอบคลุม และ
ตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื้นที่ และความ
ต้องการลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในพื้นที่น้ันๆ ได้ 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  0 2271 2888 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณไ์ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - TUBE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  

 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอก ชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบทั้งในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50% ไร้ซึ่ง
รังสี UV และสารปรอท ซ่ึงต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์ อย่างสิ้นเชิง ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน และด้านความ
ปลอดภัย อีกทั้งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 – 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้
มี Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ทนทานต่อสัญญาณ
ฟ้าผ่าแค่ประมาณ 1 kV 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  0 2271 2888 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟ LED (LED Lighting)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอลอีดี แม็กเพาเวอร์ (LED MAXPOWER)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง  จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :      

แอลอีดี แม็กเพาเวอร์ เป็นโคมไฟ LED ที่มีน้ าหนักเบา พร้อมทั้งมีค่าความสว่างที่สูง และใช้พลังงานน้อยกว่า
เม่ือเทียบกับหลอด LED ของเจ้าอ่ืนในก าลัง Watt เดียวกัน  ซ่ึงเกิดมาจากการวิจัย โดยใช้ Chip ชนิด COB ซ่ึงมีความสว่าง
มาก อีกทั้งใช้การระบายความร้อนด้วย 2 - Phase Heat Exchanger ประกอบกับการเลือกใช้ Driver ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของ Chip ทั้งน้ีได้เกิดนวัตกรรมจากการวิเคราะห์ เรื่องการให้แสงสว่าง ซ่ึงจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. เลนส์  
2. Base (ระยะห่างของเลนส์) 3. โคม ทั้งน้ีปัจจัยทั้งหมดต้อง Balance กันโดยผ่านการทดลอง ให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด เพื่อ
จะได้หลอด LED ที่มีความสว่างและประสิทธิภาพสูงสุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  โคมไฟ LED ที่มีการระบายความร้อนด้วย 2 Phase Heat Exchanger 

     2.  เป็นโคมไฟ LED ประเภทดวงโคมไฟฟ้าติดประจ าที่ส าหรับจุดประสงค์ทั่วไปและดวงโคมไฟสาดแสง  
โดยแบ่งออกเป็น 4 ขนาดก าลังไฟฟ้าดังน้ี 
2.1  หลอดไฟ ขนาด 50 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,447.20 ลูเมน  

(Lumen: lm) 
2.2  หลอดไฟ ขนาด 80 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 9,366.29 ลูเมน  

(Lumen: lm) 
2.3 หลอดไฟ ขนาด 100 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 9,517.90 ลูเมน  

(Lumen: lm) 
2.4 หลอดไฟ ขนาด 120 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 10,712.70 ลูเมน 

(Lumen: lm) 
3.  โคมไฟ LED ที่มีน้ าหนักเบา เม่ือเทียบกับโคมไฟ LED ทั่วไป 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณไ์ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Drop Wire Snaplock Closure) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอส เจ พี รุ่น DSC-I012 (SJP DSC-I012) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Drop Wire Snaplock Closure)รุ่น DSC-I012 เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อส าหรับสายเคเบิล (ต่อตรง . ต่อ Mid-Span) จะติดตั้งโดยแขวนในอากาศไว้กับ
สายสะพาน สามารถป้องกันแสงแดดและน้ าเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อหัวต่อเคเบิลฯ รุ่น DSC-I012 ออกแบบให้มีลักษณะเป็น
กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 165 x 290 x 53 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้ าหนัก 0.9 กิโลกรัม ท าจากพลาสติกคุณภาพสูง 
ทนต่อแสงแดด เชื่อมต่อฝาหน้า และฝาหลังด้วยบานพับด้านล่าง เปิด-ปิดและล็อคด้านข้างด้านบนด้วยลวด Snap Lock เพื่อ
สะดวกและง่ายในการติดตั้งและบ ารุงรักษา มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 2 ช่อง รวมทั้งหมด 4 ช่อง ที่ฝาล่าง มีปะเก็นกันน้ า
และฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีด า คุณภาพสูง ทนต่อแสงแดดและสารเคมี ด้านในฝาล่างมีจุดยึด Strength Member ของสาย
เคเบิล และด้านบนมีแคล้มป์แขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member และแคล้มป์แขวนตู้พักท าจากสแตนเลส
คุณภาพสูง เกรด 304 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก 
2. มีจุดล็อคสองชั้น ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิลเลื่อน และสามารถรับแรงดึงได้สูง 
3. การปิด-เปิดสะดวก รวดเร็ว ในลักษณะบานพับ และปิดล็อคด้วยระบบ Snaplock 
4. ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ 
5. สามารถตัดต่อแบบ Mid-Span Branch ไม่ต้องตัด Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว 
6. ป้องกันฝุ่นและน้ า Protection-Class IP65 
7. ติดตั้งบนเสาสายเคเบิล 
8. ใช้กับสายเคเบิลใยแก้วน าแสงแบบ Drop Wire 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณไ์ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หวัต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock Closure) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอส เจ พี รุ่น OSC-I024 (SJP OSC-I024) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock Closure) รุ่น OSC-I024 เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อส าหรับสายเคเบิล (ต่อตรง, ต่อ Mid-Span) จะติดตั้งโดยแขวนในอากาศไว้กับ
สายสะพาน สามารถป้องกันแสงแดดและน้ าเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อหัวต่อเคเบิลฯ รุ่น OSC-I024 ออกแบบให้มีลักษณะเป็น
กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 180 x 350 x 100 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้ าหนัก 1.5 กิโลกรัม ท าจากพลาสติก
คุณภาพสูง ทนต่อแสงแดด เชื่อมต่อฝาหน้าและฝาหลังด้วยบานพับด้านล่าง เปิด-ปิดและล็อคด้านข้างด้านบนด้วยลวด Snap 
Lock เพื่อสะดวกและง่ายในการติดตั้งและบ ารุงรักษา มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 2 ช่อง รวมทั้งหมด 4 ช่อง ที่ฝาล่าง  
มีปะเก็นกันน้ าและฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีด า คุณภาพสูง ทนต่อแสงแดดและสารเคมี ด้านในฝาล่างมีจุดยึด Strength 
Member ของสายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มป์แขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member และแคล้มป์แขวนตู้พักท า
จากสแตสเลสคุณภาพสูง เกรด 304 และมีชุด Shield Continuity 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก 
2. มีจุดล็อคสองชั้น ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิลเลื่อน และสามารถรับแรงดึงได้สูง 
3. การปิด-เปิดสะดวก รวดเร็ว ในลักษณะบานพับ และปิดล็อคด้วยระบบ Snaplock 
4. ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ 
5. สามารถตัดต่อแบบ Mid-Span Branch ไม่ต้องตัด Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว 
6. ป้องกันฝุ่นและน้ า Protection-Class IP65 
7. ติดตั้งบนเสาสายเคเบิล 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
 

: อื่น ๆ  

รหัส : 08070001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารสปีดโบ๊ทอลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป  
 (SAKUN C : Aluminum Passenger Speed Boat) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด โดยการจ้างศูนย์บริการปรึกษา

การออกแบบและวิศวกรรม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานวิจัย และได้รับการ
สนับสนุนทุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
(NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  

1. การออกแบบเรือโดยใช้โปรแกรม 3D (NX7) เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพรวมของตัวเรือ และเพื่อได้แบบที่
ถูกต้องก่อนการผลิตและการ simulation รวมถึงการผลิตเรือจ าลอง โดยใช้เครื่อง CNC ในการออกแบบ
โฟมเพื่อเทสจริงก่อนการผลิต 

2. การผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป โดยใช้นวัตกรรมยานยนต์ที่ทางทีมงาน ร่วมในการวิจัยและพัฒนาโดยค านึงถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

3. การใช้นวัตกรรมไร้รอยต่อตัวบอดี้เรือ ซ่ึงจะช่วยลดขั้นตอนของการผลิตได้มาก 
4. การใช้นวัตกรรมการฉีดขึ้นรูป อลูมิเนียมท าโครงสร้างตัวเรือ เพื่อให้เรือแข็งแรง น้ าหนักเบา ปลอดภัยต่อ

นักท่องเที่ยว 
5. การใช้นวัตกรรมการฉีดโฟมความหนาแน่นสูง ฝังใต้ท้องเรือ กรณีเรือรั่วจากการเกิดอุบัติเหตุ เรือไม่จมลง

ใต้ท้องทะเล 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เรืออลูมิเนียมทั้งล า โดยใช้การปั๊มขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์ 
2. เครื่องยนต์แบบ INBOARD DIRECT, INBOARD WATERJET, OUTBOARD 
3. ความยาวตลอดล า 19 เมตร 
4. สามารถโดยสารได้สูงสุด 90 ที่น่ัง 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส :12010004 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :    สารท าความสะอาดชีวบ าบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 

(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :     บริษัท คีนน์ จ ากัด    
ผู้จ าหน่าย :     - 
ผู้แทนจ าหน่าย :     1. บริษัท คีนน์ จ ากัด 

2. บริษัท เอส บี แอลซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
4. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
5. บริษัท พีทีเอ็มเมเนจเม้นท์ จ ากัด 
6. บริษัท 360 เพสท์ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ไบโอแอนด์กรีนมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
8. บริษัท เอสบีเอส เอเชีย กรุ๊ป จ ากัด 
9. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :    กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม : 
 คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซ่ึงประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ ามัน คราบน้ ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ มี
สภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ท าความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ท างานใน
ฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบ าบัดค่าสกปรกของน้ าเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น้ าเสีย โดยอาศัยการท างานเชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ ามันทั้ง 8 สายพันธ์ุ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุจาก 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  1.คีนน์ เจิม คิลเลอร ์บลดั, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร ์
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของ อย.) 
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยลร์ีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อรา ได้ถึง 99.99 % ได้ทุกพื้นผิว 
สามารถท าความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณพื้นผิว และ
สามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol – free formulation)  
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ในด้านการปศุสัตว์
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 % 
 โดยผลิตภัณฑ์น้ีมีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซ่ึงเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน้ ามันมะพร้าว น ามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์ให้
น้อยลง  
 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด , สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือเจิม เฮดเตอร์- 
บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อ่ืนในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัด
คราบไขมันบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

  ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 

รหัส :12020002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตก๊าซโอโซน "โอเทค" (Ozone generator "OTECH") 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 โอโซน (Ozone หรือ O3) เป็นก๊าซชนิดหน่ึงที่ถูกผลิตขึ้นจากออกซิเจน ที่มีอยู่ในอากาศทั่วไป โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้า หรือแสงอุลตร้าไวโอเลต ท าให้โมเลกุลของออกซิเจนแตกตัวเป็นอะตอมเดี่ยว เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของออกซิเจน 
จาก 2 อะตอน (O2) ให้เป็น 3 อะตอม (O3) โอโซนสามารถเกิดขึ้นในธรรมชาติจากการที่ฟ้าผ่า จะเกิดสนามพลังงานฟ้าผ่า 
(corona discharge) ท าให้ออกซิเจนแตกตัวและรวมกันเป็นโอโซนได้เหมือนกัน และการผลิตโอโซนที่ใช้หลักการของ
พลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตและควบคุมปริมาณของก๊าซโอโซนได้ง่าย หลักการทั่วไป คือ อะตอมของออกซิเจน จะได้รับการ
ถ่ายพลังงานจนท าให้เกิดเป็นโมเลกุลที่เร่งสภาพหรือมีพลังงานสูง และในที่สุดก็เกิดการรวมเป็นโมเลกุลของโอโซนโดยอาศัย
ทฤษฎีของการท า Corona Discharge หรือการเร่งประจุไฟฟ้า ท าให้ออกซิเจนเกิดการแตกตัว สามารถผลิตเป็นโอโซนได้ใน
ระดับที่ควบคุมได้ 
 คุณสมบัติที่ส าคัญของโอโซน คือ เป็นตัวออกซิไดส์ที่ดีมาก และในขณะเดียวกันก็เป็นสารที่ไม่อยู่ตัว จะสลาย
เป็นแก๊สออกซิเจนได้ง่าย ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เร็วกว่าคลอรีน 3,000 เท่า โดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง ท าให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
งานในทางอุตสาหกรรม เช่น การใช้ก๊าซโอโซนในการบ าบัดสีและกลิ่นในกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย การใช้โอโซนในการบ าบัด
น้ าในระบบหอผึ่งเย็นเพื่อการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันตะกรันและลดพลังงานในการท าความเย็น รวมถึงการใช้โอโซน
ฆ่าแบคทีเรียและเชื้อโรคในระบบการผลิตน้ าประปา การลดการใช้พลังงานในระบบซักผ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รูปแบบการผลิตก๊าซโอโซน ใช้หลักการ Corona Discharge แบบแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง  (5 KHz – 8 KHz) 
2. การควบคุมการท างาน โดย Programmable Logic Control (PLC) 
3. ก๊าซตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตก๊าซโอโซน เป็นอากาศที่มีความชื้นไม่เกิน 15% และมีปริมาณก๊าซออกซิเจน 

(O2) ในอากาศไม่น้อยกว่า 20% หรือก๊าซออกซิเจน 
4. สามารถผลิตก๊าซโอโซน (O3) ในปริมาณที่เข้มข้น โดยมีขนาดของระบบที่เล็ก 
5. ใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตน้อย 
6. ระบบตรวจจับและป้องกันเครื่อง 

- แท่งผลิตก๊าซโอโซน (O3) ช ารุด 
- อุณหภูมิภายในหลอดผลิตก๊าซโอโซน 
- ปริมาณการไหลของอากาศผิดปกติ 
- ความดันน้ าของระบบผสมผิดปกติ 
- อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นและไล่ความชื้น 
- กระแสไฟฟ้ารั่วไหล, ระบบไฟฟ้าป้อนเข้า 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

7. ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220V AC 50 Hz หรือ 3 เฟส 380V AC 50 Hz 
8. ตัวตู้เครื่องฯ ท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm. ใช้สีฝุน่โพลีเอสเตอร์ 
9. การระบายความร้อนใช้น้ าและอากาศ 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด  0 2988 0804 



27 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 
 

: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 
รหัส : 13020004  

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH 
N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร (Rubber Seals for 155 mm. 
GH N-45 A1 Towed Howitzer) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH 
N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร 

หน่วยงานที่พัฒนา :  ร่วมวิจัยกับส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก 
และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จ ากัด (ผู้ผลิต) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อาร์ม่ีซัพพลาย จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท อาร์ม่ีซัพพลาย จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 ชุดแหวนกันซึมฯ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร ซ่ึงใช้งานอยู่ใน  
6 ระบบ ได้แก่ ระบบเคลื่อนที่และค้ ายันปืน ระบบเครื่องช่วยให้มุมทางสูง ระบบเครื่องป้อนกระสุน  ระบบเครื่องรับแรง
สะท้อนกลับ ระบบล ากล้อง และระบบเบรก เป็นชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อความม่ันคงของประเทศ 
ผลงานนวัตกรรมดังกล่าวน้ี ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนของยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานในกองทัพบก ซ่ึงต้องพึ่งพาการ
น าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้เกิดปัญหาในด้านของระยะเวลาในการส่งมอบชิ้นส่วน ความครบถ้วนของรายการชิ้นส่วน 
รวมถึง ชิ้นส่วนคงคลังเพื่อใช้ในยามจ าเป็น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใช้ส าหรับปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร 
2. ใช้องค์ความรู้วิศวกรรมย้อนกลับทางด้านรูปทรงและวัสดุในการวิจัยและผลิต 
3. ผ่านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. ออกแบบชิ้นงานและแม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต 

++++++++++++++++++++ 

 

 
 

 

 บริษัท อาร์ม่ีซัพพลาย จ ากัด  0 2184 2851 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่นๆ 
 

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
(Incinerator reduces pollution and energy saving) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  CEP: เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
 Mobile Burn :เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
 CEP: Incinerator reduces pollution and energy saving 

Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and 
energy saving 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด โดยได้รับการ
สนับสนุนทุน จาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (สนช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย:  1. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) 
 2. บริษัท ล็อกซเล่ย์จ ากัด (มหาชน) 
 3. บริษัท เดอะซัน ซีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด 
 4. บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :      

1. เป็นเตาเผาขยะ ชนิดเผาขยะต่อเน่ือง สามารถเผาขยะได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง สร้างอุณหภูมิในการ
เผาได้ตั้งแต่ 500 – 1,200 องศาเซลเซียส 

2. มีที่ดักฝุ่นละเอียดในห้องเผาควัน มีถังดักฝุ่นละเอียดเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม มีที่ดักหรือกรองก๊าซ
ก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มีถังกรองก๊าชเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม 

3. ปล่องระบายอากาศท าด้วยเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า ทาสีกันสนิมและทาทับด้วยสีกันความ
ร้อนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร 

4. ใช้พัดลมหรือเครื่องอัดอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้ และระบบบ าบัด 
5. เป็นเตาเผาที่มีระบบ Wet Scrubber และ Cyclone ช่วยในการบ าบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก 
6. ผนังภายในห้องเผาทั้งหมดท าด้วยอิฐดิบทนไฟหรืออิฐเผาแห้ง หนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีคุณสมบัติ

ทนความร้อน ไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 
7. เตาเผาขยะ มีระบบการท างานหลัก 3 ระบบ คือ ระบบเตาเผาขยะ ระบบดักเก็บมลพิษและระบบดัก  

เก็บฝุ่น ทุกระบบต้องเชื่อมต่อการท างานเข้าด้วยกัน 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ประหยัดพลังงานและเป็นการประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดการ สามารถจุดติดด้วยเชื้อเพลิง 

โดยใช้แก๊ส (LPG) ในปริมาณต่ าเพื่อจุดน าร่องการเผาไหม้ในห้องเผา ช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก

เตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

3. เป็นเตาเผาขยะส าเร็จรูปติดตั้งบนรถก่ึงพ่วงและสามารถเคลื่อนย้ายได้ (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบ
เคลื่อนที่) 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด     0 5200 3945 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด   
(Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พริกค่ะ สไปซ่ีคอฟฟี่กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด 
(Prikka Spicy Coffee Instant Coffee Powder with Capsicum 
Extract) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย:  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีเอเอสเฮิร์บ 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :      

กาแฟพริกค่ะ สไปซ่ี คอฟฟี่ เป็นกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง 3 in 1 ผสมพริกสกัด ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร ชื่อ “กาแฟ
ที่มีส่วนผสมของพริก”ซ่ึงเป็นการประดิษฐ์ในลักษณะ World’s First Spicy Coffeeที่ให้รสชาติแตกต่าง กลมกล่อมแต่จัด
จ้านด้วยสารสกัดพริกขี้หนูพันธ์ุไทย Hot Flavor,Warm Feeling สัมผัสได้ (Customer Experience) ถึง Product Value 
จากแก้วแรกที่ดื่ม รู้สึกอุ่นร้อน (คล้าย Burn) ที่บริเวณท้อง และ Spicy After Taste ที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงเป็นการเปิด 
Segmentation ใหม่ของรสชาติกาแฟ น่ันคือ Spicy Coffee อีกทั้งยังมีความเป็นไทยใน Brand Image และ Brand 
Personality ที่สะท้อนผ่านทางชื่อแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมหลักที่ท าให้เกิดรสชาติเผ็ดร้อน น่ันคือ พริกขี้หนู ที่เป็น
เอกลักษณ์ของอาหารไทย อันเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของไทย ชื่อ “พริกค่ะ” ยังสื่อภาษาไทยในชื่อ 
แบรนด์ให้เป็นที่จดจ าของชาวต่างชาติ อีกด้วย เป็น Functional Coffee ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพไม่เติมน้ าตาล ไม่ใส่วัตถุ
กันเสีย ไขมันต่ า ไม่มีคลอเรสเตอรอล ให้พลังงานต่ าเพียงซองละ 60 กิโลแคลอรี่ ส่วนผสมในสูตรประกอบไปด้วย สารสกัด
จากพริกขี้หนู ถั่วขาว กระบองเพชร ส้มแขก L-Valine, L-Arginine , L-Carnitine-L-Tartrate , Chromium Picolinate
และ Fructooligosaccharideพร้อมทั้งกลิ่นหอมของกาแฟอันเป็นเอกลักษณ์ ส่งผลให้ Prikka World’s First Spicy Coffee 
เป็นกาแฟที่อร่อย และดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง 

นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ยังสามารถวางต าแหน่งเป็นได้ทั้ง กาแฟ 3  in 1, Functional Coffee และ Coffee for 
Souvenir (Cross Segmentation) สามารถขยายลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ กลุ่มผู้ดื่มกาแฟเพื่อ
ควบคุมน้ าหนัก ผู้ที่ชอบดื่มกาแฟรสชาติแปลกใหม่ กาแฟที่ขายเป็นของที่ระลึก กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่อยู่เมืองหนาวดื่มเพื่ อให้
ร่างกายรู้สึกอบอุ่น เป็นต้น 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นกาแฟปรุงส าเร็จ 3 in 1 ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรชื่อ “กาแฟที่มีส่วนผสมของพริก” ซ่ึงเป็นการประดิษฐ์ใน

ลักษณะ World’s First Spicy Coffee” 
2. เป็นกาแฟที่มีรสชาติที่แตกต่างจากกาแฟทั่วไป โดยมีส่วนผสมของสารสกัดพริกขี้หนู เป็นตัวสร้างนวัตกรรม

ใหม่ด้านรสชาติกาแฟ Hot Flavor, Warm Feeling 
3. ให้พลังงานต่ า เพียง 60 กิโลแคลอรี่ต่อซองไขมันต่ า ไม่มีคลอเรสเตอรอลไม่เติมน้ าตาล ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 

ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล 
4. ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สารสกัดจากพริกขี้หนู  ถั่วขาว กระบองเพชร  ส้มแขก  

L-Valine, L-Arginine, L-Carnitine-L-Tartrate, Chromium Picolinate  และ 
Fructooligosaccharide 

บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จ ากัด      0 2441 1479 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

: ด้านอื่นๆ 
รหัส : 14000008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ข้าวกล้องพองอัดแผ่น (Popped Rice) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไพรซ์, พริสซ์ข้าวกล้อง ออแกนิกป๊อป (PRIZE, PRIZ Organic 

Pop Rice) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  จ้างวิจัยโดยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย โดยผู้สนับสนุนทุนคือ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 ผลิตภัณฑ์ ขนมข้าวกล้องพองอัดแผ่น ตรา ไพรซ์ และ พริสซ์ ผลิตจากข้าวกล้องออแกนิก โดยการ ป๊อป เหมือน
การท าป๊อปคอร์น คือ การน าข้าวเต็มเมล็ด มาท าให้สุกด้วยความร้อนและแรงดันสูง เพื่อขึ้นรูป โดยไม่ผ่านการอบหรือทอด 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ท าจากข้าวกล้อง เต็มเมล็ด 
2. ไม่มีการอบหรือทอด 
3. ท าให้สุกโดยผ่านความร้อนและแรงดัน 
4. มีความกรอบ 
5. ไม่มีผงชูรส 
6. ไม่มีกลูเตน 
7. ไม่มีคอลเลสเตอรอล 
8. ไม่มีสารกันเสีย 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จ ากัด      0 2117 2797 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

: ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุง ชนิดเม็ด 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสกอน 10ที (Mosgon 10T) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จ ากัด (ผู้ผลิต) 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เคมฟลีท จ ากัด 
 2. บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอเจท (2009) 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 มอสกอน 10ที เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา โดยคนไทยเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในการก าจัดลูกน้ ายุง
ตามอัตราการใช้ที่องค์การอนามัยโลกแนะน า ซ่ึงมอสกอน 10ที น้ัน ไม่มีกลิ่น น้ าหนักเบา ไม่ท าให้น้ าขุ่น และเป็นฝ้า  
เม่ือเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เช่น ทรายเคลือบสารทีมีฟอส โดยจากผลการวิจัยและส ารวจจากพื้นที่
กรุงเทพมหานครและเขตเมือง พบว่ามีความพึงพอใจในการใช้ มอสกอน 10ที มากกว่า 5 เท่าของการใช้ทรายเคลือบสารทีมี
ฟอส มอสกอน 10ที ได้รับการอนุมัติทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงได้รับการผลิตจาก 
โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ ISO 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ด ประกอบด้วย สารออกฤทธ์ิ (Active ingredient) Temephos 10% 
w/w โดยมีคุณสมบัติค่อยๆ ปล่อยสารออกฤทธ์ิ ในการก าจัดลูกน้ ายุงลายได้ยาวนาน 

2. ชื่อทางเคมี คือ O,O,’O,’O-TETRAMETHYL O,O’-THIODI-P –PHENYLENE DIPHOSPHOROTHIOATE 
3. สูตรโมเลกุล C12H20O6P2S3 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จ ากัด     06 5209 4455 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

: ด้านอื่นๆ 
รหัส : 14000010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel cushion) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาต ิ(Heel soother) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  

1. ผลิตภัณฑ์ยางรองส้นเท้า เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับลดแรงกดและแรงกระแทกที่ส้นเท้าท าจากยางธรรมชาติ 
2. มีความยืดหยุ่นสามารถรับแรงได้ดี โดยมีการปรับสมบัติของยางธรรมชาติให้มีความเหมาะสมในการรับแรง

ที่บริเวณส้นเท้า 
3. ผลิตภัณฑ์ยางรองส้นเท้าท าจากยางธรรมชาติที่มีการปรับสมบัติให้ใกล้เคียงเน้ือเยื่อส้นเท้ามนุษย์  และ

ออกแบบให้ลักษณะการกระจายแรงในรูปแบบดับเบิลวัฟเฟิลเลเยอร์ ช่วยกระจายแรงในส้นเท้าให้
เหมาะสมกับเท้าแต่ละข้าง 

4. ใช้ส าหรับลดแรงกดและแรงกระแทกที่ส้นเท้า 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จ ากัด      08 1766 9373  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  ส านักงบประมาณ 
  

: ด้านอื่นๆ 
รหัส : 14000011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ที่นอนน้ ายางพารา (Water mattress) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ที่นอนน้ ายางพารา (Water mattress) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีซี ที่นอนน้ า 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีซี ที่นอนน้ า 
ผู้จ าหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีซี ที่นอนน้ า 
ผู้แทนจ าหน่าย :  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีซี ที่นอนน้ า 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 การน ายางพาราซ่ึงเป็นวัตถุดิบในประเทศไทย มาพัฒนาเป็นถุงน้ าส าหรับรองรับการนอน หรือการน่ังทดแทน
วัสดุที่ท าจากพลาสติก โดยประดิษฐ์เป็นท่อยางพาราที่นอนน้ า (Nature rubber hose for waterbed) ส าหรับสอดในช่อง
ตารางของที่นอนน้ าเพื่อใช้กับผู้มีปัญหาเก่ียวกับการนอน โดยใช้วัสดุยางพาราธรรมชาติขึ้นรูป มีรูปลักษณะเป็นท่อยาวขึ้นรูป 
มีความน่ิม ยึดหยุ่นทนการเสียดสี รับแรงกระแทกได้ดี ทนความร้อนได้ตามคุณลักษณะของยางพารา ความยาวของท่อ
ยางพาราตามการประดิษฐ์น้ีไม่มีรอยผนึกรอบๆ ความยาวท่อ ยกเว้นด้านหัวและด้านท้ายของท่อยางพาราจะผนึกให้ติดกัน
เพื่อเก็บกักน้ าและป้องกันการไหลซึมของน้ าไว้ด้านในถุง โดยด้านบนของท่อยางพารามีช่องเปิด – ปิด จ านวน 1 ช่อง เป็น
ช่องเปิด – ปิด ท าจากจุกเกลียวพลาสติก มีแผ่นยางรองรับจุกเกลียวหมุนเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ าเม่ือหมุนจุกเกลียว
พลาสติกปิด  จ านวน 1 แผ่น ส าหรับใช้เป็นช่องบรรจุน้ าเข้าสู่ท่อยางพาราและส าหรับน าน้ าในท่อยางพาราออก ด้านท้ายของ
ท่อยางพาราผนึกให้ติดกันแน่นไม่สามารถเปิด – ปิดได้  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ลอนน้ าท าจากยางพาราธรรมชาติ หนา เหนียว และมีความยืดหยุ่นที่ดี ท าความสะอาดง่าย 
2. รับน้ าหนักได้มากถึง 120 กิโลกรัม/ลอน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศ

ไทย ให้การรับรอง 
3. ลอนน้ าแต่ละลอนบรรจุน้ าประมาณ 10,000 ซีซี ที่นอนทั้งผืนจึงบรรจุน้ ากว่า 100,000 ซีซี เม่ือใช้นอน 

จึงมีความเย็นสบาย 
4. ลอนน้ าแต่ละลอนมีจุกปิด – เปิด เพื่อบรรจุน้ าเข้า (เพื่อใช้เป็นที่นอน) หรือน าน้ าออก (เพื่อจัดเก็บขนย้าย) 

และปิดท้ายเฉพาะลูกสามารถเปลี่ยนลอนน้ าได้ลูกต่อลูก 
5. ขนาดที่นอน (กว้าง x ยาว x สูง) 95 x 195 x 10 เซนติเมตร มีลอนน้ า 13 ลอน  
6. ผ้าคลุมลอนน้ าเป็นผ้าฝ้าย มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี สามารถถอดซักท าความสะอาดได้อย่างสะดวก 
7. บรรจุน้ าเข้าลอนน้ าครั้งเดียวสามารถใช้ที่นอนได้นาน จึงประหยัดค่าใช้จ่าย 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีซี ที่นอนน้ า      08 8813 8893 



 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
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ฉบับเพิ่มเตมิ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  
1 01010008 ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout)   
   M670 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ถุง 550.00 
2 01010009 สีน  าโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterbase Paint)   

เฉพาะสีขาว 
  

  1)  TOA Note & Clean ขนาด 0.8 ลิตร ชุด 930.00 
  2)  TOA Note & Clean ขนาด 3.0 ลิตร ชุด 3,110.00 
  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น   

 ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 
3 01010010 สีน  าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน (ACRYLIC WATER BASED 

PAINT FOR INTERIOR)   
  

  1)  SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS SEMI-GLOSS 
3.785 LITER 

กระป๋อง 695.00 

  2)   SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS SEMI-GLOSS 
9.460 LITER 

กระป๋อง 1,430.00 

  3)  SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS MATT  
3.785 LITER 

กระป๋อง 695.00 

  4)  SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS MATT  
9.460 LITER 

กระป๋อง 1,430.00 

  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น   
 ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
4 01020003 ระบบผลิตน  าประปา (Water Treatment System)   
  1)  POG ระบบขนาดเล็ก S รองรบั 30-50 ครัวเรือน 

ก าลังการผลิต 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
ระบบ 2,300,000.00 

  2) POG ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51-120 ครัวเรือน 
 ก าลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

ระบบ 3,300,000.00 

  3)  POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน 
 ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศกเ์มตร/ช่ัวโมง 

ระบบ 5,200,000.00 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 

5 03010022 ยาซิโลสตาซอล (Cilostazol)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มลิลิกรมั (30 เม็ด) 

 
กล่อง 570.00 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

6 03010023 ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 300 มลิลิกรมั (100 เมด็)  กล่อง 400.00  
7 03010024 ยาเซฟไตรอะโซน (CEFTRIAXONE)   
  ขนาด 1 กรัม (10 ขวด) กล่อง 195.00 
  ขนาด 1 กรัม + น้ ากลั่น 10 มิลลกิรัม  กล่อง 24.50 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

8 03020013 หุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized 
Medical Model) 

ชุด ตามภาคผนวก ก 
(หน้า ผ-1 ถึง ผ-5  ) 

0305 อาหารเสริม 

9 03050001 อาหารทางการแพทย์ส าหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน ผู้ที่มี
ระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยท่ีต้องการอาหารทาง
สายให้อาหาร (GEN-DM) 

 
 

 
 

  1)  ขนาด 40 กรัม  ซอง 40.00 
  2)  ขนาด 400 กรัม กระป๋อง 300.00 
  3)  ขนาด 2.5 กิโลกรัม ซอง 1,489.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 1 ราย จากท่ีประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 

10 03050002 อาหารทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและ
พลังงานสูง (Medical food for patients who need high 
protein and high calories) 

  

  ขนาด 400 กรัม    กระป๋อง 395.90 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย จากท่ีประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2559 

11 03050004 อาหารสูตรครบถ้วนส าหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ (อาหารทาง
การแพทย์) (Complete formula for those who require 
nutritional supplement (Medical Food)) 

  

  BLENDERA-MF ขนาดบรรจุ 2.5 กิโลกรมั ถุง 663.00 

07 ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

12 07010007 หลอดไฟแอลอีดี (LED Lamp)   
  1) Tukky Lamp/Standard/Omni หลอด 315.00 
  2) Tukky Lamp/Standard/Spot  หลอด 315.00 

13 07010008 คอนฉนวนชนิด ไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ด โพลีเมอร์ (Fiberglass 
Reinforced Polymer : FRP) 

  

 

 

1) ชุดคอนฉนวนชนิด FRP ความยาว 1,000 มิลลิเมตร 
ประกอบด้วย 

- คอนฉนวน ขนาด 1,000 มิลลิเมตร 
- เหล็กประกับ ขนาด 640 x 30 x 6 มิลลิเมตร จ านวน 1 ช้ิน 
- แผ่นเหล็ก ขนาด 120 x 30 x 3 มิลลเิมตร จ านวน 2 ช้ิน 

ชุด 2,000.00 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 07010008 
(ต่อ) 

2) ชุดคอนฉนวนชนิด FRP ความยาว 1,700 มิลลิเมตร  
ประกอบด้วย 

- คอนฉนวน ขนาด 1,700 มม. 
- เหล็กประกับ ขนาด 640 x 30 x 6 มิลลิเมตร จ านวน 2 ช้ิน 
- แผ่นเหล็ก ขนาด 120 x 30 x 3 มิลลเิมตร จ านวน 4 ช้ิน 

ชุด 3,300.00 
 

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

14 07020001 เคร่ืองฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air Cleaner)   
  1) รุ่น PT – 200 ชนิดตั้งโต๊ะ เครื่อง 33,000.00 
  2) รุ่น PT - 400 ชนิดตั้งโตะ๊ เครื่อง 38,000.00 
  3) รุ่น PT - 600 ชนิดเคลื่อนย้ายได ้ เครื่อง 45,000.00 
  4) รุ่น PT - 900 ชนิดเคลื่อนย้ายได ้ เครื่อง 55,000.00 
  5) รุ่น CASSETTE - 1600 ชนิดฝังใต้เพดาน เครื่อง 68,000.00 
  อุปกรณ์   
  1)  Alpine Filter ขนาด 1 นิ้ว แผ่น 22,000.00 
  2)  Alpine Filter ขนาด 2 นิ้ว แผ่น 32,000.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มเติมรุ่น PT – 200 ชนิดตั้งโต๊ะ จากท่ีประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับกันยายน 2560 

15 07020003 เคร่ืองมือวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (Multifunction 
Power Meter)  

  

 

 

1)  รุ่น KM-07-A ; A=Kwh/Import 
1.1)  รุ่น KM-07-A  
1.2)   รุ่น KM-07-A-1  
1.3)  รุน่ KM-07-A-2 
1.4)  รุน่ KM-07-A-3  

 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 

 
6,120.00 
6,690.00 
6,690.00 
7,270.00 

 

 

2)  รุ่น KM-07-B ; Kwh/Import/Export 
      2.1)  รุน่ KM-07-B-1 
      2.2)  รุน่ KM-07-B-2  
      2.3)  รุน่ KM-07-B-3 

 
ชุด 
ชุด 
ชุด 

 
7,270.00 
7,270.00 
7,850.00 

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 
1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

16 12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน  ามนั (Bio dispersant)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 450.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร  ขวด/แกลลอน 1,000.00 
  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4)  ขนาด 20 ลิตร ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยอีก 30 ราย จากท่ีประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

17 12010004 สารท าความสะอาดชีวบ าบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio 
organic)) 

  

  1)  ขนาด   250  มิลลิลิตร ขวด 350.00 
  2)  ขนาด  1 ลิตร   ขวด/แกลลอน 800.00 
  3)  ขนาด  5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4)  ขนาด  20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 7,500.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยอีก 30 ราย จากท่ีประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560 

18 12010005 น  ายาฆ่าเชื อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

  

  1)  ขนาด   250  มิลลิลิตร  ขวด 260.00 
  2)  ขนาด  1 ลิตร   แกลลอน/ถัง 800.00 
  3)  ขนาด  5 ลิตร  แกลลอน/ถัง 2,150.00 
  4)  ขนาด  20 ลิตร    แกลลอน/ถัง 8,000.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 38 ราย จากท่ีประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับตุลาคม 2560 

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
19 12020001 เคร่ืองผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ 

ส าหรับการบ าบัดน  าเสีย (Onsite Microbial Reactor)  
 

 
  ขนาด 10 ลิตร เครื่อง 390,000.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 19 ราย จากท่ีประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับกันยายน 2560 

14 ด้านอ่ืนๆ 
20 14000012 อาหารทดแทนมื ออาหารเพ่ือการควบคุมและลดน  าหนัก 

(Meal replacement for weight loss and control) 
  

  1)  ขนาด 60 กรัม (1 ซอง) 
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) ,  
รสชาเขียวสกัด (green tea extracted flavor),  
รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ 
(cocoa flavor) และรสฟรุต๊พั้นช์ (fruit punch flavor)) 

ซอง 
 

230.00 
 

  2)  ขนาด 480 กรัม 
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) ,  
รสชาเขียวสกัด (green tea extracted flavor),  
รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ 
(cocoa flavor) และรสฟรุต๊พั้นช์ (fruit punch flavor)) 

กระป๋อง 
 

1,750.00 
 

  3)  ขนาด 840 กรัม (60 กรัม x 14 ซอง)  
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) ,  
รสชาเขียวสกัด (green tea extracted flavor) ,  
รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ 
(cocoa flavor) และรสฟรุต๊พั้นช์ (fruit punch flavor)) 

กล่อง 
 
 
 

2,950.00 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 14000012 
(ต่อ) 

4)  ขนาด 2500 กรัม 
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ (coffee flavor) ,  
รสช๊อกโกแลตมอลต์ (chocolate malt flavor) , รสโกโก้ 
(cocoa flavor) และรสฟรุต๊พั้นช์ (fruit punch flavor)) 

ถุงฟอยล์ 
 

8,500.00 
 

21 14000013 กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ   
  1)  กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ 

2)  กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 20 ตะกอ 2 ขาเหยียบ 
อุปกรณ์เสริม 
1)  ชุดม้วนเก็บผ้าแบบคันโยก 
2)  ชุดม้วนเก็บผ้าแบบอัตโนมตั ิ

1 หลัง 
1 หลัง 

 
1 ชุด 
1 ชุด 

117,000.00 
144,000.00 

 
13,500.00 
31,500.00 

  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น  
 ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 

22 14000014 โยเกิร์ตกรอบ (Yogurt Melt)   
  1)  Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) ขนาด 25 กรัม กล่อง 67.50 
  2)  Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) ขนาด 42 กรัม กล่อง 120.00 
  3)  Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand) ขนาด 25 กรัม กล่อง 67.50 
  4)  Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand) ขนาด 42 กรัม กล่อง 120.00 
 

 
หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น  
 ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 
 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอ็ม 670-ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (M670-Non Shrink Grout) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)   
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ทีพีไอพาณิชย์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout) เป็นไฮดรอลิกมอร์ตาร์ ที่มีคุณสมบัติการไหลดี สามารถไหลได้
อย่างอิสระให้ก าลังอัดสูงทั้งระยะต้นและระยะปลาย และไม่หดตัว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. เป็นปูนส าเร็จรูป เมื่อใช้งานเพียงผสมน้ าตามอัตราส่วนท่ีก าหนด ปั่นผสมให้เข้ากัน แล้วน าไปใช้งานได้ 
 2. มีคุณสมบัติไม่หดตัว (Non Shrink Grout) 
 3. มีคุณสมบัติการไหลสูง (High Flow) 
 4. ให้ก าลังอัดสูง โดยที่ระยะ 1 วัน 30 MPa และที่ 28 วัน 70 MPa 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)   0 2285 5090 หรือ 0 2213 1039   
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สีน้ าโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterbase Paint) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน (TOA Note & Clean) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน สีทาอาคารโพลียูรีเทน สูตรน้ าชนิด 2 ส่วน ส าหรับภายนอกและภายใน ปกป้องพื้นผิว
จากการยึดเกาะของคราบสกปรกได้ อาทิ คราบปากกาไวท์บอร์ด สีสเปรย์ สีเมจิค สีชอล์ค  สีเทียน ใช้ได้ทั้งภายนอกและ
ภายใน เหมาะส าหรับท าผนังบ้านให้เป็นไวท์บอร์ด หรือป้องกันสีพ่นสเปรย์ (Anti-graffiti) เปลี่ยนผนังให้เขียนได้ลบได้ 
สามารถผสมสีผ่านเครื่องผสมสีทีโอเอได้ เหมาะกับการทาทุกพ้ืนผิว อาทิ ปูน ไม้ เหล็ก ทั้งยังปลอดสารปรอทและตะกั่ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เช็ดล้างท าความสะอาดคราบสิ่งสกปรก อาทิ ปากกาไวท์บอร์ด และคราบสีสเปรย์ได้ 
2. ทนทานต่อสภาพอากาศ 
3. ทนทานต่อการขัดถู 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)     0 2335 5555 ต่อ 5654 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน (ACRYLIC WATER BASED 
PAINT FOR INTERIOR) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สีน้ าซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (SUPERSHIELD DURACLEAN 
 A PLUS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาท่ีขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 สีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส ใช้ส าหรับทาบนยิปซั่ม พื้นปูนฉาบ คอนกรีต  
กระเบื้องแผ่นเรียบ และพื้นผิวอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นสีที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารฟอร์มาลดีไฮด์ ที่เป็นสารก่อ
มะเร็งและก่อให้เกิดการระคายเคือง ซึ่งอาจปะปนมาจากอุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคารและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงมีสาร
ป้องกันเช้ือราและแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับและโรคต่างๆ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่
เป็นพิษ (VOC Emission) ในระดับต่ า Class A+  รวมถึงได้รับ Sensitive Choice จากสถาบันหอบหืด ประเทศออสเตรเลีย 
(NATIONAL ASTHMA COUNCIL AUSTRALIA) รับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจและระคาย
เคืองผิวหนัง รวมถึงได้รับรองฉลากเขียวไทย และผ่านเกณฑ์ตามฉลากเขียวสิงคโปร์อีกด้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถย่อยสลายสารฟอร์มาลดีไฮด์ 
2. ป้องกันเช้ือราและแบคทีเรีย 
3. สารระเหยที่เป็นพิษ (VOC Emission) ต่ าสุด 
4. ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ระคายเคือง (Sensitive Choice) 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)     0 2335 5555 ต่อ 5654 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System)    
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ป๊อกแทงค์ (POG TANKS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

ระบบผลิตน้ าประปา “POG” คือระบบประปาแบบใหม่ที่ได้มีการปรับปรุงโดยรวมเอาขั้นตอนในการผลิต
น้ าประปามารวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งได้ถูกคิดค้นและออกแบบขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหางาน
ก่อสร้าง ปัญหาความซับซ้อนของการจัดการ และปัญหาการดูแลบ ารุงรักษาระบบการผลิตน้ าประปา โดยเฉพาะคุณภาพน้ าที่
ผลิตได้จากระบบ POG ต้องมีคุณภาพดีขึ้น และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน WHO (ทั้งนี้ การประปานครหลวง การประปา
ภูมิภาค และกรมอนามัยฯ ก็ใช้ข้อมูลจาก WHO ในการอ้างอิงมาตรฐานเรื่องน้ า) และต้องตรวจวัดค่าที่ตามรายการก าหนดได ้

ระบบผลิตน้ าประปา “POG” รวมเอากระบวนการในการผลิตน้ าประปามาไว้ด้วยกันด้วยหลักการ All in one 
(รวมขั้นตอนทุกอย่างมาอยู่ในขั้นตอนเดียว) และ Put On the Ground  (ยกทุกอย่างมาไว้บนดิน)  โดยยังคงหน้าที่และ
คุณสมบัติที่ดีไว้อย่างครบถ้วน แต่ได้น้ าที่มีคุณภาพดีกว่า ลดขั้นตอนยุ่งยากต่างๆ เช่น การรวมขั้นตอนการเติมอากาศ การ
กวน การตกตะกอน การกรอง และการระบายก๊าซอันตราย มาไว้ด้วยกันในอุปกรณ์ช้ินเดียว ท าให้การก่อสร้าง การติดตั้ง
ระบบ และการจัดการดูแลรักษาง่ายและคล่องตัวขึ้น ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบเดิม 70% 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. POG  เป็นระบบผลิตประปาที่ถังเก็บน้ ามีอุปกรณ์กรองอยู่ภายใน ซึ่งเป็นการรวมขั้นตอนการผลติน้ าประปา 

และวาล์วควบคุมต่าง ๆ มาไว้จุดเดียวกัน 
2. POG  เป็นระบบผลิตประปาที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งระบบผลติประปา อยู่ในช่วง 24 ตารางเมตร – 64 ตารางเมตร 
3. POG  เป็นระบบผลิตประปามีก าลังการผลิตอยู่ในช่วง 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ั วโมง – 10 ลูกบาศก์เมตร 

/ช่ัวโมง 
4. น้ าประปาท่ีผลิตได้จากระบบ POG ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ าอ้างอิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 
5. คุณภาพน้ าดิบที่ใช้ในระบบประปา POG ไม่ควรมีการปนเปื้อน สารตะกั่ว สารปรอท สารแคดเมียม สารหนู 

และสารพิษอื่ นๆ  ร วมถึ งสิ่ ง มี ชี วิ ตที่ ท า ให้ เ กิ ด โ รคทั้ ง  5 กลุ่ ม  คื อ  แบคที เ รี ย  ไ วรั ส  พยาธิ   
โปรโตซัว และสาหร่าย 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

 บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด     0 82453 5596 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010022 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซิโลสตาซอล (Cilostazol)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เบสตาซอล (Bestazol) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
 จ้างศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช (Siriraj Clinical Research Center) วิจัย 

ในการศึกษาชีวสมมูลยาเบสตาซอล (Bestazol) เปรียบเทียบกับ
ยาต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

1. ใช้ในการรักษาหลอดเลือดแดงอุดตันเรื้อรัง เพื่อรักษาอาการขาดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของ 
หลอดเลือดแดงเรื้อรัง (chronic arterial occlusion) เช่น การเกิดแผล (ulceration) ความเจ็บปวด 
(pain) อาการเย็นตามปลายมือปลายเท้า (coldness of the extrimeties)  

2. ใช้ส าหรับป้องกันการกลับเป็นซ้ าของภาวะเนื้อสมองตายเนื่องจากหลอดเลือดอุดตัน (cerebral 
Infarction) (ไม่รวมถึง cardiogenic cerebral embolism) 

3. มีผลการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับการ
รับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถใช้
แทนยาต้นแบบได้ 

4. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลได้ ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวธิีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 บริษัท เบอร์ลินฟารม์าซูตคิอลอินดัสตรี้ จ ากัด    0 2737 6717 ต่อ 860  
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เบอร์ลอนทิน (Berlontin) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
 จ้าง Chula Pharmacokinetic Research Center วิจัย 
 ในการศึกษาชีวสมมลูยากาบาเพนทิน (Gabapentin) 

เปรียบเทยีบกับยาต้นแบบ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม:      
1.  มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปรกติของเส้นประสาท (neuropathic pain)  

 ในผู้ใหญ่ 
2. มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคลมชัก (Epilepsy) 

- ใช้เป็นยาเดี่ยว (monotherapy) ในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure with and without 
secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี  

- ใช้เป็นยารักษาเสริม (adjunctive therapy) ในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure with and 
without secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป  

3. มีผลการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ท่ีผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

4. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 บริษัท เบอร์ลินฟารม์าซูตคิอลอินดัสตรี้ จ ากัด     0 2737 6717 ตอ่ 860 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010024 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซฟไตรอะโซน (CEFTRIAXONE) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  UTO – CEFTRIAXONE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด ร่วมวิจัยกับ ภาควิชาเภสัชศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. UTO – CEFTRIAXONE 1 ขวด (vial) ประกอบด้วย ตัวยา Ceftriaxone sodium eq.to Ceftriaxone 1 กรัม  
2. ลักษณะยา เป็นผงยาปราศจากเช้ือ สีขาว ส าหรับละลายแล้วได้น้ ายาปราศจากเชื้อใส ไม่มีสี ใช้ส าหรับฉีด 
3. เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม cephalosporin ที่ออกฤทธิ์ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ใช้ส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือดด าหรือ

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 
4. ใช้รักษาโรคติดเช้ือของหูช้ันกลางอักเสบเฉียบพลันจากเช้ือแบคทีเรีย ภาวะติดเช้ือแบคทีเรียในกระแส

เลือด  โรคติดเชื้อที่กระดูกและข้อ โรคติดเชื้อภายในช่องท้อง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง โรคสมอง
อักเสบ โรคติดเชื้อในช่องเชิงกราน โรคติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนัง ป้องกันภาวะติดเชื้อจาก
การผ่าตัด  โรคโกโนเรียที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 

5. UTO – CEFTRIAXONE เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 
โดยมีการศึกษาความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาเพื่อเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมในการ
บ าบัดรักษาไม่ต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งมีความปลอดภัยเนื่องจากถูกผลิตและ
ควบคุมคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาตาม GMP PIC/s (Good Manufacturing 
Pratices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด    0 2394 1703 ต่อ 115  
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical 
Model)    

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  หุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม:  

 เป็นหุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคลที่ขึ้นรูปจากเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ ส าหรับใช้ในการ
วินิจฉัยโรค วิเคราะห์ และวางแผนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติที่ซับซ้อน เช่น ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกหรือพิการแต่ก าเนิด
ของกะโหลกศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร ตลอดจนเนื้องอก หรือความพิการของกระดูกของผู้ป่วย เป็นต้น โดยสามารถ
ทดลองท าการผ่าตัดจากหุ่นจ าลองนี้ ก่อนที่จะท าการผ่าตัดจริง เพื่อก าหนดแนวทางการผ่าตัดที่ปลอดภัยและได้ประสิทธิผล
สูงสุด รวมถึงสามารถใช้ในการเป็นต้นแบบเพื่อเตรียมวัสดุฝังในแก่ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 
 
หมายเหตุ :  ชนิดของวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปเป็นหุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล ได้แก่ ABS, PLA และ Resin 

      (รายละเอียดตามภาคผนวก ก หน้า ผ-1 ถึง ผ-5)   

 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด    0 2901 7412  
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม 

รหัส : 03050001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อาหารทางการแพทย์ส าหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน  
 ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยที่ต้องการ 
 อาหารทางสายให้อาหาร (GEN-DM) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เจ็น-ดีเอ็ม (GEN-DM) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มกราคม 2559 – มกราคม 2562 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

1. เป็นอาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ต่ า สารอาหารครบถ้วนและมีส่วนประกอบของ
โปรตีนจากถั่วเหลืองและนมวัว 

2. เหมาะส าหรับคนเป็นเบาหวานท่ีต้องการได้รับสารอาหารครบถ้วนและใช้เป็นอาหารทางสายให้อาหาร 
3. โปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือด ส าหรับผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559   
 -   เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด    0 2401 9560  
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม 

รหัส : 03050002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อาหารทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงาน
สู ง  (Medical food for patients who need high protein and 
high calories) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  นีโอ-มูน (Neo-Mune) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มีนาคม 2559 – มีนาคม 2562 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 เป็นอาหารทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาหารส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น ผู้ที่มีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นภายหลัง
การผ่าตัด อุบัติเหตุ มะเร็ง แผลไฟลวก ภาวะติดเช้ือในเลือด โดยเป็นสูตรที่มีโปรตีนในสัดส่วนท่ีสูงและมสีารอาหารที่สามารถ
เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคนไข้ได้ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2559 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560 

 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด    0 2571 0770  
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม 

รหัส : 03050004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อาหารสูตรครบถ้วนส าหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ (อาหาร
ทางการแพทย์) (Complete formula for those who require 
nutritional supplement (Medical Food))   

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ (BLENDERA-MF)    
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2564 (4 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:    
 อาหารสูตรครบถ้วนส าหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ (อาหารทางการแพทย์) Complete formula for those 
who require nutritional supplement (Medical Food) เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน ประกอบด้วย โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ใยอาหาร วิตามิน 13 ชนิด และแร่ธาตุ 14 ชนิด ใช้เป็นอาหารเสริมโภชนาการ ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ หรืออาจใช้แทนอาหารปั่นในโรงพยาบาล ตามค าแนะน าของแพทย์ 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด    0 2401 9560 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  หลอดไฟแอลอีดี (LED Lamp) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ตั๊กกี้แลมป์ (Tukky lamp) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ออล อินฟอร์มเมช่ัน เทคโนโลจีส จ ากัด  ร่วมวิจัยกับ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)   

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :   -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 หลอดไฟ ตั๊กกี้ แลมป์ เป็นหลอดไฟ LED ถูกออกแบบให้ส่วนของเลนส์ครอบหลอดไฟเหมาะสมกับการใช้งาน 
ซึ่งมี 2 แบบคือ 1. แบบ Omni Lens ซึ่งเป็นเลนส์แบบกระจายแสง เมื่อน ามาครอบที่หลอดไฟแอลอีดี จะท าให้ลักษณะของ
แสงเป็นแบบกระจายรอบทิศ เหมาะกับการน าไปติดตั้งในห้องหรือในส านักงาน และ 2. แบบ Spot Lens เป็นเลนส์บังคับให้
ล าแสงตรง เมื่อน ามาครอบที่หลอดไฟแอล อี ดี จะท าให้แสงมีลักษณะเป็นล าแสงตรง คล้าย spotlight หรือไฟฉาย  
เหมาะกับการน าไปใช้ส่องป้าย หรือใช้ส่องวัตถุเพื่อเน้นสิ่งนั้น โดยการออกแบบเลนส์ครอบหลอดไฟนี้ ได้ขอยื่นจดสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว หลอดไฟแอลอีดีนี้สามารถซ่อม และน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ช้ินส่วนทุกช้ินหากช ารุดเสียหาย
สามารถเปลี่ยนได้ ตัวหลอดเป็นเซรามิก จึงไม่มีการหลอมละลายเมื่อถูกความร้อน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ใช้ก าลังไฟฟ้า 5 วัตต์ 
 2.  ใช้กับไฟฟ้าขนาด 200-240 โวลต์ 
 3. ให้แสงไฟสีขาว 
 4. มี 2 รุ่นคือ Omni และ Spot 
 5. รุ่น Omni ให้แสงสว่าง 403 ลูเม็น และ Spot ให้แสงสว่าง 380 ลูเม็น 
 6. ใช้กับข้ัวหลอดขนาด E27 
 7. สินค้าได้รับมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 1955-2551 
 8. สินค้าผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IESNA LM-79-2008 CIE 121-1996 และ  
  CIE13.3-1995 
 9. สินค้ารับประกัน 3 ปี 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 

 

 บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจสี จ ากัด     0 4346 5579  
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : คอนฉนวนชนิด ไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ด โพลีเมอร์ (Fiberglass 
Reinforced Polymer : FRP) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ITC คอนฉนวน FRP (ITC Crossarm FRP)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท กิจแสงทอง เทรดดิ้ง จ ากัด 
 2. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนลพาร์ทเนอร์ คอมมิวนิเคช่ันแอนด์   
     เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 คอนฉนวนชนิด FRP ผลิตจากวัสดุใยแก้วเสริมแรงโพลิเมอร์ ผลิตขึ้นรูปเพื่อให้ได้สมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
และออกแบบการวางเส้นใยแก้วชนิด E-glass เพื่อการรับแรงตามข้อก าหนดรายการการรับน้ าหนักต่อจ านวนสายสื่อสาร
โทรคมนาคม  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. Water Absorption น้ าหนักหลังทดสอบ ต้องแตกต่างจากน้ าหนักก่อนทดสอบไม่เกินร้อยละ 0.25 
2. ความทนแรงดันไฟฟ้า (Dielectric Strength) ช้ินงานต้องไม่เกิดการ breakdown หรือ flashover 
3. ขนาดช้ินงาน กว้าง 100 มิลลิเมตร สูง 5 มิลลิเมตร หนา 10 มิลลิเมตร รูวงกลม 17.5 มิลลิเมตร  

โดยมีความยาว 2 ขนาด คือ 1,000 มิลลิ เมตร และ 1,700 มิลลิ เมตร (เป็นไปตามแบบเลขที่   
SB3-015/59006) 

4. Accelerated Weathering ช้ินงานทดสอบ จะต้องไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีการเสื่อมสภาพของพื้นผิว 
และต้องมีค่าTensile strength หรือ Flexural strength หลังการทดสอบ UVA-340 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของค่าก่อนการทดสอบ UVA-340  

5. Thermal Aging ช้ินงานทดสอบจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว (Cracking) ไม่มีการเสียรูปอื่นๆ ท่ีแตกต่างจาก
ช้ินงานก่อนการทดสอบ 

6. การลามไฟ (Flammability Test) ช้ินงานทดสอบต้องเป็นไปตาม UL-94 Class V0 
7. Bending Test ในแนวตั้งและแนวนอนช้ินงานทดสอบจะต้องไม่เกิดการแตก บิ่น ร้าว งอ หรือการเสียรูป

อื่นๆ ที่แตกต่างจากช้ินงานก่อนการทดสอบ 
8. การหาส่วนประกอบของวัสดุเส้นใยแก้ว (Fiberglass) มากกว่าร้อยละ 55 โดยน้ าหนัก 
9. Hardness Barcol ค่าความแข็งไม่น้อยกว่า 40 
10. Volume Resistance มากกว่า 1 x 1010 Ohm-cm (ท่ีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 500 V) 
11. ความสามารถรับแรงขันสลักเกลียว (Bolt-hole torque strength) ช้ินงานทดสอบ จะต้องไม่เกิดความ

เสียหายทางกายภาพที่จะส่งผลเสียต่อการใช้งาน 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

 บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จ ากัด    0 2871 2340  



19 
 

  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air Cleaner) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อัลไพน์ อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ฟิลเตอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อัลไพน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อัลไพน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (ALPINE ELECTRONIC AIR FITER) มีแผ่นกรองอากาศที่ถูกออกแบบโดยใช้
หลักการท างานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาศัยศักยภาพของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตบังคับให้อนุภาคที่ต่างศักย์มา
เกาะติดที่เส้นใยสังเคราะห์ โดยใช้แรงลมเป็นตัวน าพาอนุภาคให้เคลื่อนที่ผ่านแผ่นฟิลเตอร์และถูกดูดโดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
สถิตที่อยู่ในแผ่นฟิลเตอร์นั้น และอนุภาคจะถูกท าลายด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งแผ่นกรองอากาศนี้ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ASHRAE 52.2 แล้ว โดยสามารถก าจัดฝุ่นที่มีขนาดอนุภาคระดับไมครอนได้  และแผ่นกรอง
อากาศขนาด 24 x 24 x 2 นิ้ว ผ่านการทดสอบความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน CISPR14-1 : 2016,  
IEC 61000-3-2 : 2014 และ IEC 61000-3-3 : 2013 

รายละเอียดคุณลักษณะเคร่ืองฟอกอากาศ ALPINE แต่ละรุ่น 
เคร่ืองฟอกอากาศ รุ่น PT - 200 ชนิดตั งโต๊ะ 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 

1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 
Electronic Air Filtration 

1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.5 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟองอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอยใน

อากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย 
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า

ความสะอาดได้ 
3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 – 240 โวลท์ 50 – 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 200 / 400 / 600 CFM 

สามารถใช้พื้นที่ 25 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 62.5 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 



20 
 

  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ส านักงบประมาณ 
  

เคร่ืองฟอกอากาศ รุ่น PT - 400 ชนิดตั งโต๊ะ 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 

1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 
Electronic Air Filtration 

1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.5 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย

ในอากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย 
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า

ความสะอาดได้ 
3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 – 240 โวลท์ 50 – 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 250 / 450 / 650 CFM 

สามารถใช้พื้นที่ 36 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร หรือ 12 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 

เคร่ืองฟอกอากาศรุ่น PT - 600 ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 

1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 
Electronic Air Filtration 

1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.5 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย

ในอากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย 
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า

ความสะอาดได้ 
3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
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5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ
การใช้งาน 

6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 700 / 900 / 1100 CFM 

สามารถใช้พื้นที่ 50 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 125 ลูกบาศก์เมตร หรือ 15 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 

เคร่ืองฟอกอากาศรุ่น PT - 900 ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 

1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 
Electronic Air Filtration 

1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.5 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย

ในอากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย 
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า

ความสะอาดได้ 
3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 900 / 1100 / 1300 CFM 

สามารถใช้พื้นที่ 70 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 175 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 

เคร่ืองฟอกอากาศรุ่น CASSETTE - 1600 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 

1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 
Electronic Air Filtration 

1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
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1.5 เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้านี้ได้รับการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า Emission 
ก า ร แ พร่ สั ญญา ณรบ กวน  ( EMC :  Electromagnetic Compatibility)  ต า ม ม าต ร ฐ าน  
CISPR 14-1 :2016, IEC 61000-3-2 : 2014 (HE), IEC 61000-3-3 : 2013 (VF) 

1.6 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 
คุณลักษณะทางเทคนิค 

1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย
ในอากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา  

2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า
ความสะอาดได้ 

3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 

4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 1400 / 1600 / 1800 

CFM สามารถใช้พื้นที่ 120 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13 
เท่าของปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 

การรับประกันและบริการ 
บริษัทฯ จะรับประกันอะไหล่ช้ินส่วนของเครื่องเป็นเวลา 2 ปี 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับกันยายน 2560 

- เพิ่มเตมิรุ่น PT – 200 ชนิดตั้งโต๊ะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560 

- แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะโดยเพิ่มข้อความแผ่นกรองอากาศขนาด 24 x 24 x 2 นิ้ว ผ่านการทดสอบ
ความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน CISPR14-1 : 2016, IEC 61000-3-2 : 2014 และ IEC 
61000-3-3 : 2013 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท อัลไพน์ จ ากัด    0 2431 2228 
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องมือวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (Multifunction Power 
Meter)     

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Multifunction Power Meter 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไพรมสั จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไพรมสั จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไพรมสั จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Multifunction Power Meter ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง การดูข้อมูลในการใช้พลังงานไฟฟ้าว่ามีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเท่าไร และสามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลและบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได้ มีความเป็น
นวัตกรรมคือ มีการเพิ่มเติมค่าต่าง ๆ ให้อ่านได้มากขึ้น เช่น ดูค่าชั่วโมงการท างานของเครื่องจักรได้ ดูค่าฮาโมนิกส์ทางไฟฟ้า
ได้ และเชื่อมต่อเพื่อดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้ 

รุ่น KM-07 แบ่งออกเป็น KM-07-A ; Kwh/Import และ KM-07-B ; Kwh/Import/Export ซึ่งเป็นมิเตอร์ที่มี
ความสามารถวัดค่า Volt, Amp, Watt, Var VA, kWh, kvarh และ kVAh นอกจากนี้สามารถวัดค่ามุม Phase ระหว่าง
กระแส กับแรงดันไฟฟ้าได้ และค่า % THD ของ Volt และ Amp ได้ อีกทั้งยังสามารถ สื่อสารผ่านระบบ RS-485 ด้วย 
MODBUS RTU PROTOCOL ได้ การวัดค่า kWh kvarh และ kVAh สามารถแสดงผลได้ 13 หลัก (9,999,999,999,999) 

 คุณสมบัติเฉพาะ   
1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD 
2. สามารถตั้งค่า Potential Transformer Ratio (PT) และ Current Transformer Ratio (CT) 
3. เอาท์พุทแบบ Pulse, Analog 4-20 mA 
4. สามารถสื่อสารผ่านพอร์ท RS-485, MODBUS RTU PROTOCOL 
5. สามารถอ่านค่า Parameter ต่าง ๆ ที่วัดได้แบบ Real Time ด้วยระบบ BUS RS-485 

ข้อมูลทางเทคนิค 

Power Supply 230VAC ±15% 50-60 Hz 
Power Consumption 2.5 VA 
Display LCD 

 
 
 
 
 
 

Input 
 
 
 
 

Class 0.5 Voltage (TRUE RMS) 
Direct Phase and Neutral 10 to 290 VAC 
Direct Between Phase 10 to 500 VAC 
Voltage Primary Up to 72000 VAC 
Voltage Secondary 60, 100, 110, 173, 190, 240 VAC 
PT Ratio 1-300 
Accuracy ± 0.2 % FS. 
Type Current (TRUE RMS)  
Direct 20 mA to 10 A 
Current Primary Up to 10000 A 
Current Secondary 20 mA to 5 A 
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Input 

Accuracy ± 0.2 % FS. 
Type Power 
Accuracy ± 0.5 % (FS) 
Type Power Factor 
Accuracy ± 0.2 % (FS) 
Type Frequency 
Accuracy 45 to 65 Hz ± 0.1 Hz 
Active Energy Accuracy Class 0.5 
Reactive Energy Accuracy Class 1.0 
THD Volt, Current 

Digital Output Speed 32 Pulse/sec 
Volt Operate 10-48 VDC 

 
 
Communication 

Protocol MODBUS RTU 
Baud Rate 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps 
Parity None, Even, Odd 
Stop Bits 1, 2 
Data Bits 8 Bits 
Support Device Node 128 

Ambient 
Operation 

Temperature -10 
Humidity 85 % RH Non-Condensing 

Ambient 
Storage 

Temperature -20 
Humidity 85 % RH Non-Condensing 

Protection 
Degree 

Front Protection Rating IP52 
Case Protection Rating IP30 

Installation Panel Mounting 
Material ABS-V0 
Size 96x96x76.6 mm. 
Weight 465 g. 

 
หมายเหตุ :   

- รุ่นที่ลงท้ายด้วย A-1 และ B-1 คือ มีระบบ Analog output, Pulse output (เพื่อน าสัญญาณไปเชื่อมตอ่
กับ Indicator, Counter) 

- รุ่นที่ลงท้ายด้วย A-2 และ B-2 คือ มีระบบ RS485, Pulse output (เพื่อน าสัญญาณไปเช่ือมต่อกับ 
Computer, Counter) 

- รุ่นที่ลงท้ายด้วย A-3 และ B-3 คือ มีระบบ RS485, Analog output, Pulse (เพื่อน าสัญญาณไปเชื่อมตอ่
กับ Computer, Indicator, Counter) 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 บริษัท ไพรมสั จ ากัด    0 2693 7005 หรือ 0 2277 8027 
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ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :    สารชีวภาพขจัดคราบน้ ามัน (Bio dispersant) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   OIL SPILL CONTROL 
หน่วยงานที่พัฒนา :     ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  

                                    และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :     บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จัดจ าหน่าย :     บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :     1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท ไบโอแอนด์กรีน มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
7. บริษัท เอส บี เอส เอเชีย กรุ๊ป  
8. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

      9. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
      10. บริษัท ไซแมป จ ากัด 
      11. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
      12. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
      13. บริษัท ไบโอ คลีน โปรดักส์ จ ากัด 
      14. บริษัท พีทีเอ็น เทค จ ากัด 
      15. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
      16. บริษัท เอ็นโคเทค จ ากัด 
      17. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
      18. บริษัท เอ็มเคไบโอกรีน จ ากัด 
      19. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
      20. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
      21. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
      22. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
      23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
      24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้าลิขิต 
      25. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
      26. ร้าน วีทีซัพพลาย 
      27. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
      28. บริษัท ดูแอนด์บี จ ากัด 
      29. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
      30. บริษัท เวอร์ทู (ประเทศไทย) จ ากัด 
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      31. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
      32. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
      33. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
      34. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
      35. ร้าน อาร์ เอ็ม ซัพพลาย 
      36. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
      37. บริษัท พีเอสซีซี อินเตอร์เทรด จ ากัด 
      38. บริษัท เอ็ม โทเทิ้ล เทรดดิ้ง 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :     กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 Oil spill control เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์  KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ 
และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ ามัน คราบน้ ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ไม่กัดกร่อน 
ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดคราบน้ ามัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ ามันรวมทั้งบริเวณแหล่งน้ า 
หรือดินท่ีปนเปื้อนน้ ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบ าบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการท างาน
เช้ือจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับกรกฎาคม 2559   

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายอีก 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560   

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 บริษัท คีนน์ จ ากัด   0 2747 2101–3 ต่อ 104 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :    สารท าความสะอาดชีวบ าบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :     บริษัท คีนน์ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย :     บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :     1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท ไบโอแอนด์กรีน มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
7. บริษัท เอส บี เอส เอเชีย กรุ๊ป  
8. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

      9. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
      10. บริษัท ไซแมป จ ากัด 
      11. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
      12. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
      13. บริษัท ไบโอ คลีน โปรดักส์ จ ากัด 
      14. บริษัท พีทีเอ็น เทค จ ากัด 
      15. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
      16. บริษัท เอ็นโคเทค จ ากัด 
      17. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
      18. บริษัท เอ็มเคไบโอกรีน จ ากัด 
      19. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
      20. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
      21. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
      22. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
      23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
      24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้าลิขิต 
      25. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
      26. ร้าน วีทีซัพพลาย 
      27. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
      28. บริษัท ดูแอนด์บี จ ากัด 
      29. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
      30. บริษัท เวอร์ทู (ประเทศไทย) จ ากัด 
      31. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
      32. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
      33. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
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      34. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
      35. ร้าน อาร์ เอ็ม ซัพพลาย 
      36. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
      37. บริษัท พีเอสซีซี อินเตอร์เทรด จ ากัด 
      38. บริษัท เอ็ม โทเทิ้ล เทรดดิ้ง 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :    กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ ามัน คราบน้ ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ  
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ท าความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ท างาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบ าบัดค่าสกปรกของน้ าเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น้ าเสีย โดยอาศัยการท างานเชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับกรกฎาคม 2559   

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายอีก 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560   
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ ายาฆ่าเช้ือ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของ อย.) 
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท ไบโอแอนด์กรีน มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
7. บริษัท เอส บี เอส เอเชีย กรุ๊ป  
8. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 9. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
 10. บริษัท ไซแมป จ ากัด 
 11. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
 12. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 13. บริษัท ไบโอ คลีน โปรดักส์ จ ากัด 
 14. บริษัท พีทีเอ็น เทค จ ากัด 
 15. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
 16. บริษัท เอ็นโคเทค จ ากัด 
 17. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 18. บริษัท เอ็มเคไบโอกรีน จ ากัด 
 19. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
 20. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
 21. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
 22. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
 23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 

 24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้าลิขิต 
 25. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
 26. ร้าน วีทีซัพพลาย 
 27. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
 28. บริษัท ดูแอนด์บี จ ากัด 
 29. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
 30. บริษัท เวอร์ทู (ประเทศไทย) จ ากัด 
 31. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
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 32. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 33. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
 34. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
 35. ร้าน อาร์ เอ็ม ซัพพลาย 
 36. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
 37. บริษัท พีเอสซีซี อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 38. บริษัท เอ็ม โทเทิ้ล เทรดดิ้ง 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เช้ือรา ได้ถึง 99.99 % ได้ทุกพ้ืนผิว 
สามารถท าความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเช้ือรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณพื้นผิว  
และสามารถดับกลิ่นอบัจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol – free formulation)  
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑฆ์่าเช้ือโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ในด้านการปศุสัตว์
สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เช้ือรา และเช้ือไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 % 
 โดยผลิตภณัฑ์นี้มีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน้ ามันมะพร้าว น ามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์ให้
น้อยลง  
 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์-บลัด 
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ 
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรค เช้ือรา และเช้ือไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับตุลาคม 2560 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560   
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ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้  
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์  จ ากัด  ร่ วมวิจัยกับศูนย์พันธุ วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท ไบโอแอนด์กรีน มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
7. บริษัท เอส บี เอส เอเชีย กรุ๊ป  
8. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
9. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 

 10. บริษัท ไซแมป จ ากัด 
 11. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
 12. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 13. บริษัท ไบโอ คลีน โปรดักส์ จ ากัด 
 14. บริษัท พีทีเอ็น เทค จ ากัด 
 15. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
 16. บริษัท เอ็นโคเทค จ ากัด 
 17. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 18. บริษัท เอ็มเคไบโอกรีน จ ากัด 
 19. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน ์จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

เครื่องผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสีย (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) คีนน์ โอเอ็ม
อาร์ – ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วนเครื่อง
อุปกรณ์ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล  
น ามาย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบุไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น ท าให้
สะดวก ใช้ง่าย และที่ส าคัญสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั้งมีความสด
ใหม่ตลอดเวลา ท าให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
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 คีนน์ โอเอ็มอาร์ จะถูกติดตั้งพร้อมกับอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรความเข้มข้นสูง สูตรเฉพาะและเหมาะสมกับ  
หัวเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จ ากัด และหัวเช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้นท่ีมีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัย 
ไบโอเทค แล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน้ าเสียที่มีน้ ามันหรือไขมัน
ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์
บ าบัดน้ าเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียของอุตสาหกรรมที่
สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ นี้ได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์ หมู่บ้าน ห้า งสรรพสินค้า  
คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และนิคม
อุตสาหกรรม 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับกันยายน 2560 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560   
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 บริษัท คีนน์ จ ากัด   0 2747 2101–3 ต่อ 104 
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ด้านอื่นๆ 
 

รหัส : 14000012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อาหารทดแทนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมและลดน้ าหนัก  
(Meal replacement for weight loss and control) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สลิมเวล อาหารควบคุมและลดน้ าหนัก (Slimwell weight loss 
and control food (Prowell Brand)) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ผู้ผลิต) 
 บริษัท กฤติยา รอยัล จ ากัด (ผู้ผลิต) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท กฤติยา รอยัล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 สลิมเวล เป็นอาหารทดแทนมื้ออาหาร ชนิดผงชงดื่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ลดน้ าหนัก และส่งเสริมสุขภาพ
ของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบไขมันในเลือด น้ าตาลในเลือด ระบบหลอดเลือดและหัวใจ กระตุ้นการเผาผลาญ
พลังงาน ระบบมวลกระดูก ระบบขับถ่าย ระบบกล้ามเนื้อและผิวพรรณ  ทั้งนี้ โดยหลักการโภชนาการ มีสารอาหารครบท้ัง  
5 หมู่ ได้แก่ โปรตีนสูงถึง 28 %  ไขมัน โอเมก้า 3,6,9 ในอัตราส่วนที่เหมาะสม น้ ามันไตรกลีเซอร์ไรด์สายกลาง (MCT)  
ไฟเบอร์ทั้งชนิดละลายและไม่ละลายในน้ า 15 % วิตามินและแร่ธาตุครบทั้ง 29 ชนิด ให้พลังงานต่ าที่เพียงพอ 216 – 218 
กิโลแคลลอรี และเสริมสารอาหารที่จ าเป็นต่อการเผาผลาญไขมันให้พลังงานอีกหลายชนิดโดยไม่มีการใช้ยาแต่อย่าง ใด  
ทั้งนี้ สลิมเวลได้ผ่านการวิจัยในคน โดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2559  
ว่ารับประทานแล้วให้ผลในการลดน้ าหนักจริง และยังให้ผลเชิงบวกต่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  ได้แก่ โรคอ้วนลงพุง 
โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โดยท าให้ไขมันในเลือดลดลง รอบเอวลดลง ความดันลดลง  
และมีแนวโน้มช่วยการท างานของอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานให้ดีขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสลดยาลง 
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 บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด   0 3497 9625 
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ ยี่หอ้ NATURAL NICHE  
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท เนเชอรัล ณิช จ ากัด ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการ
ทดสอบการใช้งานภาคสนาม      

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เนเชอรัล ณิช จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เนเชอรัล ณิช จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เนเชอรัล ณิช จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ และ ก่ีทอมือ ยกดอก ระบบ 20 ตะกอ 2 ขาเหยียบ เป็นกี่ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อทอผ้ายกดอกลวดลายใหม่ๆ และแบบรูปทรงเรขาคณิตทุกรูปแบบ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของกี่ทอมือ
พื้นบ้าน สามารถน าไปใช้ได้ทุกพ้ืนท่ี ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการท างาน ดูแลรักษาง่าย สามารถทอผ้ายกดอกได้รวดเร็วกว่า 
และควบคุมคุณภาพการทอได้สม่ าเสมอกว่ากี่ทอผ้ายกดอกแบบเดิม 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. สามารถทอลายผ้ารูปทรงเรขาคณติไดล้ายที่มคีวามสม่ าเสมอ 
 2. สามารถทอผ้ายกดอกได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน ด้วยกี่ทอมือท่ีมรีะบบยกตะกอ และ 2 ขาเหยยีบ  
 3. ไม่ใช้กระแสไฟฟ้าในการท างาน 
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 บริษัท เนเชอรัล ณิช จ ากดั   0 2875 5033 
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ด้านอื่นๆ 
รหัส : 14000014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โยเกิรต์กรอบ (Yogurt Melt) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โยเกิรต์กรอบรสสตอเบอร์รี่ ตราเวลบี Yogurt Melt Strawberry 

(Wel-B Brand) โยเกริ์ตกรอบรสมิกซ์เบอร์รี่ ตราเวลบ,ี Yogurt Melt 
Mixed Berry (Wel-B Brand) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ ากัด ร่วมวิจยักับสถาบันอาหาร (National 
Food Institute : NFI)   

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ผลิตภณัฑ์โยเกิร์ตกรอบรสผลไม้ละลายในปาก เพื่อสุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพเป็นผลิตภณัฑ์ที่ผ่าน
กระบวนการผลติที่ทันสมยัด้วยเทคโนโลยีท าแห้งแบบเยือกแข็งสญุญากาศ (Freeze Dried) ซึ่งเป็นกระบวนการดึงน้ าออก 
ในสภาวะอณุหภมูิต่ า ท าให้ได้ผลติภัณฑ์โยเกิร์ตกรอบ ท่ีคงคุณค่าสารอาหาร และจลุินทรีย์ Lactic acid Bacteria ที่มี
ประโยชน์ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย มีรูปทรงสามเหลี่ยม ทรงกลม และสีเ่หลีย่ม และยังสามารถเก็บไวไ้ด้นานกว่าโยเกิรต์ปกต ิ
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 บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ ากดั    0 3487 1825-6 
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ภาคผนวก ก 
 

รายละเอียด/คุณสมบตัเิพิ่มเตมิ 
 
03020013  รายการหุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model) 
 เป็นหุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคลที่ขึ้นรูปจากเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ ใช้ในการ
วินิจฉัยโรค วิเคราะห์ วางแผนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่ซับซ้อน เช่น ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกหรือพิการแต่ก าเนิด โดย
สามารถทดลองท าการผ่าตัดจากหุ่นจ าลองนี้ ก่อนที่จะท าการผ่าตัดจริง เพื่อก าหนดแนวทางการผ่าตัดที่ปลอดภัยและได้
ประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงสามารถใช้ในการเป็นต้นแบบเพื่อเตรียมวัสดุฝังในแก่ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 

ลักษณะ  เป็นหุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคลที่ข้ึนรูปจากเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ 
โดยผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการผ่าตัด ทดลองผ่าตัด หรือใข้ เป็นต้นแบบเพื่อ
เตรียมวัสดุฝังในแก่ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 

ข้อบ่งใช้  ส าหรับใช้ในการวินิจฉัยโรคและการวางแผนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่ซับซ้อน เช่น 
ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกหรือพิการแต่ก าเนิดของกะโหลกศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร ตลอดจนเนื้อ
งอกหรือความพิการของกระดูกของผู้ป่วย เป็นต้น 

ข้อควรระวัง ต้องท าการ Verify ข้อมูล CT Scan ที่ได้รับและข้อมูลที่จะน าไปขึ้นรูปหุ่นจ าลอง ตามขั้นตอน
การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และตรวจสอบขนาดของหุ่นจ าลองที่ขึ้นรูปมาแล้วเทียบกับ
ข้อมูลสามมิติที่ได้รับอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าขนาดของหุ่นจ าลองถูกต้อง 

หมายเหตุ : รายละเอียดของรหัสสินค้าและราคาจ าหน่าย ดังตารางด้านล่าง 
ชนิดวัสด ุ: ABS, PLA และ Resin 
 

ตัวอย่างหุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model) 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขึ้นรูปหุ่นจ ำลองทำงกำรแพทย์
เฉพำะบุคคล เพื่อวิเครำะห์และ
วำงแผนกำรผำ่ตัดในผู้ป่วยท่ีมี
ควำมผิดปกติที่ซับซ้อน 

ผ-1 
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ขึ้นรูปหุ่นจ ำลองทำงกำรแพทย์
เฉพำะบุคคล เพื่อวิเครำะห์และใช้
เป็นต้นแบบในกำรเตรยีมวัสด ุ
ฝังใน (ดัด Reconstruction 
Plate เตรียมไว้ ก่อนกำรผ่ำตัด) 

ขึ้นรูปหุ่นจ ำลองทำงกำรแพทย์
เฉพำะบุคคล ในคอมพิวเตอรเ์พื่อ
วิเครำะห์และวำงแผนกำรผ่ำตดัใน
ผู้ป่วยท่ีมีควำมผิดปกติที่ซับซ้อน 

ผ-2 
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ตารางแสดงรายละเอียดของรหัสสินค้าและราคาจ าหน่ายหุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล  

(Personalized Medical Model) 
 

 
 

ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

1. Full Skull 
 
 
 
 

CTRPSLL-001 
 

39,600.00 
 

2. Front-half of full skull 
 
 

CTRPSLL-002 
 

24,800.00 
 

3. Back-half of full skull 
 
 
 
 

CTRPSLL-003 
 

19,800.00 
 

4. 2/3 full skull w/o 
cranial bone 

CTRPSLL-004 
 

29,700.00 
 

5. Cranial bone CTRPSLL-005 
 

19,800.00 
 
 

6. Side cranial bone 

 

CTRPSLL-006 
 

9,900.00 
 

7. Front-half of cranial 
bone 

 

CTRPSLL-007 
 

9,900.00 
 

8. Front-half of 2/3 full 
skull w/o cranial bone  

 

CTRPSLL-008 
 

14,900.00 
 

ผ-3 
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ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

9. 2/3 full skull w/o 
mandible 

CTRPSLL-009 
 

29,700.00 
 

10. Side of 2/3 full skull 
w/o mandible 

CTRPSLL-010 
 

14,900.00 
 

11. Front-half of 2/3 full 
skull w/o mandible  

CTRPSLL-011 
 

14,900.00 
 

12. 1/2 of front-half of 
2/3 full skull w/o 
mandible  
 

CTRPSLL-012 
 

9,900.00 
 

13. Mid face region (½ 
full skull) 

 

CTRPSLL-013 
 

14,900.00 
 

14. Front-half of mid face 
region  

 

CTRPSLL-014 
 

9,900.00 
 

15. Half of mid face 
region 

 

CTRPSLL-015 
 

7,920.00 16. ¼  of Mid face 

 

CTRPSLL-016 
 

5,940.00 
 

17. Mandible CTRPSLL-017 
 

6,930.00 
 
 

18. ½ of Mandible CTRPSLL-018 
 

4,950.00 
 

ผ-4 
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ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

19. Maxilla CTRPSLL-019 
 

5,940.00 
 

20. ½ of Maxilla CTRPSLL-020 
 

2,970.00 

21. Ear 
 
 

 

CTRPSLL-021 
 

7,920.00 
 

22. Knee joint 
 
 
 
 

CTRPSLL-022 
 

19,800.00 

23. Shoulder CTRPSLL-023 
 

19,800.00 24. HIP CTRPSLL-024 
 

29,700.00 

25. Wrist 
 
 
 

CTRPSLL-025 
 

9,900.00 
 

26. Ankle 
 
 
 

CTRPSLL-026 
 

19,800.00 
 

27. Sacrum CTRPSLL-027 
 

19,800.00 
 

28. Spinal Joint CTRPSLL-028 
 

ข้อละ  
990.00 

 

 

ผ-5 





 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
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รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  
1 01010008 ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout)   
   M670 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ถุง 550.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายอีก 21 ราย  
2 01010011 สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกนัสนิมของเหลก็เสริมในคอนกรีต 

(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel 
in Concrete) 

  

 
 

1)  รุ่น CR60 และ CB60 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อยกว่า  
    60 กรัม) 

ก้อน 1,600.00 

 
 

2)  รุ่น CR100 และ CB100 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อย    
    กว่า 100 กรัม) 

ก้อน 2,000.00 

 
 

3)  รุ่น CR160 และ CB160 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อย 
    กว่า 160 กรัม) 

ก้อน 2,400.00 

3 01010012 อะลูมิเนียมกนักร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก 
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion 
Protection) 

กิโลกรมั 198.00 

4 01010013 ท่อลอนพอลิเอทิลนีเสริมเหล็ก (Steel Reinforced 
Polyethylene Corrugated Pipe) 

  

  1)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 300 มลิลิเมตร ชั น Class C (0.4 MPa) เมตร 2,900.00 
  2)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 400 มลิลิเมตร ชั น Class C (0.4 MPa) เมตร 3,200.00 
  3)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 500 มลิลิเมตร ชั น Class C (0.4 MPa) เมตร 3,600.00 
  4)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 600 มลิลิเมตร ชั น Class C (0.4 MPa) เมตร 4,000.00 
  5)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 800 มลิลิเมตร ชั น Class C (0.4 MPa) เมตร 4,900.00 
  6)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 1000 มลิลเิมตร ชั น Class C (0.4 MPa) เมตร 7,400.00 
  7)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 1200 มลิลเิมตร ชั น Class C (0.4 MPa) เมตร 8,900.00 
  หมายเหตุ : ราคานี ไมร่วมค่าติดตั งและค่าขนส่ง 

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์ด้านการเกษตร  
5 02010013 จอกยางวอนนาเทค   
  1)  ขนาด 750 ซีซ ี(cc) ใบ 2.50 
  2)  ขนาด 800 ซีซ ี(cc) ใบ 3.50 
 

 

3)  ขนาด 1,200 ซีซ ี(cc) ใบ 7.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

0202 ครุภัณฑ์ด้านการเกษตร 
6 02020004 ถังน  าพลาสติก (Plastic Water Tank)   
  1. บุญเต็ม : ถังเก็บน  าพลาสติก วี72 ขนาด 1,000 ลิตร (ถัง+ฝา)  ชุด 3,490.00 
 

 

2. บุญเต็ม : ถังเก็บน  าพลาสติก วี72 ขนาด 1,000 ลิตร (ถัง+ฝา) 
    รวมชุดอุปกรณ์ส าหรับการตั งซอ้น 1 ชุด ประกอบด้วย  

A) แกนพลาสติกพีวีซี มาตรฐาน มอก. 17-2532 ส าหรับ 
      ตรึงแนวฝาถังด้านล่างกับก้นถังด้านบน จ านวน 5 แกน 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60.0 มิลลเิมตร x ยาว 57.0 
มิลลเิมตร x หนา 2.0 มิลลเิมตร 

B) เสารับน  าหนักพลาสติกพีวีซี มาตรฐาน มอก. 17-2532 
จ านวน 5 ต้น ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 114 มิลลิเมตร x 
ยาว 980 มิลลิเมตร x หนา 5.2 มิลลิเมตร 

ชุด 5,490.00 

 

 

หมายเหตุ : 
1. ไม่รวมค่าบริการติดตั งและวางระบบท่อ 
2. จัดส่งฟรีในเขตพื นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อมียอดสั่งซื อตั งแต่  60 ชุดขึ นไป นอกพื นที่  

คิดค่าจัดส่งตามระยะทางจริง 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
7 03010009 

 
ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์  (Fexofenadine 
Hydrochloride)  (ไวฟาส : VIFAS)    

  ชนิดเม็ด ขนาด 60 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 428.00 
  ชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,027.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มขนาด 180 มิลลกิรัม (100 เม็ด)  
8 03010020 ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa)     
 

 
1)  ความแรง 2000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในหลอดฉดียาที่มีเขม็   
     ฉีดยาถาวรพร้อมใช้   

prefilled 
syringe 

310.30 

  2)  ความแรง 4000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้  vial 325.28 
 

 
3)  ความแรง 4000 (1x1, 0.4 ml) บรรจุในหลอดฉดียาที่มีเขม็   
     ฉีดยาถาวรพร้อมใช้  

prefilled 
syringe 

428.00 

 
 

4)  ความแรง 5000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุในหลอดฉดียาที่มีเขม็ 
     ฉีดยาถาวรพร้อมใช้  

prefilled 
syringe 

535.00 

 
 

5)  ความแรง 10000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่ม ี
     เข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้  

prefilled 
syringe 

1,043.25 

 
 

หมายเหตุ : เพิ่มช่ือทางการค้า Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000) และเพิ่ม 
ความแรง 5000 (1x1, 5000 unit/0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเขม็ฉีดยาถาวรพร้อมใช้ 

9 03010025 ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)      
  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลกิรมั (28 เมด็) กล่อง 564.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ประเภท/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

10 03010026 ยาเมทิมาโซล (Methimazole)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั (500 เม็ด) กล่อง  350.00 

11 03010027 ยาไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol fumarate)   
 

 
1) ชนิดเม็ด ขนาด 2.5 มิลลิกรมั (100 เม็ด) 
2)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลิกรัม (100 เม็ด) 

กล่อง 
กล่อง 

271.78 
314.58 

12 03010028 ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)   
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 450.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรมั (60 เม็ด) กล่อง 1,620.00 

13 03010029 ยาเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 

 
 

 
 

  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 963.00 
14 03010030 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)    
  ชนิดเม็ด  ขนาด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 3,000.00 

15 03010031 ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)    
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 3 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 513.60 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 4 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 211.86 

16 03010032 ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั  (28 เม็ด) กล่อง 560.00 

17 03010033 ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
(วัลทิน 400 : VULTIN 400) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 400 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 428.00 
18 03010034 ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 

(Gabutin Capsule) 
  

  1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 100 มิลลกิรัม (100 เม็ด) กล่อง 428.00 
  2)  ชนิดแคปซูล ขนาด 300 มิลลกิรัม (100 เม็ด) กล่อง 620.60 
  3)  ชนิดแคปซูล ขนาด 600 มิลลกิรัม (100 เม็ด) กล่อง 727.60 

19 03010035 ยาเซ็ฟดิเนียร์ (Cefdinir)   
  1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 100 มิลลกิรัม (100 แคปซูล) กล่อง  1605.00 
 

 
2)  ชนิดน  าแขวนตะกอน ขนาด 125 มิลลิกรัม/5 มิลลลิิตร  
     (1 ขวด) 

กล่อง 178.69 

20 03010036 ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime)   
  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด าและฉดีเข้ากล้ามเนื อ   
  1)  ขนาด 0.5 กรัม (1 Vial) กล่อง 37.00 
  2)  ขนาด 1.0 กรัม (1 Vial) กล่อง 39.80 

21 03010037 ยาโคลิสติเมเตท โซเดียม (Colistimethate Sodium)   
  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด าและฉดีเข้ากล้ามเนื อ   
 

 
ขนาด 150 มิลลิกรัม (1 Vial) กล่อง 321.00 
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22 03010038 ยาออนแดนซีตรอน ไฮโดรคลอไรด์ (Ondansetron 
Hydrochloride) 

  

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด าและฉดีเข้ากล้ามเนื อ   
  1)  ขนาด 4 มิลลิกรัม/ 2 มิลลลิิตร (5 แอมพูล) กล่อง 133.75 
  2)  ขนาด 8 มิลลิกรัม/ 4 มิลลลิิตร (5 แอมพูล) กล่อง 171.20 

23 03010039 ยาเซฟไตรอะโซน (ไดโซเดียม) (Ceftriaxone  
(as disodium)) 

  

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า   
  1)  ขนาด 250 มิลลิกรมั (1 Vial) กล่อง 28.89 
  2)  ขนาด 500 มิลลิกรมั (1 Vial) กล่อง 35.95 
  3)  ขนาด 1 กรัม (1 Vial) กล่อง 39.80 
  4)  ขนาด 2 กรัม (1 Vial) กล่อง 89.88 
  ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื อ   
  1)  ขนาด 250 มิลลิกรมั (1 Vial) กล่อง 28.89 
  2)  ขนาด 500 มิลลิกรมั (1 Vial) กล่อง 35.95 

24 03010040 ยาอะม๊อกซีซิลลนิ (โซเดียม) และคลาวูลาเนท (โพแทสเซียม) 
(Amoxicillin (as sodium) and Clavulanate  
(as potassium)) 

  

  ชนิดเม็ด    
  1)  ขนาด 625 มิลลิกรมั (15 เม็ด) กล่อง 117.70 
  2)  ขนาด 1 กรัม (15 เม็ด) กล่อง 176.55 
  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า    
  1)  ขนาด 0.6 กรัม (1 Vial)  กล่อง 96.30 
  2)  ขนาด 1.2 กรัม (1 Vial) กล่อง 100.58 

25 03010041 ยาเซโฟเพอราโซน โซเดียม และซัลแบคแทม โซเดียม             
(Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium) 

  

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด าและกล้ามเนื อ   
  1)  ขนาด 1 กรัม (1 vial) กล่อง 128.40 
  2)  ขนาด 1.5 กรัม (1 vial) กล่อง 175.09 

26 03010042 ยาเมโรพีเนม (ไตรไฮเดรท) (Meropenem (as trihydrate))   
  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า   
  1)  ขนาด 500 มิลลิกรมั (1 vial) กล่อง 181.90 
  2)  ขนาด 1 กรัม (1 vial) กล่อง 214.00 

27 03010043 ยาคลินดามัยซิน ฟอสเฟต (Clindamycin phosphate)   
  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด าและกล้ามเนื อ   
 

 
ขนาด 600  มิลลิกรัม/ 4 มิลลิกรมั (1 vial) กล่อง 133.75 
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28 03010044 ยาลีโวฟล็อคซาซิน (Levofloxacin)   
  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า   
  1)  ขนาด 250 มิลลิกรมั/50 มิลลลิิตร (1 bottle) กล่อง 214.00 
  2)  ขนาด 500 มิลลิกรมั/100 มิลลิกรัม (1 bottle) กล่อง 283.55 
  3)  ขนาด 750 มิลลิกรมั/150 มิลลิกรัม (1 bottle) กล่อง 481.50 

29 03010045 ยาอะไซโคลเวียร์ (โซเดียม) (Acyclovir (as sodium))   
  ชนิดเม็ด ขนาด 400 มิลลิกรัม (70 เม็ด) กล่อง 481.50 

07 ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
30 07010002 โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)   
 

 

ECO-S 20W 
ECO-S 30W 
ECO-ONE 40W 
ECO-ONE 60W 
ECO-TWO 110W 
ECO-TWO 160W 

โคม 
โคม 
โคม 
โคม 
โคม 
โคม 

5,000.00 
6,900.00 
8,000.00 
8,900.00 

18,900.00 
25,000.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 3 ราย  
31 07010003 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)   
 

 

ECO-TUBE 9W 
ECO-TUBE 10W 
ECO-TUBE 17W 
ECO-TUBE 18W 
ECO-TUBE 20W 
ECO-TUBE 23W 

หลอด 
หลอด 
หลอด 
หลอด 
หลอด 
หลอด 

180.00 
360.00 
450.00 
540.00 
580.00 
630.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 3 ราย  
32 07010009 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Closure)   
  1)  Fiber Optic Closure I060 /180 * 410 * 100 mm  

(W * L * H) น  าหนัก 3 กิโลกรัม 
ชุด 3,000.00 

  2)  Fiber Optic Closure / I120A /225 * 530 * 160 mm  
(W * L * H) น  าหนัก 5.7 กิโลกรมั 

ชุด 6,500.00 

33 07010010 กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน (Optical Indoor 
Box) 

  

  Optical Indoor Box/ OIB-002/Size 95 * 100 * 30 (W *L*H) mm 
น  าหนัก 70 กรัม 

ชุด 85.00 
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08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง 

0806 รถยนต์ตรวจการณ์ 
34 08060001 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นัง่ (TRANSFORMER)   
  1)  รหสัรุน่รถยนต์ GUN135R-CTTMHT ขนาดเครื่องยนต์ 2393 CC 

ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) 
คัน  

  1.1)  TR TRANSFORMER II 2393 CC  (2WD AT)  
            (5 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,465,000.00 

  1.2)  TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT)  
            (5 ที่น่ัง, ติดตั งอุปกรณพ์ิเศษ) 

คัน 1,625,000.00 

  1.3)  TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT)  
            (9 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,545,000.00 

  1.4)  TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT)   
            (9 ที่น่ัง, ติดตั งอุปกรณพ์ิเศษ) 

คัน 1,705,000.00 

  1.5)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT)  
            (11 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,545,000.00 

  1.6)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT)  
            (11 ที่น่ัง, ติดตั งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน 1,705,000.00 

  1.7)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT)   
            (7 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,555,000.00 

  1.8)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT)  
            (7 ที่น่ัง, ติดตั งอุปกรณพ์ิเศษ) 

คัน 1,715,000.00 

  2)  รหสัรุน่รถยนต ์GUN126R-CTFMHT ขนาดเครื่องยนต์ 2755 CC 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 

  

  2.1)  TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT)  
            (5 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,555,000.00 

  2.2)  TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT)  
            (5 ที่น่ัง, ติดตั งอุปกรณพ์ิเศษ) 

คัน 1,715,000.00 
 

  2.3)  TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT)  
            (9 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,635,000.00 

  2.4)  TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT)  
            (9 ที่น่ัง, ติดตั งอุปกรณพ์ิเศษ) 

คัน 1,795,000.00 

  2.5)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT)  
            (11 ที่น่ัง,ติดตั งอุปกรณพ์ิเศษ ) 

คัน 1,795,000.00 

  2.6)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT)  
            (7 ที่น่ัง,ติดตั งอุปกรณ์พเิศษ) 

คัน 1,805,000.00 

  2.7)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT)  
            (11 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,635,000.00 

  2.8)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT)  
            (7 ที่น่ัง,รุ่นSTD) 

คัน 1,645,000.00 

  หมายเหตุ : แก้ไขปริมาตรกระบอกสูบ จาก 2400 CC เป็น 2393 CC และ 2800 CC เป็น 2755 CC 
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12 ด้านวิทยาศาสตร์ 

1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์
35 12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน  ามนั (Bio dispersant)   
  1) ขนาด 250 มิลลิลิตร  ขวด 450.00 
  2) ขนาด 1 ลิตร  ขวด/

แกลลอน 
1,000.00 

  3) ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4) ขนาด 20 ลิตร ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายอีก 7 ราย  

36 12010004 สารท าความสะอาดชีวบ าบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio 
organic)) 

  

  1) ขนาด   250  มิลลิลิตร  ขวด 350.00 
 

 
2) ขนาด  1 ลิตร   ขวด/

แกลลอ
น 

800.00 

  3)  ขนาด  5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4) ขนาด  20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 7,500.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายอีก 7 ราย  

37 12010005 น  ายาฆ่าเชื อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

  

  1) ขนาด   250  มิลลิลิตร  ขวด 260.00 
  2) ขนาด  1 ลิตร   แกลลอน/ถัง 800.00 
  3)  ขนาด  5 ลิตร  แกลลอน/ถัง 2,150.00 
  4) ขนาด  20 ลิตร    แกลลอน/ถัง 8,000.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายอีก 7 ราย  

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
38 12020001 เคร่ืองผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ

การบ าบัดน  าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 
 

 
 

  ขนาด 10 ลิตร เครื่อง 390,000.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายอีก 26 ราย  

14 ด้านอ่ืนๆ  
39 14000001 ผลิตภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดลกูน  ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์    
  1) ขนาด 30 กรัม  ซอง 10.00 
  2) ขนาด 100 กรัม ซอง 25.00 
 

 
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 9 ราย  
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40 14000015 ระบบโอโซนบ าบัดน  าคอนเดนเซอร์ (Ozone System for 
Condenser Water Treatment) 

  

  
 

1)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน รุน่ OZG25N ปรมิาณกา๊ซ
โอโซน 25 กรัม/ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

1,500,000.00  
 

  2)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน รุน่ OZG30N ปรมิาณกา๊ซ
โอโซน 30 กรัม/ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

1,600,000.00  
 

  3)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน รุน่ OZG50N ปรมิาณกา๊ซ
โอโซน 50 กรัม/ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

1,800,000.00 
 

  4)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน รุน่ OZG70N ปรมิาณกา๊ซ
โอโซน 70 กรัม/ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

2,200,000.00 

  5)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน รุน่ OZG100S ปริมาณก๊าซ
โอโซน 100 กรัม/ช่ัวโมง Option Stainless IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

2,900,000.00 

  6)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน รุน่ OZG150S ปริมาณก๊าซ
โอโซน 150 กรัม/ช่ัวโมง Option Stainless IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

4,000,000.00 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 
 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รหัส : 01010008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอ็ม 670-ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (M670-Non Shrink Grout) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)   
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ทีพีไอพาณิชย์ จ ากัด 

2. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สี่ง้วนฮง  
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาลินีภัณฑ์ 
5. บริษัท ศวัศ อินเตอร์ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท แกมม่าสตีล จ ากัด 
7. บริษัท เค พี เซ็นเตอร์ จ ากัด 
8. บริษัท คอนสมิกซ์ จ ากัด 
9. บริษัท เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 
10. บริษัท อินโดไชน่า วัสดุภัณฑ์ จ ากัด 
11. บริษัท ลูกแม่ธรณี จ ากัด 
12. บริษัท 123 อาคิเทค ซัพพลาย จ ากัด 
13. บริษัท เอ็กซ-์แมท จ ากัด 
14. บริษัท ทรัพย์สยาม แมททีเรียล จ ากัด 
15. บริษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ท จ ากัด 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น  าใสใจจริงค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง

นนทบุร ี
17. บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป จ ากัด 
18. บริษัท เอสจี ซีเมนต์ จ ากัด 
19. บริษัท แม็กซ์สตีล คอมเมอร์เชียล จ ากัด 
20. บริษัท เอ. พี. พัฒนา จ ากัด 
21. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อภิสิฏฐ์ ซีเมนต์ 
22. บริษัท โฮมแมททีเรียล จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout) เป็นไฮดรอลิกมอร์ตาร์ ที่มีคุณสมบัติการไหลดี สามารถไหลได้
อย่างอิสระให้ก าลังอัดสูงทั งระยะต้นและระยะปลาย และไม่หดตัว 
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 คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. เป็นปูนส าเร็จรูป เมื่อใช้งานเพียงผสมน  าตามอัตราส่วนท่ีก าหนด ปั่นผสมให้เข้ากัน แล้วน าไปใช้งานได้ 
 2. มีคุณสมบัติไม่หดตัว (Non Shrink Grout) 
 3. มีคุณสมบัติการไหลสูง (High Flow) 
 4. ให้ก าลังอัดสูง โดยที่ระยะ 1 วัน 30 MPa และที่ 28 วัน 70 MPa 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยอีก 21 ราย ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มกราคม 2561 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)   0 2285 5090 หรือ 0 2213 1039   
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รหัส : 01010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนมิของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนมิของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
 2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด 
 3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
 4. บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
 6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
 7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
 9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
 12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
 13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
 14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
 15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
 16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด 
 17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) ที่ถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีความเป็นด่างเท่ากับหรือมากกว่า 14 (pH ≥ 14) 
เพื่อกระตุ้นให้สังกะสีกันกร่อนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมภายในคอนกรีต  
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) 
2. สังกะสีกันกร่อนถูกห่อหุ้มด้วยมอรต์าร์ที่มีค่า pH ≥ 14 เพื่อกระตุ้นให้สามารถจ่ายกระแสในคอนกรีตได้

อย่างต่อเนื่อง 
3. ติดตั งกับเหล็กเสรมิด้วยวิธีการผูกลวดหรือรัดด้วยเข็มขัดโลหะ 
4. เมื่อติดตั งสังกะสีกันกร่อนกับเหล็กเสริมแล้วจะท าให้เหล็กเสริมมีค่า Polarization Decay ไม่น้อยกว่า 100 mV  
5. มีรัศมีในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 60 cm. 
6. มีระยะเวลาในการป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี (เมื่อค านวณและติดตั งตาม

ค าแนะน าในเอกสาร “การค านวณเพื่อติดตั ง TMP Concrete Anode”) 

 บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั   0 2024 9007 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รหัส : 01010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อะลูมิเนยีมกันกร่อนส าหรบัการปอ้งกันสนิมแบบแคโทดิก  
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อะลูมิเนยีมกันกร่อนส าหรบัการปอ้งกันสนิมแบบแคโทดิก  
 (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
                                                                      2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากดั 
                                                                      3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
                                                                      4. บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
                                                                      5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
                                                                      6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
                                                                      7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรคัช่ัน  จ ากัด  
                                                                      8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
                                                                      9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากัด 
                                                                      10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
                                                                      11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
                                                                      12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
                                                                     13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
                                                                     14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
                                                                    15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
                                                                  16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด  
                                                                  17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด      
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นอะลูมเินียมกันกร่อน (Aluminium Anode) ที่สามารถจ่ายกระแสเพื่อป้องกันสนิมแบบแคโทดิกของ
โครงสร้างโลหะในน  าทะเลและน  ากร่อย    
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นอะลูมเินียมกันกร่อน (Aluminium Anode) 
2. มีส่วนประกอบทางเคมีของอะลูมเินียมกันกร่อนโดยน  าหนักดังต่อไปนี    

สังกะสี (Zn) ระหว่าง 4.0 – 6.0 %  อินเดียม (In) ระหว่าง 0.015 – 0.020 %  เหล็ก (Fe) ไม่เกิน 0.1%  
ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 0.003 %  ซิลิกอน (Si) ระหว่าง 0.08 – 0.20 %  ธาตุปนเปื้อนอื่นๆ แตล่ะชนิดไม่
เกิน 0.02%ธาตุปนเปื้อนอื่นๆ รวมกันไม่เกิน 0.1%  อะลูมเินียม (Al) ส่วนท่ีเหลือ  

3. ติดตั งกับเหล็กด้วยวิธีการเช่ือม ยดึด้วยสลัก หรือเครื่องมือกลใดๆ  
4. Electrochemical Capacity : minimum 2,500 Ah/kg   
5. Closed circuit potential : ≤ -1.05 V vs Ag / AgCl / Seawater at end of the 4th testing 

period 
 

  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั   0 2024 9007 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รหัส : 01010013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced 
Polyethylene Corrugated Pipe)     

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ท่อโปรไพ้พ์ (Propipe) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จ ากัด วิจัยเรื่อง การผลติท่อลอนพอลิ

เอทิลีนเสริมเหล็ก และจ้าง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิจัย เรื่องการพัฒนาการผลิตท่อลอนพอลเิอทิลีน
เสรมิเหล็กกระบวนการเช่ือม และการทดสอบท่อฯ  

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ท๊อปเบสท์ เอเยนซี่ จ ากดั 
 2. บริษัท เอ็ช.ที.(กรุงเทพฯ) เทรดดิ ง จ ากัด 
  3. บริษัท เอส.ซี.บี. พีอี ไพ้พ์เซอรว์ิส จ ากัด 
 4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเค มารเ์ก็ตติ ง 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตงการช่าง 
 6. บริษัท ไทยวิจิตรประภา จ ากัด 
 7. บริษัท กฤษณรักษ์ จ ากัด 
 8. บริษัท อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พฒันา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 ผลิตภัณฑ์ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced Polyethylene Corrugated Pipe) มีลักษณะ
เป็นท่อพอลิเอทิลีน (HDPE) ที่เสริมความแข็งแรงของท่อด้วยลอนเหล็ก มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัววี (Helical V-shaped) 
ผนังท่อด้านในบริเวณใต้ลอนเหล็กที่สัมผัสกับของเหลวเป็น HDPE ที่มีผิวเรียบ ส่วนผนังภายนอกมีลักษณะเป็นลอนเหล็ก
เคลือบ HDPE เพื่อช่วยรับแรงกด  
 กระบวนการผลติแบ่งออกเป็น 4 ขั นตอน คือ  
 (1) การเคลือบแผ่นเหล็กประเภท Zinc Galvanized Steel ด้วยสารยึดตดิและ HDPE 
 (2) น าเหล็กแผ่นเคลือบ HDPE มาม้วนให้เป็นลอน 
 (3)  ขึ นรูปท่อท่อลอนพอลิเอทิลีนเสรมิเหล็กด้วยกระบวนการ Extrusion 

(4) ด าเนินการเชื่อมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กดว้ยกระบวนการ Hot Extrusion Welding ที่มีการควบคมุ
พารามิเตอร์ส าหรับการเช่ือม ซึ่งจะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่อที่มีคุณสมบัติผสมระหว่างความยืดหยุ่นและความ
ทนทานต่อความชื นของ HDPE กับความแข็งแรงจากลอนเหล็ก Zinc Galvanized Steel 

 คุณลักษณะเฉพาะ     
1. เป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กแบบผนังสองชั น ชนิด II 
2. ใช้ส าหรับงานท่อใต้พื นดิน งานท่อที่ไม่มีจุดประสงค์ในการรับแรงดันภายใน เช่น ท่อระบายน  า ท่อน  าทิ ง และท่อ

รวบรวมน  าเสีย 
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2764-2559 
4. มีความแข็งแรงทนทาน และมีความยืดหยุ่นทนต่อการทรุดตัวของดิน ไม่แตกหักง่าย 
5. มีน  าหนักเบา ติดตั งง่าย สะดวกรวดเร็ว ด้วยการควบคุมการเชื่อมแบบ Hot Extrusion 

 
 

  บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จ ากัด    0 3487 6185 - 88 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
รหัส : 02010013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  จอกยางลดการเกาะติดของยางพารา  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   จอกยางวอนนาเทค 

หน่วยงานที่พัฒนา :   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้รบัทุนสนับสนุนจาก ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท วอนนาเทค จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท วอนนาเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท วอนนาเทค จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

ในกระบวนการเก็บเกี่ยวน  ายางจะมีการสูญเสียน  ายางเกิดขึ นเสมอ เนื่องจากสมบัติการยึดเกาะผิวของน  ายางซึ่ง
เกิดขึ นตั งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บเกี่ยวน  ายางสดในสวนยางพารา โดยจะมีน  ายางเหลือติดภาชนะเป็นปริมาณไม่น้อยทุก
ครั ง และกลายเป็นขี ยางหรือยางแห้งด้อยคุณภาพราคาต่ า ก่อให้เกิดเชื อจ านวนมากและมีการปนเปื้อนในน  ายางสดน าไปสู่
การบูดเน่า ท าให้ต้องใช้สารเคมีค่อนข้างมากในการปรับสภาพในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปยางถัดไป ขี ยางจะท า
ให้จอกยางได้ปริมาณน  ายางน้อยลงทุกที และการแกะดึงขี ยางแรงๆ ส่งผลให้จอกยางแตกหักง่ายต้องเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอ 
                ดังนั นเพื่อแก้ไขปัญหาทั งระบบจอกยางลดการเกาะติดของยางพารา จึงพัฒนาโดยหลักการของการเคลือบผิวที่
ช่วยลดปริมาณการสูญเสียยางที่ควรจะใช้การได้ ลดการเกรอะกรังในภาชนะท าให้จุลินทรีย์ช่วยถ่วงเวลาการบูดเน่าของยาง
และถนอมให้จอกยางมีอายุใช้งานนานขึ นโดยปริยาย 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นจอกยางหรือภาชนะรองรับน  ายางรูปถ้วยกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 – 16 เซนติเมตร แล้วแต่

ขนาด 
2. สามารถเทหรือยกได้ง่าย ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมผลผลิต 
3. สามารถลดปริมาณกรดไขมันระเหย (volatile fatty acid : VFA) ที่เกิดจากเชื อและการปนเปื้อนตกค้างในจอก 
4. เนื อเหนียวทนทานไม่กรอบเปราะ เศษยางไม่กลืนเป็นเนื อเดียวกับภาชนะจนลอกไม่ออกอย่างจอกยาง

ทั่วไป สามารถลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของเกษตรกรได้ในระยะยาว 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 บริษัท วอนนาเทค จ ากัด   0 7420 1371  
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ด้านการเกษตร : ครุภัณฑ์การเกษตร 
รหัส : 02020004 

ชื่อสามัญของผลงานนวตักรรมไทย: ถังน  าพลาสติก (Plastic Water Tank) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย:  “บุญเต็ม” (ถังน  าพลาสติก วี72, ขนาดความจุ 1000 ลิตร)  
 “Boontem” (Plastic Water Tank V72, 1000 Liters) 
หน่วยงานที่พัฒนา:  บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จ ากัด   
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด:  บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จ ากัด (ผู้ผลิต) 
ผู้จ าหน่าย: บริษัท ไมโคร อินเจคช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย: บริษัท บุญเต็ม จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย:     บริษัท ไมโคร อินเจคช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน: มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
                ผลิตภัณฑ์ถังน  าพลาสติก วี72 เป็นถังน  าชนิดตั งบนพื น แบบมีฝาปิดที่สามารถแยกออกจากถังได้ มีน  าหนักเบา 
มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก แรงขีดข่วน และไม่เสียรูปง่าย ได้รับการออกแบบให้รูปทรงคล้าย “ถ้วย” มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของปากถังกว้าง ผนังท ามุมเอียงรับกับเส้นผ่านศูนย์กลางของด้านก้นถังซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ดังนั น ในการขนส่งจึง
สามารถซ้อนสวมถังในลักษณะแนวตั งได้ 10 ถัง ต่อขนาดพื นท่ีในการวางถังหนึ่งถัง  
 ถังน  าพลาสติก วี72 ได้รับการออกแบบให้ มีโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัย สามารถตั งซ้อนเพื่อการใช้งานได้ 2 
ชั น มีพื นที่รองรับการติดตั งท่อน  าเข้าและท่อน  าออก จ านวน 5 ต าแหน่ง บริเวณโดยรอบถังส่วนล่าง ท าให้ผู้ใช้งานมีความ
สะดวกในการติดตั งท่อน  าเข้า และท่อน  าออกได้รอบทิศทาง  อีกทั งสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการติดตั งท่อน  าเข้า และท่อน้า
ออกได้หลายรูปแบบ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อน  า ลดจ านวนจุดเช่ือมต่อ การติดตั งท่อน  าดูเรียบร้อยสวยงาม  
 ถังน  าพลาสติก วี72 ตอบสนองลักษณะการใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นภาชนะบรรจุ กักเก็บ หรือส ารอง
น  าส าหรับอุปโภค และบริโภคในครัวเรือน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้
งานให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เป็นภาชนะบรรจุส าหรับผลิตผลทางการเกษตร การเพาะเลี ยงสัตว์น  า การประมง 
หรือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับการขนส่งอ่ืนๆ เป็นต้น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ถังน  าพลาสติก วี72 ขนาดความจุ 1000 ลิตร ชนิดตั งบนพื นราบ แบบมีฝาปิดที่สามารถถอดแยกออกจาก
ตัวถังได้ 

2. สามารถตั งซ้อนถังน  าพลาสติก วี72 ขนาด 1000 ลิตร ได้ 2 ถัง โดยไม่เสียรูปทรง เมื่อติดตั งอุปกรณ์เสริม
ส าหรับการตั งซ้อนภายในชั นล่าง และติดตั ง “แกนตรึงแนว” ส าหรับวางซ้อนระหว่างฝาถังชั นล่างกับก้นถัง
ถังด้านบน  

3. มีพื นท่ีรองรับการติดตั งท่อน  าเข้าและท่อน  าออก จ านวน 5 ต าแหน่ง บริเวณโดยรอบถังส่วนล่าง   
4. สามารถซ้อนสวมถังเพ่ือเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการขนส่ง ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย  
5. ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ นรูปพลาสติก ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยถังน  าพลาสติก วี72 ได้รับการ

ทดสอบ อ้างอิงตามข้อก าหนด “มอก. 998-2553: ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุน  าบริโภค” จาก  
“กรมวิทยาศาสตร์บริการ” รวมถึงการท าทดสอบ อ้างอิงตามข้อก าหนด “มอก.1379-2551: มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังเก็บน  าพลาสติก” จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(หมายเหตุ : เสารับน ้าหนักพลาสติกพีวีซีตาม มาตราฐาน มอก.17-2532 ในชุดอุปกรณ์ส้าหรับการตั งซ้อน  
ได้ถูกทดสอบ และได้รับการทดสอบคุณสมบัติแรงกดสูงในแนวดิ่งจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) 

6. ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2009 และได้รับ
ประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (T-Mark) จากส านักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ
การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 



16 
 

  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

7. ถังน  าพลาสติก วี72 ผลิตจาก “พอลิพรอพิลีน” (Polypropylene หรือ PP) มีน  าหนักเบา โดยมีน  าหนักถัง
เพียง 19 กก. และมีน  าหนักฝา ประมาณ 6 กก. ท าให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

รูปตัวอย่างถังน  าพลาสติก 

   
   
         ถังน  าพลาสติก + ฝา                     ถังน  าพลาสติก + ฝา + ชุดอุปกรณเ์สริมส าหรับการตั งซ้อน 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ไมโคร อินเจคช่ัน จ ากัด    0 2805 9074 
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ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 
รหัส : 03010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์  
 (Fexofenadine Hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  VIFAS (60 MGTABLET) หรือช่ือภาษาไทย ไวฟาส (60 มก. ชนิดเม็ด) 
 VIFAS (180 MGTABLET) หรือช่ือภาษาไทย ไวฟาส (180 มก. ชนิดเม็ด) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มา นูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มีนาคม 2559 – มีนาคม 2562 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

ยาเฟกโซเฟนาดีน (Fexofenadine) เป็นยาในกลุ่มต่อต้านสารฮีสตามีน (Antihistamine) รุ่นที่ 2  
(มีผลขา้งเคียงน้อยกว่ายารุ่นที่ 1 โดยเฉพาะเรื่องอาการง่วงนอน เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีที่ผ่านเข้าในสมองได้น้อย) ซึ่งจะ
มีฤทธิ์ยับยั งเฉพาะเจาะจงกับ peripheral H1receptor (ตัวรับสารฮีสตามีนที่ท าให้สารนี ท างานได้มีประสิทธิภาพ) ในขนาด
ปกติจะไม่มีฤทธิ์ anticholinergic (บล๊อกการท างานของสารสื่อในสมอง) หรือมีผลต่อ alpha1adrenegic receptor ซึ่งเป็น
ต้นเหตุของอาการแพ้ในร่างกายคนเราเช่นผื่นคันลมพิษมีน  ามูกมากน  ามูกคั่ง เป็นต้น 

ข้อเด่นของยานี คือ ซึมผ่านเข้าหลอดเลือดในสมองได้น้อยจึงไม่ก่อให้เกิดอาการง่วงนอนมากนักมีข้อบ่งใช้
ส าหรับบรรเทาอาการที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เป็นตามฤดูกาล เช่น อาการจาม น  ามูกไหล คันในจมูก คันตา 
น  าตาไหล ตาแดง เป็นต้น และใช้ส าหรับบรรเทาอาการลมพิษผื่นคันเรื อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ (chronic idiopathic urticarial)  
ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั งแต่ 6 ปีขึ นไป 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2559 

- เพิ่มขนาดความแรง 180 มิลลิกรมั (100 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มกราคม 2561 
 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท สยามฟารม์าซตูิคอล จ ากดั    0 2625 9999 
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ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอลัฟ่า (Erythropoietin-Alfa)  
 บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า  
 (Erythropoietin-Alfa) บรรจุในกระบอกฉีดยาทีม่ีเข็มฉดียา 
 ติดถาวรพร้อมใช้ 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Hema-Plus 2000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 2000),  
 Hema-Plus 4000 (ฮีมา-พลสั 4000)  

Hema-Plus 4000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 4000),           
Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000),       
Hema-Plus 10000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 10000)  

หน่วยงานที่พัฒนา :  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื องต้นและน าเข้าตัวยา 
 อีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า จาก Center for Molecular  
 Immunology ประเทศ Cuba และวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม โดย 
 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ในประเด็นดังนี   

1. การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ ์
2. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณัฑ์   
3. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ให้ได้มาตรฐาน 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 Hema-Plus (ฮีมา-พลัส) คือยาชีววัตถุอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa) โดยมี 
ข้อบ่งใช้ส าหรับเพิ่มระดับเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคไตวายเรื อรัง ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมี บ าบัดที่มีระดับ 
เม็ดเลือดแดงต่ าโดยมีการบรรจพุร้อมใช้ทั งในขวดแก้ว (vial) และกระบอกฉีดยาที่มีเข็มติดปลาย (prefilled 
syringe) โดยมีความแรง 2000 unit/1mL 4000 unit/0.4mL 4000 unit/1mL 5000 unit/0.5mL และ 
10000 unit/1mL 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ฮีมา-พลสั 4000 บรรจุในขวดแก้ว (vial) 
2. ฮีมา-พลสั 2000, 4000, 5000 และ 10,000 บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มตดิปลาย (prefilled 

syringe) 
3. ฮีมา-พลสั ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพ ภายใตม้าตรฐาน GMP PIC/S 2015 
4. ฮีมา-พลสั ตรวจวิเคราะห์คณุภาพ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์คณุภาพซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน  

ISO 17025 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 
-  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในฉบับเพิม่เติม กันยายน 2560 

 -  เพิ่มช่ือทางการค้า Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000) และเพิ่มความแรง 5000 (1x1, 
5000 unit/0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มเีข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม มกราคม 2561 

 บริษัท เอเพ็กซ์เซลา่ จ ากัด    0 2613 9939 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010025 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโดนีพีซลิ ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)    
ชื่อทางการคา้ของผลงานนวัตกรรมไทย :  TONIZEP 5 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
 จ้างบริษัท เมดิกา อินโนวา จ ากดั วิจัยร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil HCl) ขนาด 5 มิลลิกรัม มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัล
ไซเมอร์ (Alzheimer’s dementia) ในระยะแรกถึงระยะรุนแรงปานกลาง โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิยับยั งที่จ าเพาะต่อเอนไซม์ 
acetylcholinesterase ที่มีมากในสมอง และยับยั งเป็นแบบคืนกลับได้ ใช้ส าหรับรักษาภาวะสมองเสื่อม (dementia) 

ในส่วนของยา TONIZEP 5 ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ท าให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ (Original) 
ขณะเดี ยวกันยา TONIZEP 5 ยั งมี การท าการศึ กษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) โดยภาควิชาเภสัชวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับยา ARICEPT ซึ่งเป็นยาต้นแบบ 
นอกจากนี ยา TONIZEP 5 เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ นในประเทศไทย มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  
แต่มีราคาถูกกว่าค่อนข้างมาก ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ นและเป็นการประหยัดงบประมาณทางด้านสาธารณสุขใน
การน าเข้ายาจากต่างประเทศ  

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด    0 2275 6053 - 9 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010026 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเมทิมาโซล (Methimazole)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ทิมาโซล (TIMAZOL) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด ร่วมวิจัยการศึกษาชีวสมมูล

กับศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเมทิมาโซล (Methimazole) ภายใต้ช่ือทางการค้าว่า Timazol นี  เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ด เพื่อใช้รักษา
อาการต่อมไทรอยด์ท างานมากเกินปกติ บรรเทาอาการต่อมไทรอยด์ท างานมากเกินปกติ เพื่อเตรียมคนไข้ที่จะได้รับการ
รักษาด้วยการตัดต่อมไทรอยด์บางส่วนออก หรือด้วยการให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีน รวมทั งในผู้ป่วยท่ีไม่สามารถรับการรกัษา
โดยการตัดต่อมไทรอยด์ได้ และใช้ในผู้ป่วยเด็ก เพื่อชะลอการผ่าตัดจนกว่าจะถึงอายุอันสมควร โดยยาต้นแบบในช่ือการค้า 
Tapazole ที่มีจ าหน่ายในประเทศไทยมีราคาสูง บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยพัฒนาและ
คัดเลือกสูตรต ารับ ศึกษาความคงสภาพของยา รวมทั งได้ท าการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามี
ความทัดเทียมกันทั งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 1.  เป็นยาที่ใช้รักษาอาการต่อมไทรอยด์ท างานมากเกินปกติ 
 2.  ใช้บรรเทาอาการต่อมไทรอยด์ท างานเกินปกติ เพื่อเตรียมคนไข้ท่ีจะได้รับการรักษาด้วยการตัดต่อมไทรอยด์ 
     บางส่วนออกหรือด้วยการให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีน 

3.  ใช้ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับการรักษาโดยการตัดต่อมไทรอยด์ได้ และในผู้ป่วยเด็กเพื่อชะลอการผ่าตัด
จนกว่าจะถึงอายุอันควร 

 4. เป็นยาที่ผลิตขึ นในประเทศไทย โดยการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่า 

 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 

 
 
 

  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด    0 2420 1632 - 5 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010027 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol fumarate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  บิสลอค 2.5 (BISLOC 2.5) และ บิสลอค 5 (BISLOC 5) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ยาออกฤทธิ์โดยปิดกั นตัวรับเบต้า 1 แบบจ าเพาะเจาะจง ในขนาดการใช้ยา ≤ 20 มิลลิกรัม ยาจะไม่มีผล
หรือมีผลน้อยต่อการปิดกั นตัวรับเบต้า 2 

2. Bisoprolol fumarate เป็นยาที่ผลิตขึ นในประเทศไทย ที่มี ชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจาก
ต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่า 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. BISLOC 2.5 : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปหัวใจ นูนเล็กน้อย ทั งสองด้าน ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง  

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. BISLOC 5  : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน รูปหัวใจ นูนเล็กน้อย ทั งสองด้าน ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง  

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
3. ยา BISLOC มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรคไม่

แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้ทุกเม็ด 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010028 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลวไีทราซีแทม (Levetiracetam) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เลซีแทม 250 , เลซีแทม 500 (LECETAM 250 , LECETAM 500) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Levetiracetam เป็นยากันชักรุ่นใหม่ (novel antiepileptic drugs) ที่ใช้ส าหรับเป็นยาร่วมในการรักษา
อาการชัก ชนิด Partial onset myoclonic และ/หรือ Primary generalized tonic-clonic seizures โดยจากการศึกษา
พบว่ายา Levetiracetam ออกฤทธิ์ยับยั ง Voltage dependent N-type calcium channels GABA-ergic inhibitory 
transmissiom ซึ่งไปแทนที่ negative modulators ลด delayed rectifier potassium current และ/หรือการจับกับ 
synaptic โปรตีน ซึ่งเกี่ยวกับการหลั่งของสารสื่อประสาท โดยมีคุณสมบัติในการจับกับโปรตีนไดน้้อย (น้อยกว่า 10%) และม ี
Linear pharmacokinetic correlation รวมทั ง ไม่มีฤทธิ์ ยับยั ง  หรือกระตุ้ นการท างานของ liver enzyme ท าให้
เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาน้อยกว่ายาชักพื นฐาน นอกจากนี ยังเกิดอาการข้างเคียงน้อยกว่ายากันชักกลุ่มเก่า Lecetam เป็นยาที่
ผลิตขึ นในประเทศไทย ท่ีมีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  Levetiracetam จัดเป็นยาในกลุ่ม antiepileptic drugs ซึ่งเป็นยากันชักรุ่นใหม่ที่ออกฤทธิ์กว้าง (Broad 

Spectrum) ท าให้สามารถรักษาอาการชักได้หลายประเภท 
2.  Levetiracetam ไม่มีฤทธิ์ยับยั ง หรือกระตุ้นการท างานของ liver enzyme ท าให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา

น้อยกว่ายาชักพื นฐาน 
3.  LECETAM 500 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Health Thai volunteers พบว่า  

ค่าทางเภสัชศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Keppra (R) 500 mg ซึ่งเป็นยาต้นแบบ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010029 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เซติซาล 5 (CETIZAL 5) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. รักษาอาการแพ้ที่ เกี่ยวเนื่องกับสภาวะการแพ้ต่าง ๆ เช่น เยื่อจมูกอักเสบ จากการแพ้ตลอดปี  
(perennial allergic rhinitis) เยื่อจมูกอักเสบ จากการแพ้ตามฤดูกาล (seasonal allergic rhinitis) ลมพิษ
ที่เป็นเรื อรัง (chronic idiopathic urticaria)  

2. ยา CETIZAL  5 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามียา CETIZAL 5 มีความเท่าเทียบของ 
การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยา CETIZAL 5 เป็นยาท่ีพัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปยาว ปลายมน นูน ทั งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร LC อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง 
และเลข 5 อยู่ด้านซ้ายของขีดแบ่งครึ่ง 

2. Package ที่ ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์: ยา     
รหัส : 03010030 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สิลาทิโอ (SILATIO) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ใช้รักษาความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงปอด (pulmonary artery hypertension, PAH) และช่วยเพิม่
ความสามารถในการออกก าลังกายให้ดีขึ นและลดความดันโลหิตเฉลี่ยของหลอดเลือดแดงปอด 

2. ยา SILATIO มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา SILATIO มีความเท่าเทียบของการ
รักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. ยา SILATIO เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเม็ด รูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 20 อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง 
2. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้ 

ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010031 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โลซู-3 และ โลซู-4 (LOSU-3 and LOSU-4) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน(type2) เพื่อใช้เสริมกับการควบคุมอาหาร และการออกก าลังกาย 
ซึ่งอาจใช้ยานี ร่วมกับ metformin หรืออินซูลินได้ 

2. ยา LOSU มีการศึกษาชีวสมมูลและศึกษาเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองกับยาต้นแบบ พบว่ายา 
LOSU มีความเท่าเทียมของการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยา LOSU เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงยาทุกระดับ และเพื่อ
ทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 

 คุณลักษณะเฉพาะ:  
1. LOSU-4 : ยาเม็ด รูปเลขแปด แบน มีขอบ สีฟ้า มีขีดแบ่งครึ่งทั งสองด้าน โดยมี อักษร GL และเลข 4 อยู่

คนละข้างของขีดแบ่งครึ่งทั งสองด้าน 
2. LOSU-3 : ยาเม็ด รูปเลขแปด แบน มีขอบ สีขาวออกเหลืองอ่อน มีขีดแบ่งครึ่งทั งสองด้าน โดยมี อักษร GL 

และเลข 3 อยู่คนละข้างของขีดแบ่งครึ่งทั งสองด้าน 
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยตรวจสอบ วันท่ีผลิต วันท่ีหมดอายุ ของยาได้ทุกเม็ด ที่อ านวยความสะดวกในการ

บริหารยาของบุคลากรทางการแพทย์ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010032 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อีโซแพม 10 (ESOPAM 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Escitalopram เป็นยาในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitor ที่พัฒนาขึ นมาเพื่อ เพิ่มการ
ตอบสนองต่อการรักษาและลดอาการข้างเคียงที่เกิดขึ น เช่น ไม่มีฤทธิ์ทาง anticholinergic ฤทธิ์ง่วงซึม
น้อย ผู้ป่วยสูงอายุสามารถทนต่อยาได้มากกว่ายาในกลุ่มเดิม ในตอนเริ่มต้นขนาดยาของผู้สูงอายุควรให้ต่ า
และปรับขึ นช้าๆ มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า อาการวิตกกังวล โรคย  าคิดย  าท า โรคตื่นตระหนกและ
โรควิตกกังวลในการเข้าสังคม ผลทางเภสัชวิทยาพบว่ายา escitalopram นั นออกฤทธิ์ในการยับยั ง 
serotonin อย่างเฉพาะเจาะจงและมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาในกลุ่ม SSRI  

2. Escitalopram ถูกผลิตขึ นในประเทศไทยในช่ือการค้า ESOPAM 10 นั นเป็นยาในรูปแบบ Film coated 
tablet ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบจากต่างประเทศในชีวสมมูลที่เท่าเทียมกัน  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ESOPAM 10 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Healthy volunteers จ านวน 24 คน  

ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์มีชีวสมมูลเทียบเท่ากัน 
2. Lexapro 10 ซึ่งเป็นยาต้นแบบและได้มีการท าการศึกษาเทียบการละลายของผลิตภัณฑ์ทั งสองตัว พบว่า  

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา     
รหัส : 03010033 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วัลทิน 400 (VULTIN 400) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ใช้รักษาโรคชักแบบ Partial seizures ชนิด with and without secondary generalization โดยใช้เป็น 
ยาเดี่ยวในผู้ ใหญ่หรือเด็กอายุมากกว่า 12 ปีขึ นไป ใช้รักษาอาการปวดจากเส้นประสาทอักเสบ 
(Neuropathic pain) ในผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ นไป 

2. ยา VULTIN 400 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา VULTIN 400 มีความเท่าเทียบ
ของการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยา VULTIN 400 เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. แคปซูล เบอร์ 0 สีเหลือง บนแคปซูลมีเลข 400 สีด า ภายในบรรจุผงยาสีขาว 
2. Package ที่ ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  ตรวจสอบวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 

ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากดั    0 3856 4930 - 32 



28 
 

  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010034 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Gabutin Capsule 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Gabutin Capsule เ ป็ นผลิ ตภัณฑ์ ย าซึ่ ง ป ระกอบด้ ว ยตั ว ย าส า คัญคื อ  Gabapentin 100, 300,  
600 มิลลิกรัม Gabapentin เป็นสารที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กับสารสื่อประสาท GABA ออกฤทธิ์โดยจับกับ 
binding side บริ เวณสมองที่สัมพันธ์กับ Voltage gated calcium channels ซึ่ ง เกี่ยวข้องกับการ
ปลดปล่อยสารสื่อประสาทท่ีก่อให้เกิดลมชักและความรู้สึกเจ็บปวด ดังนั นยานี จึงมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค
ลมชักและอาการปวดจากปลายประสาทอักเสบ 

2. ผลิตภัณฑ์นี มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลผลิตภัณฑ์ยาสามัญเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Neurontin) 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010035 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซ็ฟดิเนยีร์ (Cefdinir)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Samnir Capsule, Samnir Suspension 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 1.  Samnir เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่ งประกอบด้วยตัวยาส าคัญคือ Cefdinir จัดเป็นยาปฏิ ชีวนะในกลุ่ ม 
cephalosporin ออกฤทธ์ิโดยการยับยั งการสร้างผนังเซลล์ของเชื อแบคทีเรีย มีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียทั งแกรมบวกและแกรมลบ 
ยานี มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคติดเชื อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี  ได้แก่ โรคติดเชื อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน (หูส่วนกลาง
อักเสบเฉียบพลัน ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน คอหอย/ทอนซิลอักเสบเฉียบพลันแบบเป็นซ  าและแบบเรื อรัง) , โรคติดเชื อที่ระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่าง (ปอดอักเสบจากการติดเชื อแบคทีเรียในชุมชน หลอดลมอักเสบเฉียบพลันซึ่งมีการติดเชื อแบคทีเรีย
ซ  าซ้อนและหลอดลมอักเสบเรื อรังจากการติดเชื อแบคทีเรียที่รุนแรงขึ น) โรคติดเชื อทางผิวหนังและโครงสร้างทางผิวหนังที่ไม่
มีภาวะแทรกซ้อน 
 2. ผลิตภัณฑ์นี มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลผลติภณัฑ์ยาสามญัเทียบกับผลติภณัฑ์ยาต้นแบบ (Omnicef) 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ :  ยา 
รหัส : 03010036 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Claraxim Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม cephalosporin รุ่นที่ 3 ออกฤทธ์ิท าลายเชื อแบคทีเรีย
โดยยับยั งการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย Cefotaxime มีฤทธิ์กว้างในการท าลายเชื อแบคทีเรียและมีผลต่อ 
Pseudomonas aeruginosa (บางสายพันธุ์) รวมทั งสามารถต้านเอนไซม์ β-lactamases ที่เกิดจากเชื อแบคทีเรียได้  
มีข้อบ่งใช้ในการรักษาการติดเชื อแบคทีเรียในส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกิดจากเชื อซึ่งไวต่อยา ได้แก่ การติดเชื อที่ระบบ
ทางเดินหายใจ รวมทั งปอดบวม, การติดเชื อในช่องท้อง เยื่อบุช่องท้องอักเสบ, การติดเชื อท่ีผิวหนังและเนื อเยื่ออ่อน, การติด
เชื อที่ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ, การติดเชื อที่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั งหนองใน อุ้งเชิงกรานอักเสบ, การติดเชื อที่หู 
การติดเชื อท่ีกระดูกและข้อต่อ การติดเชื อท่ีรุนแรงอื่นๆ   
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010037 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโคลสิตเิมเตท โซเดียม (Colistimethate Sodium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Mellistin Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2566 (5 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Mellistin Injection เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาส าคัญ คือ Colistimethate Sodium 150 มิลลิกรัม เป็น
อนุพันธ์ sulfamethyl ของ Colistin ซึ่ง Colistin หรือ polymyxin E จัดเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม polymyxins ที่สร้างจากเชื อ
แบคทีเรีย Bacillus polymyxa var colistinus ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อ gram-negative bacilli หลายชนิดและไม่
มีผลต่อแบคทีเรียแกรมบวก เชื อราและไวรัส Colistimethate (Colistin-methanesulfonate) จะถูก hydrolyzed เป็น 
Colistin ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น cationic detergent โดยยาจะท าปฏิกิริยากับ Bacterial cytoplasmic membrane โดยการ
จับกับผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ส่งผลต่อการซึมผ่านของผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ท าให้ผนังเซลล์รั่วและแบคทีเรียตายในท่ีสุด 
ข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี  
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ :  ยา 
รหัส : 03010038 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาออนแดนซีตรอน ไฮโดรคลอไรด์ (Ondansetron 
Hydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Onsia Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Onsia เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาส าคัญคือ Ondansetron เป็นยาต้านอาเจียนในกลุ่ม Type 3 serotonin 
receptor antagonists ออกฤทธิ์ทั งในระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย โดยยับยั งที่ Type 3 serotonin receptor 
แบบเฉพาะเจาะจง จึงมีผลในการรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน ยานี มีข้อบ่งใช้ส าหรับควบคุมอาการคลื่นไส้และอาเจียนใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัดหรือรังสี และป้องกันรักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยหลังผ่าตัด  ผลิตภัณฑ์นี มีรายงาน
การศึกษาชีวสมมูลผลิตภัณฑ์ยาสามัญเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Zofran) 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010039 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซฟไตรอะโซน (ไดโซเดียม) /Ceftriaxone (as disodium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Cef-3 Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Cef-3 เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่ งมีตัวยาส าคัญ คือ Ceftriaxone (as disodium) ซึ่ งจัดเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม 
Cephalosporins เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้าง มีข้อบ่งใช้ในการรักษาการติดเชื อในส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกิดจากเชื อซึ่ง
ไวต่อยา ได้แก่ การติดเชื อที่ระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม การติดเชื อของหู การติดเชื อที่ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ  
ติดเชื อในกระแสโลหิต (sepsis) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis) ป้องกันการติดเชื อเกี่ยวกับศัลยกรรม การติดเชื อของ
กระดูก ข้อ เนื อเยื่อผิวหนัง การติดเชื อในช่องท้อง การติดเชื อโกโนเรียชนิดไม่ซับซ้อน และการติดเชื อในผู้ป่วยโรค 
leptospirosis ซึ่งเกิดจากเชื อ Leptospira interrogans จากสัตวท์ี่เป็นพาหะและจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010040 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอะม๊อกซีซลิลิน (โซเดียม) และคลาวูลาเนท (โพแทสเซยีม) /                                      
Amoxicillin (as sodium) and Clavulanate (as potassium) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Cavumox Tablet /Cavumox Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

Cavumox เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีตัวยาส าคัญคือ Amoxicillin และ Clavulanic acid ซึ่ง Amoxicillin sodium 
เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างในการท าลายเชื อแบคทีเรียโดยยับยั งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย กับ Clavulanate 
potassium ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั ง β – lactamase ที่สร้างจากเชื อแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก ดังนั น Clavulanate 
potassium จึงช่วยป้องกัน Amoxicillin ไม่ให้ถูกท าลายจากเอนไซม์ β – lactamase และช่วยให้ Amoxicillin ออกฤทธิ์
ท าลายเชื อแบคทีเรียได้ในวงกว้างขึ น นอกจากนี  Clavulanate potassium มีผลต้าน plasmid – mediated และ 
chromosomal β  –  lactamase บ า ง ช นิ ด  แ ต่ จ ะ มี ผ ล เ ล็ ก น้ อ ย ต่ อ  chromosomally mediated type I 
cephalosporinases : Richmond – Sykes type I ซึ่งผลการต้านนี มีความส าคัญต่อการถ่ายทอดผลการดื อยาของ
แบคทีเรีย 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010041 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซโฟเพอราโซน โซเดียม และซลัแบคแทม โซเดียม/             
Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Sulcef Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด ร่วมกับบริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Sulcef Injection เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึง่มีตัวยาส าคัญ คือ Sulbactam Sodium และ Cefoperazone Sodium 
โดย Sulbactam เป็น penicillinic acid sulfone ที่มีคุณสมบัติในการยับยั งเอนไซม์ beta-lactamase ที่ผลิตโดยแบคทีเรยี
หลายชนิด จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการท าลายเชื อของยากลุ่ม cephalosporin ต่อแบคทีเรียหลายสายพันธ์ุที่ดื อต่อยานี  
ส าหรับ Cefoperazone เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม cephalosporin รุ่นที่ 3 ที่ออกฤทธิ์กว้าง สามารถออกฤทธิ์ต้านเชื อแบคทีเรีย
ทั งชนิดแกรมบวก แกรมลบ และชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน โดยการยับยั งการสร้างผนังเซลล์ของเชื อแบคทีเรีย จึงใช้รักษาการติด
เชื อที่เกิดจากเชื อซึ่งไวต่อยา ดังนี  โรคติดเชื อที่ระบบทางเดินหายใจทั งส่วนบนและส่วนล่าง โร คติดเชื อที่ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ การติดเชื อของอวัยวะภายในช่องท้องอื่นๆ ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ เยื่อบุมดลูกอักเสบ 
การติดเชื ออื่นๆ ในระบบสืบพันธุ์ การติดเชื อในกระแสเลือด การติดเชื อที่ผิวหนังและเนื อเยื่ออ่อน การติดเชื อที่กระดูกและข้อ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010042 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเมโรพีเนม (ไตรไฮเดรท) /Meropenem (as trihydrate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Mapenem Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด และบรษิัท สยามเภสัช จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

 Mapenem (500 mg และ 1 g Injection) เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาส าคัญคือ Meropenem 500 มิลลิกรัม 
และ 1 กรัม เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม carbapenem ออกฤทธิ์โดยรบกวนการสร้างผนังเซลล์ของเชื อแบคทีเรีย เป็นยาปฏิชีวนะ
ที่ออกฤทธิ์กว้างสามารถออกฤทธิ์ต้านเชื อแบคทีเรียได้ทั งแกรมบวกและแกรมลบ และทนต่อเอนไซม์ Serine Beta-
lactamase ของแบคทีเรีย มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี   ได้แก่ การติดเชื อในช่อง
ท้อง การติดเชื อที่ผิวหนัง การติดเชื อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง การติดเชื อที่เยื่อหุ้มสมอง การติดเชื อที่ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ การติดเชื อในอุ้งเชิงกราน  เช่น เยื่อบุมดลูกอักเสบและการอักเสบของอุ้งเชิงกราน การติดเชื อในกระแสเลือด และ
การติดเชื อในผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ า โดยในการรักษาอาจใช้เดี่ยว ๆ หรือใช้ร่วมกับยาขนานอ่ืน 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010043 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาคลินดามัยซิน ฟอสเฟต /Clindamycin phosphate 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Rosil Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
 หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Rosil เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่ง 1 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาส าคัญคือ Clindamycin phosphate 150 มิลลิกรัม 
เป็นยาปฏิ ชีวนะกลุ่มเป็นอนุพันธ์ของ  Lincomycin ออกฤทธิ์ยับยั ง  (bacteriostatic) และท าลาย  (bacteriocidal)  
เชื อแบคทีเรียโดยขึ นอยู่กับความเข้มข้นของระดับยาที่บริเวณของการติดเชื อ และความไวของเชื อต่อยา โดยยับยั งการสร้าง
โปรตีนของเชื อแบคทีเรียโดยการจับกับ 50S ribosomal subunits  ท าให้ไม่สามารถสร้างพันธะเปปไทด์ได้ ข้อบ่งใช้ในการ
รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี  ได้แก่ การติดเชื อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง การติดเชื อที่
ผิวหนังและเนื อเยื่ออ่อน การติดเชื อที่กระดูกและข้อ การติดเชื อทางสูติ-นรีเวช การติดเชื อในช่องท้อง การติดเชื อในกระแส
โลหิต และเยื่อบุหัวใจอักเสบ การติดเชื อท่ีฟัน เป็นต้น 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010044 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาลีโวฟล็อคซาซิน / Levofloxacin 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Lefloxin IV Infusion 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Lefloxin Injection (5 mg/ml) เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Levofloxacin จัดเป็นยา
ปฏิชีวนะในกลุ่ม fluoroquinolone ที่ออกฤทธิ์กว้าง โดยออกฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์ DNA gyrase และ topoisomerase IV 
ของแบคทีเรีย (type II DNA topoisomerases) ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการแบ่งตัวของเชื อแบคทีเรีย 
Levofloxacin มีความแรงเป็น 2 เท่าของ racemic ofloxacin และมีฤทธิ์ต้านเชื อแบคทีเรียแกรมลบได้กว้าง จึงใช้ส าหรับ
รักษาโรคติดเชื อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี  เช่น ปอดอักเสบชุมชน ปอดอักเสบจากการติดเชื อในโรงพยาบาล การติดเชื อท่ีผิวหนัง
ชนิดไม่แทรกซ้อน การติดเชื อผิวหนังชนิดแทรกซ้อน การติดเชื อของระบบทางเดินปัสสาวะ (ชนิดไม่รุนแรงถึงปานกลาง) 
กรวยไตอักเสบ (ชนิดไม่รุนแรงถึงปานกลาง) โพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน หลอดลมอักเสบเรื อรังก าเริบเฉียบพลัน 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010045 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอะไซโคลเวียร์ (โซเดียม) /Acyclovir (as sodium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Vilerm Tablet 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาทีข่ึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Acyclovir เป็นยาต้านไวรัส (antiviral agent) ในกลุ่ม purine nucleoside analogue ซึ่งจากการทดลองใน
หลอดทดลอง พบว่า Acyclovir มีฤทธิ์สูงต่อ herpes simplex virus (HVS) types I และ HVS types II และ varicella -
zoster virus ตามล าดับ Acyclovir ออกฤทธิ์โดยรบกวนการสังเคราะห์ DNA และยับยั งขบวนการ replication ของไวรัส 
ซึ่งขึ นอยู่กับการเปลี่ยน Acyclovir ไปเป็น Acyclovir triphosphate ใช้ในการรักษาและป้องกันการติดเชื อไวรัสที่ไวต่อยานี  
เช่น โรคเริมที่เกิดจาก Herpes simplex virus ที่ผิวหนัง และเยื่อบุเมือกรวมทั งเริมที่อวัยวะเพศ ป้องกันโรคเริมในผู้ป่วย
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO-S , ECO-ONE , ECO-TWO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
   2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซสีเตม็ จ ากัด 
 3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาท าเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสมกบั
ตัว LED ท าให้ผลิตภัณฑ์นั นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการท างานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต่างจากโคมไฟถนน
เดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึงมี
อายุการใช้งานท่ีสั น อกีทั งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพื นที่ถนน หรือพื นท่ีส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างครอบคลุม และ
ตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื นที่ และความ
ต้องการลูกค้าท่ีแตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย และลดอัตราความเสีย่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ น
ในพื นท่ีนั นๆ ได้ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ตุลาคม 2560  

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม มกราคม 2561 
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - TUBE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
   2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซสีเตม็ จ ากัด 
 3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื นที่ส่วนต่างๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบทั งในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50% ไร้ซึ่ง
รังสี UV และสารปรอท ซึ่งต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่างสิ นเชิง ทั งด้านการประหยัดพลังงาน และด้านความ
ปลอดภัย อีกทั งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 – 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้
มี Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ทนทานต่อสัญญาณ
ฟ้าผ่าแค่ประมาณ 1 kV 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ตุลาคม 2560  
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม มกราคม 2561 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  หัวต่อสายเคเบลิใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Closure)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   หัวต่อสายเคเบลิใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Closure)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด   
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมนูิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
                       2. หจก.เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
                       3. หจก.ดับเบิ ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
                       4. บริษัท ลี คิม เทรดดิ ง จ ากัด 
                       5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มกราคม 2561 – มกราคม 2567 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Closure) เป็นอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ท าหน้าที่เป็น
หัวต่อสายเคเบิล ฯ ท่ีสามารถติดตั งได้ทั งบนเสาสายเคเบิลและใต้ดิน เพราะใช้วิธีปิดล็อคที่แน่นหนา (Bolt) วัสดุภายนอกใช้
เม็ดพลาสติกพิเศษท่ีมีความคงทนต่อแรงกระแทกและการกดทับ  

รุ่น I060 ออกแบบให้มีขนาด 180x410x100 (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร น  าหนักรวม 3 กิโลกรัม ออกแบบ
ภายในและภายนอกให้สามารถป้องกันแสงแดดและน  าตามบริเวณข้อต่อ มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 2 ช่อง รวมทั งหมด  
4 ช่อง ที่ผ่าล่าง มีปะเก็นกันน  าและฝุ่นท่ีเป็นยาง EPDM สีด า คุณภาพสูงด้านในฝาล่างมีจุดยึด Strength Member ของสาย
เคเบิล และด้านบนมีแคล้มแขวนตู้พัด 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member  และแคล้มป์แขวนตู้พักท าจากสแตนเลส
คุณภาพสูง เกรด 304 สามารถรองรับถาด Splice Tray ขนาด 12 ได้ สูงถึง 5 ถาด 
 รุ่น I120A ออกแบบให้มีขนาด 225x530x160 (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร น  าหนักรวม 5.7 กิโลกรัม 
ออกแบบภายในและภายนอกให้สามารถป้องกันแสงแดดและน  าตามบริเวณข้อต่อ มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 3 ช่อง รวม
ทั งหมด  ช่อง ที่ผ่าล่าง มีปะเก็นกันน  าและฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีด า คุณภาพสูงด้านในฝาล่างมีจุดยึด Strength Member 
ของสายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มแขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member  และแคล้มป์แขวนตู้พักท าจากสแตนเลส
คุณภาพสูง เกรด 304 สามารถรองรับถาด Splice Tray ขนาด 24 ได้ สูงถึง 5 ถาด 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. สามารถติดตั งได้ทั งใต้ดิน และบนเสาสายเคเบิลใยแก้วน าแสง 
2. มีจุดล็อคสองชั น ทั งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิ ลเลื่อน และสามารถรับแรงดึงได้สูง 
3. ง่ายต่อการติดตั งและไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ 
4. สามารถตัดต่อแบบ Mid – Span Branch ไม่ต้องตัด Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว 
5. วัสดุภายนอกท าจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงท าให้มีความคงทน ทนต่อแรงกระแทกได้ดี และทนต่อแสง UV 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน (Optical Indoor Box)    
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอส เจ พี รุ่น OIB-002 (SJP OIB-002) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมนูิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท ลี คิม เทรดดิ ง จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เจ พี อินเตอร์เทรด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2568 (7 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน รุ่น (OIB-002) เป็นอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้
เป็นจุดพักสายเคเบิล (Drop Wire Cable) จะติดตั งไว้กับก าแพงภายในอาคาร มีหน้าที่เก็บสายเคเบิลเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและง่ายแก่การดูแลรักษา ทั งนี ยังช่วยป้องกันความเสียหายของสายเคเบิล ตัวกล่องพักสายเคเบิลใยแก้วน าแสง
ภายใน รุ่น OIB-002 ใช้เม็ดพลาสติก เกรด P/E ออกแบบให้มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม มีทางเข้าสายเคเบิลข้าง 1 ช่อง 
ทางออก 2 ช่อง รวมทั งหมด 3 ช่อง มีช่อง Adapter Installation 1-2 ช่อง มีระบบปิดกล่องแบบ Hinged ให้ง่ายแก่การเปิด-
ปิด ออกแบบภายในให้มีการเก็บสายที่เป็นระเบียบ 
 คุณลักษณะเฉพาะ    

1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก 
2. มีขนาด 95 x 100 x 30 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น  าหนัก 70 กรมั 
3. มีจุดล็อคสาย Drop Wire Cable ภายในเพิม่ความง่ายต่อการจดัเก็บ 
4. ออกแบบระบบเก็บสายภายในไม่ให้ยุ่งยาก 
5. ง่ายต่อการตดิตั งและไมต่้องใช้เครือ่งมือพิเศษ 
6. ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการติดตั งภายในอาคาร 
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ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
 

: รถยนต์ตรวจการณ์ 
รหัส : 08060001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  รถตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  TR TRANSFORMER II 
หน่วยงานที่พัฒนา :    บริษัท ไทยรุ่งยูเนีย่นคาร์ จ ากดั (มหาชน) จ้างผู้เชี่ยวชาญในการ

วิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  สวทช. 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยรุ่งยูเนีย่นคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยอัลตเิมทคาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2559 – พฤศจิกายน 2566 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม: 

 แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC) สวทช. ด าเนินการออกแบบและพัฒนารถตรวจการอเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง โดยใช้หลักการการออกแบบและ
ค านวณทางวิศวกรรมชั นสูงทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering (CAE)) 
ซึ่งออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่รองรับแรงกระท าที่เกิดขึ น กรณีรถเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยใช้เกณฑ์ในการ
ออกแบบตามมาตรฐาน US NCAP จ านวน 2 กรณี ได้แก่ กรณีการชนเต็มหน้ายานยนต์ และกรณีการชนด้านข้างรถยนต์
แบบ side pole ซึ่งทฤษฎีที่น ามาใช้ในการออกแบบ คือ การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) และน าผลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการออกแบบ จนได้วิธีการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม ส าหรับการทดสอบความปลอดภัย  
ซึ่งรถตรวจการอเนกประสงค์นี ได้ผ่านการทดสอบใน 2 หัวข้อ คือ  
  1. การทดสอบด้านความแข็งแรงโครงสร้าง และ  
  2. การทดสอบด้านสภาวะความสบายของการโดยสาร โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน -
อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรถตรวจการอเนกประสงค์นี จะถูกผลิตโดย  
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) และมี บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จ ากัด เป็นผู้แทนจ าหน่าย 

หมายเหตุ : 
  1) รถยนต์ TR TRANSFORMER II รหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R-CTTMHT ขนาดเครื่องยนต์ 2393 CC 
ขนาด 150 แรงม้า มีคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับรถยนต์ในท้องตลาด ที่ระบุ
ปริมาตรกระบอกสูบเท่ากับ 2400 CC 
  2) รถยนต์ TR TRANSFORMER II รหัสรุ่นรถยนต์ GUN126R-CTFMHT ขนาดเครื่องยนต์ 2755 CC 
ขนาด 177 แรงม้า มีคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับรถยนต์ในท้องตลาด ที่ระบุ
ปริมาตรกระบอกสูบเท่ากับ 2800 CC 
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หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2559 
- ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560 ขอเพิ่มเติมขนาด 2800 CC จ านวน 2 รุ่น คือ  

1) TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จ านวน 11 ที่น่ัง รุ่น STD  
2) TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จ านวน 7 ที่น่ัง รุ่น STD  

- แก้ไขปริมาตรกระบอกสูบ จาก 2400 CC เป็น 2393 CC และ 2800 CC เป็น 2755 CC ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพิม่เติม มกราคม 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จ ากดั   0 2420 0076  
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ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
รหัส : 12010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารชีวภาพขจัดคราบน  ามัน (Bio dispersant) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  OIL SPILL CONTROL 
หน่วยงานที่พัฒนา :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  

                                  และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จัดจ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท ไบโอแอนด์กรีน มาร์เก็ตติ ง จ ากัด 
7. บริษัท เอส บี เอส เอเชีย กรุ๊ป  
8. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

 9. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
 10. บริษัท ไซแมป จ ากัด 
 11. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
 12. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 13. บริษัท ไบโอ คลีน โปรดักส์ จ ากัด 
 14. บริษัท พีทีเอ็น เทค จ ากัด 
 15. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
 16. บริษัท เอ็นโคเทค จ ากัด 
 17. บริษัท อีเกิ ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 18. บริษัท เอ็มเคไบโอกรีน จ ากัด 
 19. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
 20. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
 21. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
 22. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
 23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
 24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้าลิขิต 
 25. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
 26. ร้าน วีทีซัพพลาย 
 27. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
 28. บริษัท ดูแอนด์บี จ ากัด 
 29. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
 30. บริษัท เวอร์ทู (ประเทศไทย) จ ากัด 
 31. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
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 32. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 33. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
 34. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
 35. ร้าน อาร์ เอ็ม ซัพพลาย 
 36. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
 37. บริษัท พีเอสซีซี อินเตอร์เทรด จ ากัด 

 38. บริษัท เอ็ม โทเทิ ล เทรดดิ ง 
39.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไตรสกุล 
40.  บริษัท ยูฟ่าส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
41.  บริษัท ไมโอทัส จ ากัด 
42.  บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
43.  บริษัท เวลท์ไดนามิก จ ากัด 
44.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ เจ มาร์เก็ตติ ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 
45.  บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 Oil spill control เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์  KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ 
และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน  ามัน คราบน  ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่กัดกร่อน 
ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดคราบน  ามัน บริเวณพื นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน  ามันรวมทั งบริเวณแหล่งน  า 
หรือดินท่ีปนเปื้อนน  ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบ าบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการท างาน
เชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน  ามันทั ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม กรกฎาคม 2559   

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายอีก 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายอีก 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม มกราคม 2561   

 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 บริษัท คีนน์ จ ากัด   0 2747 2101–3 ต่อ 104 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
รหัส : 12010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :    สารท าความสะอาดชีวบ าบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :     บริษัท คีนน์ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย :     บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :     1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท ไบโอแอนด์กรีน มาร์เก็ตติ ง จ ากัด 
7. บริษทั เอส บี เอส เอเชีย กรุ๊ป  
8. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

      9. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
      10. บริษัท ไซแมป จ ากัด 
      11. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
      12. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
      13. บริษัท ไบโอ คลีน โปรดักส์ จ ากัด 
      14. บริษัท พีทีเอ็น เทค จ ากัด 
      15. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
      16. บริษัท เอ็นโคเทค จ ากัด 
      17. บริษัท อีเกิ ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
      18. บริษัท เอ็มเคไบโอกรีน จ ากัด 
      19. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
      20. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
      21. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
      22. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
      23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
      24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้าลิขิต 
      25. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
      26. ร้าน วีทีซัพพลาย 
      27. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
      28. บริษัท ดูแอนด์บี จ ากัด 
      29. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
      30. บริษัท เวอร์ทู (ประเทศไทย) จ ากัด 
      31. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
      32. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
      33. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
      34. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
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      35. ร้าน อาร์ เอ็ม ซัพพลาย 
      36. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
      37. บริษัท พีเอสซีซี อินเตอร์เทรด จ ากัด 
      38. บริษัท เอ็ม โทเทิ ล เทรดดิ ง 

39. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไตรสกุล 
40. บริษัท ยูฟ่าส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
41. บริษัท ไมโอทัส จ ากัด 
42. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
43. บริษัท เวลท์ไดนามิก จ ากัด 
44. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ เจ มาร์เก็ตติ ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 
45. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :    กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน  ามัน คราบน  ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ  
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ท าความสะอาดพื นผิว บริเวณที่ท างาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน  ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน  า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบ าบัดค่าสกปรกของน  าเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน  า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น  าเสีย โดยอาศัยการท างานเชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน  ามันทั ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม กรกฎาคม 2559   

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายอีก 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายอีก 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม มกราคม 2561   

 
++++++++++++++++++++ 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
รหัส : 12010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น  ายาฆ่าเชื อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของ อย.) 
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท ไบโอแอนด์กรีน มาร์เก็ตติ ง จ ากัด 
7. บริษัท เอส บี เอส เอเชีย กรุ๊ป  
8. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 9. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
 10. บริษัท ไซแมป จ ากัด 
 11. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
 12. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 13. บริษัท ไบโอ คลีน โปรดักส์ จ ากัด 
 14. บริษัท พีทีเอ็น เทค จ ากัด 
 15. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
 16. บริษัท เอ็นโคเทค จ ากัด 
 17. บริษัท อีเกิ ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 18. บริษัท เอ็มเคไบโอกรีน จ ากัด 
 19. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
 20. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
 21. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
 22. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
 23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 

 24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้าลิขิต 
 25. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
 26. ร้าน วีทีซัพพลาย 
 27. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
 28. บริษัท ดูแอนด์บี จ ากัด 
 29. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
 30. บริษัท เวอร์ทู (ประเทศไทย) จ ากัด 
 31. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
 32. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
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 33. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
 34. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
 35. ร้าน อาร์ เอ็ม ซัพพลาย 
 36. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
 37. บริษัท พีเอสซีซี อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 38. บริษัท เอ็ม โทเทิ ล เทรดดิ ง 

39.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไตรสกุล 
40.  บริษัท ยูฟ่าส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
41.  บริษัท ไมโอทัส จ ากัด 
42.  บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
43.  บริษัท เวลท์ไดนามิก จ ากัด 
44.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ เจ มาร์เก็ตติ ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 
45.  บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตลุาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื อโรคที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรคทั งแกรมบวกและแกรมลบ เชื อรา ได้ถึง 99.99 % ได้ทุกพื นผิว 
สามารถท าความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื อรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณพื นผิว  
และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol – free formulation)  
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑฆ์่าเชื อโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ในด้านการปศุสัตว์
สามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรคทั งแกรมบวกและแกรมลบ เชื อรา และเชื อไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 % 
 โดยผลิตภณัฑ์นี มีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน  ามันมะพร้าว น ามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์ให้
น้อยลง  
 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์-บลัด 
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื อที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ 
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรค เชื อรา และเชื อไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื นผิวได้เป็นอย่างดี 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เติม ตุลาคม 2560 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายอีก 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม มกราคม 2561   

 
++++++++++++++++++++ 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
รหัส : 12020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ
การบ าบัดน  าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้  
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์  จ ากัด  ร่ วมวิจัยกับศูนย์พันธุ วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เอส บ ีแอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท ไบโอแอนด์กรีน มาร์เก็ตติ ง จ ากัด 
7. บริษัท เอส บี เอส เอเชีย กรุ๊ป  
8. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
9. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 

 10. บริษัท ไซแมป จ ากัด 
 11. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
 12. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 13. บริษัท ไบโอ คลีน โปรดักส์ จ ากัด 
 14. บริษัท พีทีเอ็น เทค จ ากัด 
 15. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
 16. บริษัท เอ็นโคเทค จ ากัด 
 17. บริษัท อีเกิ ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 18. บริษัท เอ็มเคไบโอกรีน จ ากัด 
 19. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 

20. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
21. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
22. บริษัท ซี. เอ็ม. เข็มทิศสากล จ ากัด 
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้าลิขิต 
25. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
26. ร้าน วีทีซัพพลาย 
27. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
28. บริษัท ดูแอนด์บี จ ากัด 
29. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
30. บริษัท เวอร์ทู (ประเทศไทย) จ ากัด 
31. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
32. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
33. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
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34. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
35. ร้าน อาร์ เอ็ม ซัพพลาย 
36. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
37. บริษัท พีเอสซีซี อินเตอร์เทรค จ ากัด 
38. บริษัท เอ็ม โทเทิ ล เทรดดิ ง จ ากัด 
39. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไตรสกุล 
40. บริษัท ยูฟ่าส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
41. บริษัท ไมโอทัส จ ากัด 
42. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
43. บริษัท เวลท์ไดนามิก จ ากัด 
44. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ เจ มาร์เก็ตติ ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 
45. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน  าเสีย (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) คีนน์ โอเอ็ม
อาร์ – ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วนเครื่อง
อุปกรณ์ผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล  
น ามาย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบุไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิ วสัมผัสเท่านั น ท า ให้
สะดวก ใช้ง่าย และที่ส าคัญสามารถผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั งมีความสด
ใหม่ตลอดเวลา ท าให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
 คีนน์ โอเอ็มอาร์ จะถูกติดตั งพร้อมกับอาหารเลี ยงเชื อสูตรความเข้มข้นสูง สูตรเฉพาะและเหมาะสมกับ 
หัวเชื อจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จ ากัด และหัวเชื อจุลินทรีย์ตั งต้นท่ีมีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัย 
ไบโอเทค แล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน  าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน  าเสียที่มีน  ามันหรื อไขมัน
ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื อจุลินทรีย์บ าบัดน  าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื อจุลินทรีย์
บ าบัดน  าเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน  าเสียของอุตสาหกรรมที่
สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ นี ได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า  
คอมมูนิตี มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และนิคม
อุตสาหกรรม 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม กันยายน 2560 

- เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่าย 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายอีก 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม มกราคม 2561   

 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 
 บริษัท คีนน์ จ ากัด   0 2747 2101–3 ต่อ 104 
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ด้านอื่นๆ 
 

ด้านอื่นๆ  
รหัส:14000001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย:  ผลิตภณัฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท ์
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: ผลิตภณัฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท ์
หน่วยงานที่พัฒนา:  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด วิจัยร่วมกับ 
                                                                      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท พัทธพงศ์พาณิชย์รุ่งเรือง จ ากัด 

2. บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 
3. บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จ ากัด 
4. บริษัท เจมินี พลัส จ ากัด 
5. บริษัท สตาร์เร็ท เซ้าท์อีสต ์เอเชีย จ ากัด 
6. บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
7. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
8. บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ แอนด์ บี โปรดักส์ 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย:  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน: มีนาคม 2559 – มีนาคม 2567  (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม: 
 เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลกูน  ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยน าผลิตภัณฑ์ใส่ลงในภาชนะท่ีมีขังแหล่งน  า
ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ของยุงลาย ซึ่งจะไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่มีคราบน  ามันบนผิวน  า ไม่ท าให้น  าขุ่น มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานยาวนาน สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ น 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม มีนาคม 2559 
 -  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม มกราคม 2561 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 

 

 

 
 บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด   0 2295 2151 - 3 
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ด้านอื่นๆ  
รหัส : 14000015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบโอโซนบ าบัดน  าคอนเดนเซอร์ (Ozone System for 
Condenser Water Treatment)     

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อีโคโนวัตต์ : ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบดัน  า
คอนเดนเซอร ์
(ECONOWATT : High Efficiency Ozone System for 
Condenser Water Treatment) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยเอ็นเนอรย์ี่คอนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไทยเอ็นเนอรย์ี่คอนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยเอ็นเนอรย์ี่คอนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      
 ระบบโอโซน มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง คือ ระบบเตรียมอากาศ ท าหน้าที่เตรียมอากาศ
แห้งหรือก๊าซออกซิเจนเพื่อการผลิตก๊าซโอโซน ส่วนที่สอง คือ เครื่องผลิตโอโซน ท าหน้าที่เปลี่ยนอากาศแห้งหรือก๊าซ
ออกซิเจนให้เป็นก๊าซโอโซน และส่วนท่ีสาม คือ ระบบผสมก๊าซโอโซนกับน  า ท าหน้าที่ดูดน  าจากหอผึ่งน  า (Cooling Tower) 
มาผสมกับก๊าซโอโซนและปล่อยน  าท่ีผสมโอโซนแล้วลงในหอผึ่งน  า 
 ระบบผลิตโอโซน ประกอบไปด้วย ตัวเครื่องผลิตโอโซนที่ถูกออกแบบโดยใช้หลอดผลิตโอโซนที่เป็นแบบโคโร
นา ดิสชาร์จ (Corona Discharge) ซึ่งระบายความร้อนภายในหลอดผลิตโอโซน ด้วยน  าและอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
การใช้งานของตัวหลอดไม่ให้สูงเกินไป ท าให้ผลิตปริมาณก๊าซโอโซนได้คงท่ี 
 ระบบเตรียมอากาศ เป็นการน าเอา Oxygen Concentration ที่สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนที่มีความเข้มข้น
มากกว่า 80% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตก๊าซโอโซน 
 ระบบผสมก๊าซโอโซนกับน  า เป็นแบบ Dynamic Mixing Method ท างานด้วยอุปกรณ์ Ozone Mixing 
Pump ซึ่งถูกออกแบบส าหรับเติมก๊าซโอโซนโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพในการผสมก๊าซโอโซนกับน  ามากกว่า 80% ซึ่งท าให้
ก๊าซโอโซนสามารถละลายอยู่ในน  าได้มากกว่าแบบ Static Mixing Method พิจารณาการต่ออุปกรณ์ในระบบ Dynamic 
Mixing เทียบกับ Static Mixing (Conventional Mixing) 
 ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบัดน  าคอนเดนเซอร์ ได้รับการพิสูจน์จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน และผู้ใช้แอร์ทั่วไปแล้วว่าสามารถน าไปใช้ในระบบแอร์ชิลเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ความสูญเสียของก าลังไฟฟ้า และน  า เนื่องจากสามารถป้องกันการเกิดตะกรันในคอนเดนเซอร์และรักษาสภาพน  าในหอผึ่ง
เย็นได้ตลอดเวลา นอกจากนั นยังฆ่าแบคทีเรีย (Legionella Bacteria) ที่ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันได้ 100% 
 ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบัดน  าคอนเดนเซอร์ ไม่ต้องการสารเคมีเติมลงในน  าและไม่ทิ งสาร
ตกค้างไว้ในน  า ไม่ต้องการระบบท าน  าอ่อน (Softener) ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการซ่อมบ ารุงเป็นอย่างมาก สามารถ
ใช้น  าประปากับหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ได้โดยตรง 
 ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบัดน  าคอนเดนเซอร์ จะไม่ท าให้เกิดไบโอฟิล์ม (Bio-film) อันเป็น
สาเหตุของตะกรันในท่อคอนเดนเซอร์โดยจะรักษาการเพิ่มของอุณหภูมิ Condenser Approach Temperature ไม่เกิน 2 
องศาฟาเรนไฮนต์ จากค่าเริ่มต้น ซึ่งท าให้เครื่องท าน  าเย็น (Chiller) คงค่าประสิทธิภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ผลิตก๊าซออกซิเจนที่มีความเข้มข้นมากกว่า 80% 
2. ระบบโอโซนบ าบัดน  าแบบ Closed Loop สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน  าได้มากถึง 80% 
3. ระบบโอโซนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื อโรค (Legionella Bacteria) ที่อยู่ในน  า ที่ท าให้เกิดโรค

ทางเดินหายใจเฉียบพลันได้ 100% 
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4. ป้องกันการเกิดตะกรันในท่อคอนเดนเซอร์และรักษาอุณหภูมิคอนเดนเซอร์แอพโพรชให้ต่ าอยู่เสมอ โดย
รับประกันระบบอุปกรณ์โอโซนและการรักษาการเพิ่มของอุณหภูมิ  Condenser Approach 
Temperature ไม่เกิน 2 องศาฟาเรนไฮนต์ จากค่าเริ่มต้นเป็นเวลา 2 ปี หลังจากติดตั งใช้งาน 

5. ลดภาระระบบบ าบัดน  าเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดสารเคมีในองค์กร 
6. ยกเลิกการใช้ระบบท าน  าอ่อน (Softener) โดยใช้น  าประปาทดแทน 

 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยีค่อนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด   0 2809 1601 - 4 





 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
กุมภาพันธ์ 2561 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
1 02010003 สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช   
  ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 950.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 7 ราย  

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา  
2 03010046 ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)    
  ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 155.00 
3 03010047 ยามีลอกซิแคม (Meloxicam)    
  ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 250.00 
4 03010048 ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล  (Candesartan cilexetil)    
  ชนิดเม็ด ขนาด 8 มลิลกิรมั (30 เมด็) กล่อง 250.00 
  ชนิดเม็ด ขนาด 16 มลิลกิรมั (30 เมด็)  กล่อง 414.00 
5 03010049 ยาพรีกาบาลนิ (Pregabalin)    
  ชนิดแคปซลู ขนาด 150 มลิลิกรมั (56 แคปซลู)  กล่อง 1,792.00 

0303 วัสดุทางการแพทย์ 
6 03030006 ชุดน  ายาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบนิอ ี

(Reagent kits for screening of Thalassemia and 
Hemoglobin E ) 

  

 
 

1) ชุดน  ายา KKU-OF (KKU-OF reagent kit) ประกอบด้วย
น  ายาปริมาณ 2 มิลลิลติร จ านวน 100 หลอดทดสอบ 

กล่อง 800.00 

 
 

2) ชุดน  ายา KKU-DCIP Clear (KKU-DCIP Clear reagent kit)    
 ประกอบด้วยน  ายาปริมาณ 2 มิลลิลิตร  
 จ านวน 100 หลอดทดสอบ  

กล่อง 1,360.00 

07 ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

7 07010004 โคมไฟ LED (LED Lighting)   
  1) ดวงโคมไฟฟ้าติดประจ าทีส่ าหรบัจุดประสงค์ทั่วไป (High bay)  

มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ด ี
  

  1.1) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-265 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด  
50 วัตต์ 

หลอด 9,000.00 

  1.2) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 80 วัตต ์ หลอด 11,000.00 
  1.3) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด  

100 วัตต ์
หลอด 12,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 07010004 
(ต่อ) 

1.4) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด  
120 วัตต ์

หลอด 13,500.00 

  1.5) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-265 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด  
60 วัตต์ 

หลอด 9,3000.00 

  1.6) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด  
150 วัตต ์

หลอด 15,000.00 

  1.7) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด  
185 วัตต ์

หลอด 19,500.00 

  1.8) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด  
200 วัตต ์

หลอด 22,000.00 

  2) ดวงโคมไฟสาดแสง (Flood light) มีอุปกรณ์ขับหลอด
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ด ี

 
 

  2.1) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 50 วัตต ์ หลอด 9,000.00 
  2.2) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-265 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด        

80 วัตต์ 
หลอด 11,000.00 

  2.3) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-277 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 
100 วัตต ์

หลอด 12,000.00 

  2.4) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-277 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 
120 วัตต ์

หลอด 13,500.00 

  2.5) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 60 วัตต ์ หลอด 9,300.00 
  2.6) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-277 V ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 

150 วัตต ์
หลอด 15,000.00 

  หมายเหตุ : 1. ราคานี ไม่รวมค่าตดิตั ง 
               2. ราคานี รวมราคาขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเท่านั น ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่ง   

  จะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 
3. เพิ่มรุ่นล าดับที่  1.5 – 1.8 และ 2.5 – 2.6, เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 5 ราย และแก้ไข   
    เปลี่ยนแปลงช่ือรุ่นผลิตภัณฑ์  จากที่ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม   
    ตุลาคม 2560 ดังนี  

       เดิม : โคมไฟใช้แขวนประจ าที่สาดแสง 50 วัตต,์ 80 วัตต์, 100 วัตต์, และ 120 วัตต์ เป็น  
ใหม ่:  1)  ดวงโคมไฟฟ้าติดประจ าที่ส าหรับจดุประสงค์ทั่วไป (High bay) มีอุปกรณ์ขับ 
   หลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 50 วัตต,์  

  80 วัตต,์ 100 วัตต์, และ 120 วัตต ์
2)  ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง (Flood light) มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์  
    ใช้หลอดแอล อี ดี ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 50 วัตต์, 80 วัตต์, 100 วัตต,์ และ  
    120 วัตต ์

8 07010011 โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์   
 

 
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์  
ใช้หลอดแอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V ก าลังไฟฟ้าที่
ก าหนด 770 W 

ชุด 42,800.00 

  หมายเหตุ : ราคานี ไมร่วมค่าขนสง่ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
9 07020004 เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบก าจัดไรฝุ่น (House Dust Mite 

Killer Air Conditioner) 
  

 
 

เครื่องปรับอากาศรุ่น Hygienic Inverter 12,000 BTU 
- แบบรุ่นชุดคอนเดนซิง SJ-W12F-A-DTGP1 
- แบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ SJ-C12F-A-DTGP1 

ชุด 
 
 

26,000.00 
 

  หมายเหตุ : ราคานี รวมค่าบริการติดตั งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร  
               สายไฟยาวไมเ่กิน 15 เมตร 

10 07020005 ระบบตรวจสอบแบตเตอร่ีที่มีการทดสอบค่าความต้านทานภายใน 
(Battery Monitoring System with Internal Resistance 
Test) 

  

  DGU 16-12V-Ri  แบตเตอรี่ 12 Volt จ านวนไมเ่กิน 16 ลูก 1 ระบบ 
พร้อมอปุกรณป์ระกอบ  
   - LCU : BMS-20                                       1  เครื่อง 
   - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าตรงของแบตเตอรี่      1  ตัว 
   - อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ                                 1  ตัว 
   - อุปกรณ์ประกอบ                                     1  ชุด 

ระบบ 180,000.00 

  หมายเหตุ : ราคานี รวมคา่ติดตั งและค่าขนส่ง 

14 ด้านอ่ืนๆ 
11 14000006 เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน   

(Incinerator reduces pollution and energy saving) 
  

 
 

- CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น)  
  ขนาด 100 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

เตา 2,000,000.00 

 
 

- CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น)  
  ขนาด 200 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

เตา 3,000,000.00 

 
 

- CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น)  
  ขนาด 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

เตา 5,000,000.00 

 
 

- CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น)  
  ขนาด 500 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

เตา 9,998,000.00 

 
 

- Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่)  
  ขนาด 200 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

เตา 5,000,000.00 

  หมายเหตุ :  1. ราคารวมค่าขนสง่และติดตั ง 
                2. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 2 ราย    

12 14000016 เคร่ืองด่ืมที่มีสารอาหารครบ 5 หมู ่โปรตีน 10% และโซเดียม 
0.3 กรัม (Beverage with complete 5 groups nutrition 
10% protein and 0.3 g. Sodium)                                                                                                                             

  

 
 

1) Prediawell/corn flavor/480 g :  
พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/480 กรมั  

กระป๋อง 1,750.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 14000016 
(ต่อ) 

2) Prediawell/corn flavor/80 g :  
พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/80 กรัม     

ซอง 310.00 

 
 

3) Prediawell/corn flavor/1120 g (14 pouch x 80 g) :  
   พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/1120 กรัม (14 ซอง x 80 กรัม)  

กล่อง 3,830.00 

 
 

4) Prediawell/corn flavor/560 g (7 pouch x 80 g) :  
   พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/560 กรัม (7 ซอง x 80 กรัม)  

กล่อง 1,990.00 

 
 

5) Prediawell/corn flavor/2500 g :  
   พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/2500 กรัม  

ถุงฟอยล์ 7,600.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 
 

ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย:  นิวเคลียร์ C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
หน่วยงานที่พัฒนา :  วิจัยร่วมกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สวทช. 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และจา้งที่ปรึกษา (ดร.รัฐ พิชญางกูร) 
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท จี.ไอ.บี. เทรดดิ ง จ ากัด 
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซาท์เทิร์นแอกริคัลเชอะโปรดักส์ 
  3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยเพาเวอร์ทรี จ ากัด 
  4. บริษัท นฤคม จ ากัด 
  5. บริษัท เปิงใจ๋ จ ากัด 
  6. บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จ ากัด 
  7. บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2559 – พฤศจิกายน 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถส่งเสริมให้พืชมีความแข็งแรง และการเจริญเติบโตได้ดีขึ น โดยที่
ไม่ได้จัดเป็นปุ๋ยและวัตถุอันตราย 

2. ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตพืชด้านผลผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช 
3. สามารถใช้ได้ในขบวนการผลิตพืชผัก ผลไม้ แบบปลอดสารพิษ เนื่องจากไม่มีสารก าจัดศัตรูพืชและโลหะ

หนักปนเปื้อน 
4. มีน  าหนักเฉลี่ยของโมเลกุลที่เหมาะสม คือ 2.4 x  104 Daltons 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2559 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 

 บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด   0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
  

: ยา 

รหัส : 03010046 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  OLFOVEL-500 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด จ้าง บริษัท เมดิกา อินโนวา 

จ ากั ด  และ  ภาควิ ช าอ ายุ ร ศ าสต ร์  คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบ
กับยาต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) ขนาด 500 มิลลิกรัม เป็นยาต้านแบคทีเรียในกลุ่มฟลูโอโรควิโนโลนที่ออก
ฤทธิ์กว้างโดยการยับยั งเอนไซม์ DNA gyrase ของแบคทีเรีย ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการแบ่งตัวของแบคทีเรีย
มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื อทางเดินหายใจส่วนล่าง รวมถึงเชื ออื่น ๆ ท่ีเป็นสาเหตุของโรค 
 ในส่วนของยา OLFOVEL-500 ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ท าให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
(Original) ขณะเดียวกันยา OLFOVEL-500 ยังมีการท าการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) โดยภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับยา 
CRAVIT 500 ซึ่งเป็นยาต้นแบบ 
 
 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด   0 2275 6053 - 9 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา     

รหัส : 03010047 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยามีลอกซิแคม (Meloxicam) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  MELOBIC-15 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด จ้าง บริษัท เมดิกา อินโนวา 

จ า กั ด  แ ล ะ ภ า ค วิ ช า เ ภ สั ช วิ ท ย า  ค ณ ะ แ พทย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยา
ต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยามีลอกซิแคม (Meloxicam) ขนาด 15 มิลลิกรัม มีคุณสมบัติระงับอาการปวด และอาการอักเสบ ในกลุ่มยา
ต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs-NSAIDs) โดยมีหน้าที่ในการยับยั งการสร้าง 
Prostaglandin ผ่านทางเอนไซม์ Cyclooxygenase type II (COX-II) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ 
 ในส่วนของยา MELOBIC-15 ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ  ท าให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
(Original) ขณะเดียวกันยา MELOBIC-15 ยังมีการท าการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) โดยภาควิชาเภสัชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่า งกับ ยา MOBIC ซึ่งเป็นยา
ต้นแบบ 

 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด   0 2275 6053 - 9 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา     

รหัส : 03010048 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล  (Candesartan cilexetil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  TODESAAR 8, TODESAAR 16 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด จ้าง บริษัท เมดิกา อินโนวา 

จ ากัด และ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตรอ้น 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท าการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยา
ต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil) มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รักษา
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วย impaired left ventricle systolic function (ที่มี left ventricular ejection fraction 
≤40%) โดยใช้ร่วมกับยากลุ่ม ACE inhibitors แบบ add-on therapy หรือใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยากลุ่ม ACE inhibitors 

ในส่วนของยา TODESAAR 8 และ TODESAAR 16 ผลิตโดยโรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ท าให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับยา
ต้นแบบ (Original) ขณะเดียวกันยา TODESAAR 8 และ TODESAAR 16 ยังมีการท าการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence 
Study) โดยภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มี
ความแตกต่างกับยา BLOPRESS ซึ่งเป็นยาต้นแบบ 

 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด   0 2275 6053 – 9 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010049 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  TOPRELIN 150 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด จ้าง บริษัท เมดิกา อินโนวา 

จ า กั ด  และ  ศู นย์ วิ จั ย และพัฒนาทา ง ชี ว วิ ทย า ศ า ส ต ร์   
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ท าการศึกษา 
ชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) ขนาด 150 มิลลิกรัม มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของ
เส้นประสาทส่วนกลางและส่วนปลายในผู้ใหญ่ (Neuropathic pain) และใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชักมาตรฐานในการรักษา
โรคลมชักแบบ partial seizure 

ในส่วนของยา TOPRELIN 150  ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ท าให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ (Original) 
ขณะเดียวกัน ยา TOPRELIN 150 ยังมีการท าการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทาง
ชีววิทยาศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับยา LYRICA 
150 ซึ่งเป็นยาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด   0 2275 6053 – 9 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์: วัสดุทางการแพทย์  

รหัส : 03030006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดน  ายาตรวจกรองธาลสัซีเมยีและฮีโมโกลบินอี                      
(Reagent kits for screening of thalassemia and 
hemoglobin E) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดน  ายาตรวจกรองธาลสัซีเมยีและฮีโมโกลบินอี KKU-OF และ 
KKU-DCIP Clear (KKU-OF and KKU-DCIP-Clear reagent 
kits for screening of thalassemia and hemoglobin E) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  ดร. สุพรรณ ฟู่เจรญิ และคณะ จากคณะเทคนคิการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด                                                                                                
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
                ชุดน  ายาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี KKU-OF และ KKU-DCIP-Clear ส าหรับตรวจกรองธาลัสซีเมยี
และฮีโมโกลบินอีตามล าดับ ใช้น  ายาทั งสองชนิดนี ร่วมกันในการตรวจกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและฮีโมโกลบินอีใน
ประชากร  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ชุดน  ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear ใช้ร่วมกันในการตรวจคัดกรองหาพาหะธาลสัซีเมียที่เป็น
เป้าหมายส าคญั 3 ชนิด ได้แก่ 𝛼 - thalassemia 1, 𝛽 - thalassemia และ HbE 

2. ชุดน  ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear เมื่อใช้ร่วมกันจะมีความไว (Sensitivity) ร้อยละ 100 
และความจ าเพาะ (specificity) ร้อยละ 87.1 

3. ชุดน  ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear สามารถอ่านผลไดภ้ายใน 15 นาที 
4. ชุดน  ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear ง่ายต่อการทดสอบและสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า 

โดยหลังท าการทดสอบ: 
- หากสารละลายใส อ่านเป็นผลลบ 
- หากสารละลายมีความขุ่น อ่านเปน็ผลบวก 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 

 บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากดั    0 2881 0473 - 6  



11 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟ LED (LED Lighting) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอลอีดี แม็กเพาเวอร ์(LED MAXPOWER)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอสเคซี เทรดดิ ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอสเคซี เทรดดิ ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ท็อป เบสท์ เอเยนซี่ จ ากัด 
 2. บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จ ากัด 
 3. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากดั 
 4. บริษัท อรัญ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จ ากัด 
 5. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอสเคซี เทรดดิ ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

แอลอีดี แม็กเพาเวอร์ เป็นโคมไฟLED ที่มีน  าหนักเบา พร้อมทั งมีค่าความสว่างที่สูง และใช้พลังงานน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับหลอด LED ของเจ้าอื่นในก าลัง Watt เดียวกัน  ซึ่งเกิดมาจากการวิจัย โดยใช้ Chip ชนิด COB ซึ่งมีความสว่าง
มาก อีกทั งใช้การระบายความร้อนด้วย 2 - Phase Heat Exchanger ประกอบกับการเลือกใช้ Driver ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของ Chip ทั งนี ได้เกิดนวัตกรรมจากการวิเคราะห์ เรื่องการให้แสงสว่าง ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. เลนส์  
2. Base (ระยะห่างของเลนส์) 3. โคม ทั งนี ปัจจัยทั งหมดต้อง Balance กันโดยผ่านการทดลอง ให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด เพื่อ
จะได้หลอด LED ที่มีความสว่างและประสิทธิภาพสูงสุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ดวงโคมไฟฟ้า LED ที่มีการระบายความร้อนด้วย 2 Phase Heat Exchanger 
2. เป็นดวงโคมไฟฟ้า LED ประเภทดวงโคมไฟฟ้าตดิประจ าที่ส าหรับจุดประสงค์ทั่วไปและดวงโคมฟ้าไฟ

สาดแสง โดยแบ่งออกเป็น 8 ขนาดก าลังไฟฟ้าดังนี  
2.1 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 50 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,447.20 ลูเมน 

(Lumen: lm) 
2.2 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 60 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,741.71  

ลูเมน (Lumen: lm) 
2.3 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 80 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 9,366.29 ลูเมน 

(Lumen: lm) 
2.4 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 100 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 9,517.90 ลูเมน 

(Lumen: lm) 
2.5 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 120 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 10,712.70  

ลูเมน (Lumen: lm) 
2.6 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 150 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 17,361.70  

ลูเมน (Lumen: lm) 
2.7 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 185 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 20,301.10  

ลูเมน (Lumen: lm) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

2.8 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 200 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 21,363.40  
ลูเมน (Lumen: lm) 

3. ดวงโคมไฟฟ้า LED ที่มีน  าหนักเบา เมื่อเทียบกับโคมไฟ LED ทั่วไป 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- เพิ่มรุ่นล าดับที่ 1.5 – 1.8 และ 2.5 – 2.6 เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 5 ราย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือรุ่น
ผลิตภัณฑ์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561  ดังนี  
เดิม : โคมไฟใช้แขวนประจ าที่สาดแสง 50 วัตต์, 80 วัตต์, 100 วัตต์, และ 120 วัตต์   
ใหม่  :  1)  ดวงโคมไฟฟ้าติดประจ าที่ส าหรับจุดประสงค์ทั่วไป (High bay) มีอุปกรณ์ขับหลอด  

 อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 50 วัตต์, 80 วัตต์, 100 วัตต์, และ  
 120 วัตต์ 

        2)  ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง (Flood light) มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี    
 ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 50 วัตต์, 80 วัตต์, 100 วัตต์, และ 120 วัตต์ 

 
 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท เอสเคซี เทรดดิ ง จ ากัด   0 2763 8890 ต่อ 120 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไอซ์ เอส. 770 วัตต์ (ICE – S770 W) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์ 770 วัตต์ ส าหรับนอกอาคาร น  าหนักเบา ติดตั งง่าย ระบายความร้อน 
กระบวนการผลิตทุกขั นตอนผ่านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standard) ออกแบบ
และผลิต โดยคนไทย โรงงานในประเทศไทย ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย 
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1) แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า 220 V 
2) ความถี่ 50 Hz  
3) กระแสไฟฟ้าด้านเขา้ 3.521 A  
4) ก าลังไฟฟ้าด้านเข้า 758.9 W 
5) ตัวประกอบก าลัง 0.980  
6) ฟลักซ์การส่องสว่างรวม 78,950 Lm   
7) ประสิทธิศักย์การส่องสว่าง 104.03 Lm/W   
8) มุมกระจายของหลอด (Beam Angle) ( C = 0/180◦ ) 23.8◦ 
9) อุณหภูมสิสีมมลู 7,116 K    
10)  ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไป 76    

 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด    086 335 3575 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020004 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศท่ีมรีะบบก าจัดไรฝุ่น  

(House Dust Mite Killer Air Conditioner) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศท่ีมรีะบบก าจัดไรฝุ่น 

(House Dust Mite Killer Air Conditioner) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เครื่องปรับอากาศที่มีระบบก าจัดไรฝุ่น เป็นเครื่องปรับอากาศ รุ่น Hygienic Inverter มีระบบการท างานเพื่อ
ช่วยก าจัดไรฝุ่นโดยใช้เวลา 11 วัน เพื่อก าจัดไรฝุ่นให้ตายสนิท และในระหว่างที่ระบบก าลังท างานอยู่นั น ผู้ใช้งานยังสามารถ
เปิดเข้า-ออกห้องได้ตามปกติ เนื่องจากความชื นสัมพัทธ์จะอยู่ในช่วง 40-45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังอยู่ในย่าน Comfort zone ของ
มนุษย์แต่ไม่ดีกับตัวไรฝุ่น 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบอินเวอร์เตอร์  

ช่วยประหยัดพลังงาน ได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 
2. ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก.1155-2536 
3. มีฟังกชั์นควบคุมความชื นเพ่ือก าจัดไรฝุ่นภายในห้อง เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี ในระยะเวลา 11 วัน แบบต่อเนื่อง 

โดยกดปุ่ม Hygienic ผ่านรีโมทไร้สาย (สภาวะการท างานของฟังก์ชัน คือ การตั งค่าอุณหภูมิเท่ากับ  
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง และตั งค่าอุณหภูมิเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง 
โดยตั งค่าความชื นสัมพัทธ์เท่ากับ 40% ตลอด 24 ช่ัวโมง) 

4. เป็นเครื่องปรับอากาศรุ่น 12,000 บีทียูต่อช่ัวโมง ใช้กับห้องขนาดประมาณ 12-16 ตร.ม. 
5. ในสภาวะที่มีการควบคุมความชื นฆ่าไรฝุ่น ผู้ใช้งานสามารถเข้าออกห้องได้ปกติ 

 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด   0 2832 1999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ที่มีการทดสอบค่าความต้านทานภายใน
(Battery Monitoring System with Internal Resistance Test)    

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  BEMoS - Ri   
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด และจ้างวิจัยกับ  

ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 อุปกรณ์เป็นลักษณะ Module วัดค่าต่างๆ ของแบตเตอรี่จ านวน 16 ลูก และสามารถเพิ่มจ านวน Module 
ส าหรับวัดค่าแบตเตอรี่จ านวนมากขึ น ที่มีการต่อแบตเตอรี่อนุกรมหรือขนานแถวกัน ทั งในระบบ UPS ระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบโทรคมนาคม ด้วยวงจรกรองสัญญาณแบบ DSP (Digital signal processing) และวิธีการวัดแบบ 4 wire – 
kelvin probe ท าให้ค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่ที่วัดได้มีความแม่นย า สามารถวัดได้ในขณะประจุไฟแบบ Floated 
charge รวมถึงในระบบ UPS ที่มีสัญญาณรบกวนสูง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 ระบบ Battery Monitoring มีอุปกรณ์เป็นแบบ Module ท าให้สามารถปรับขยายจ านวนใหส้ามารถใช้ได้ทั ง
กับแบตเตอรี่ในระบบ UPS ระบบโทรคมนาคม Sub station และอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรม 

1. ในแต่ละ Module สามารถวัดแบตเตอรีจ่ านวนหลายๆ ลูกทีต่่ออนุกรมกันสูงสดุ 16 ลูก และสามารถต่อ
ขยายเพิ่มจ านวน Module ได ้

2. ในแต่ละ Module สามารถ 
a. ตรวจวัดค่าแรงดันแบตเตอรี่ทุกลูก 
b. ตรวจวัดค่าความตา้นทานภายในแบตเตอรี่ทุกลูก 
c. ตรวจวัดค่ากระแสของแบตเตอรี่ในแถว (string current) 
d. ตรวจวัดอุณหภมูิของสภาพแวดลอ้ม 
e. ตรวจวัดอุณหภมูิของแบตเตอรี่ (Pilot) 

3. สามารถวัดค่าในขณะที่แบตเตอรีก่ าลังประจุแบตเตอรี่แบบ Floated charge ได ้
4. แสดงผลเป็นค่าต้านทาน (mOhm) และ ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับค่าอ้างอิง เพื่อแสดงถึงสภาพของ

แบตเตอรี่ (State of health) 
5. สามารถวัดค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี ่

a. ตั งแต่ 0.200 mOhm – 40.000 mOhm ส าหรับแบตเตอรี่ 12 V 
b. ความเที่ยงตรง 2-3% of Full Scale 
c. Resolution 0.005 mOhm (แบตเตอรี่ 12V) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

6. สามารถวัดค่าแรงดันแบตเตอรี ่
a. ตั งแต่ 1V – 17V ส าหรับแบตเตอรี่ 12V 
b. ความเที่ยงตรง 0.1-0.2% of Full Scale 
c. Resolution 0.001V 

7. สามารถวัดค่ากระแสแบตเตอรี ่
a. ตั งแต่ +/-300A to +/-1000A 
b. ความเที่ยงตรง 0.2-0.5% of Full Scale + sensor error 
c. Resolution 0.1A 

8. สามารถวัดค่าอณุหภูม ิ
a. ความเที่ยงตรง +/-1   C @ 25   C 
b. Resolution 0.1   C 

 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด    0 2907 8521 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่นๆ 
 

รหัส : 14000006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลงังาน   
(Incinerator reduces pollution and energy saving) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
 Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยดัพลังงาน 
 CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving 

Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and 
energy saving 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด โดยไดร้ับการ
สนับสนุนทุน จาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ (อผศ.) 
 2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากดั (มหาชน) 
 3. บริษัท เดอะซัน ซีเอ็ม กรุป๊ จ ากัด 
 4. บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
 5. บริษัท พล พรีเมี่ยมพลัส จ ากดั 
 6. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นทโ์ปรเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

1. เป็นเตาเผาขยะ ชนิดเผาขยะต่อเนื่อง สามารถเผาขยะได้ทั งขยะเปียกและขยะแห้ง สร้างอุณหภูมิในการ
เผาได้ตั งแต่ 500 – 1,200 องศาเซลเซียส 

2. มีที่ดักฝุ่นละเอียดในห้องเผาควัน มีถังดักฝุ่นละเอียดเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม มีที่ดักหรือกรองก๊าซ
ก่อนปล่อยออกสู่ชั นบรรยากาศ มีถังกรองก๊าชเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม 

3. ปล่องระบายอากาศท าด้วยเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า ทาสีกันสนิมและทาทับด้วยสีกั น
ความร้อนมีความสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร 

4. ใช้พัดลมหรือเครื่องอัดอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้ และระบบบ าบัด 
5. เป็นเตาเผาที่มีระบบ Wet Scrubber และ Cyclone ช่วยในการบ าบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก 
6. ผนังภายในห้องเผาทั งหมดท าด้วยอิฐดิบทนไฟหรืออิฐเผาแห้ง หนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีคุณสมบัติ

ทนความร้อน ไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 
7. เตาเผาขยะ มีระบบการท างานหลัก 3 ระบบ คือ ระบบเตาเผาขยะ ระบบดักเก็บมลพิษและระบบดักเก็บ

ฝุ่น ทุกระบบต้องเชื่อมต่อการท างานเข้าด้วยกัน 
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คุณลักษณะเฉพาะ 
1) ประหยัดพลังงานและเป็นการประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดการ สามารถจุดติดด้วยเชื อเพลิง 

โดยใช้แก๊ส (LPG)  ในปริมาณต่ าเพื่อจุดน าร่องการเผาไหม้ในห้องเผา ช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 
2) มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจาก

เตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) เป็นเตาเผาขยะส าเร็จรูปติดตั งบนรถกึ่งพ่วงและสามารถเคลื่อนย้ายได้ (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบ

เคลื่อนที่) 
 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายอีก 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากดั    0 5200 3945 , 095 919 1496  
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000016 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องดื่มที่มสีารอาหารครบ 5 หมู ่โปรตีน 10% และโซเดียม 
0.3 กรัม (Beverage with complete 5 groups nutrition 10% 
protein and  0.3 g. Sodium)  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 พรีเดียเวล® เครื่องดื่ม (เครื่องหมายการค้าโปรเวล)  
 (Prediawell® beverage (ProwellTM)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                              บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด   
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                       -  
ผู้จ าหน่าย :                                                      บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  บริษัท กฤติยา รอยลั จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :                                         กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

พรีเดียเวล (Prediawell) เป็นเครื่องดื่ม ชนิดผง ชงดื่ม กลิ่นข้าวโพด พัฒนาขึ นโดยอาศัยหลักการทาง
โภชนาการ มีสารอาหารครบทั ง 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของร่างกายที่ต้องการจ ากัดปริมาณโปรตีน  
ไม่เกิน 10% และมีปริมาณโซเดียม 0.3 กรัม  

พรีเดียเวล คัดสรรสารอาหารเฉพาะที่มีคุณภาพสูง และปริมาณเหมาะสม ตามหลักโภชนาการ โดยมีปริมาณ
โปรตีนคุณภาพดี 10% มีวิตามินและแร่ธาตุถึง 29 ชนิด ปริมาณโซเดียม โพแตสเซี่ยม แมกนีเซี่ยม และฟอสฟอรัสต่ า  
มีปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ าและมีเฉพาะไขมันดีคุณภาพสูง ได้แก่ โอเมก้า 3-6-9 และ MCT (medium chain triglyceride)  
มีปริมาณใยอาหารชนิดพรีไบโอติก และแคลเซี่ยมจากธรรมชาติ (น  านม) และยังเสริมสารอาหาร เช่น L-Arginine, Taurine, 
Choline, Inositol และสารต้านอนุมูลอิสระอีกหลายชนิด ได้แก่ วิตามินเอ ซี อี และ ซีลีเนี่ยม ชงง่าย อร่อยแบบไม่มีน  าตาล 
ไม่มีแลคโตส ไม่มีกลูเต้นท์ ปรับความเข้มข้นของสารอาหารได้ และเก็บรักษาง่าย สะดวก โดยมีรายละเอียดคือ  

1. โปรตีนเพียง 10% และมีคุณภาพดีจากเวย์โปรตีนไอโซเลต โซเดียมเคซิเนต ไอโซเลตซอยโปรตีน  
2. มีวิตามินและเกลือแร่ถึง 29 ชนิด กรดอะมิโนครบทั ง 20 ชนิด  
3. ไม่มีน  าตาลในสูตรส่วนประกอบ  
4. ปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ าเพียง 2% แต่ปริมาณไขมันในสูตรประกอบด้วยไขมันชนิดดีทั งสิ น ได้แก่ โอเมก้า 

3-6-9 และ MCT oil  
5. มีใยอาหารทั งชนิดไม่ลายน  า และ ละลายน  า (พรีไบโอติกไฟเบอร์)  
6. ปริมาณโซเดียม 0.3 กรัม และโพแตสเซี่ยม 0.32 กรัม  
7. เสริมสารอาหารหลายชนิด เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ แคลเซี่ยมธรรมชาติ (น  านม) แพล้นท์สเตอรอล  
8. ให้พลังงาน 360 กิโลแคลลอรี/200 มล. ความเข้มข้นของสารอาหาร 1.8 kcal/ml เพื่อให้พลังงาน  

 เพียงพอ  
9. เป็นเครื่องดื่มชนิดผงชงร้อนดื่มง่าย ทานง่าย อร่อย ไม่เติมน  าตาล ไม่มีแลคโตส ไม่มีกลูเต้นท์  
10. เสริมโอเมก้า 3 แคลเซี่ยมธรรมชาติจากน  านม สารต้านอนุมูลอิสระ แพล้นท์สเตอรอล แอล-อาร์จินีน  

ทอรีน โคลีน อิโนซิทอล 
 

   บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด    0 3497 9625  





 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
มีนาคม 2561 
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รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

07 ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
1 07010012 โคมไฟถนน (Street light)   
  ดวงโคมไฟส าหรบัให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสตเ์หนี่ยวน า ใช้

หลอดโซเดียมความดันสูง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220V. ก าลังไฟฟ้า
ที่ก าหนด 1X150W. และ 1X250W. 

  

  1) ก าลังไฟฟ้า 1X150W.   
       1.1)  R20.150 HSS 150W. โคม 9,000.00 
       1.2) R24.150 HSS 150W. โคม 9,500.00 
  2) ก าลังไฟฟ้า 1X250W.   
       2.1) R20.250 HSS 250W. โคม 11,000.00 
       2.2) R24.250 HSS 250W. โคม 11,500.00 
  หมายเหตุ : ราคานี้รวมคา่ขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเท่านั้น โดยไม่รวมคา่ติดตั้ง 

    ส าหรับต่างัังหวัดคา่ขนส่งัะคดิเพิ่มเติมตามระยะทาง 

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
2 07020006 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน

ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล : SEER สูง  
(High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 

  

  1) ชนิดติดผนัง   
  1.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12000 บีทียู  ชุด 19,900.00 
  1.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู  ชุด 27,900.00 
  1.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู  ชุด 37,900.00 
  1.4) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู  ชุด 50,200.00 
  1.5) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู  ชุด 61,600.00 
  2) ชนิดแขวน   
  2.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13000 บีทียู  ชุด 22,700.00 
  2.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู  ชุด 31,200.00 
  2.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู  ชุด 42,600.00 
  2.4) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู  ชุด 51,200.00 
  2.5) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู ชุด 60,700.00 
  หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร  

               สายไฟยาวไมเ่กิน 15 เมตร 
 
 



2 
 

  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเติม มีนาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

14 ด้านอ่ืนๆ 
3 14000017 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพลูคาวและพืชสมุนไพรอื่น หมักด้วย

จุลินทรีย์ Saccharomyces unisporus และ Lactobacillus 
casei รูปแบบเคร่ืองด่ืม (Dietary Supplement Beverage 
from Houttuynia cordata Thunb. and herbs 
Fermented with Saccharomyces unisporus and 
Lactobacillus casei) 

  

  ซุยยากุ (ผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร) 750 มิลลิลติร ขวด 990.00 
4 14000018 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software)    
  เอมเมัิน อนาไลติกส ์เวอร์ชั่น 17.9.1 ชุด ตามภาคผนวก ก  

(หน้า ผ-1 ถึง ผ-2) 
  หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาของซอฟต์แวร์ เอมเมัิน อนาไลติกส์ เท่านั้น ไม่รวมค่าอุปกรณ์แม่ข่าย  

ลูกข่าย และ ซอฟต์แวร์พื้นฐานอืน่ๆ เช่น Operating System หรอื Antivirus 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

 
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   โคมไฟถนน (Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนน บริษัท ฉื่อ ัิ้น ฮั้ว ั ากัด 

(Street light CHUE CHIN HUA CO.,LTD.) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  การไฟฟ้านครหลวง และ ัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ฉื่อ ัิ้น ฮั้ว ั ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ฉื่อ ัิ้น ฮั้ว ั ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฉื่อ ัิ้น ฮั้ว ั ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงานส่องสว่างส าหรับไฟถนน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านในท าหน้าที่
บังคับทิศทางของแสงัากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซึ่งมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนนทั่วไป  
ท าให้สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสูง ขนาด 250 วัตต์ 
หรือ 400 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนแสงโคมไฟถนนตามการออกแบบนี้ สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟ
เป็นขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ
ถนนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและการไฟฟ้า
นครหลวง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. โคมไฟถนนสมรรถนะทางแสงสูง 
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ 
3. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และค่าความ

สม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง 
กรมทางหลวง คือ มีค่าความส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 21.5 ลักซ์ (lux) ค่าความสม่ าเสมอของแสงบน
ผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1:2.5 และ (Emax/Emin) ไม่เกิน 6 : 1 

4. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และค่าความ
สม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนดของการไฟฟ้านครหลวง คือ มีค่าความส่องสว่าง (Eav)  
ไม่น้อยกว่า 15 ลักซ์ (lux) และค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1 : 3 

5. โคมไฟถนนรุ่น R20 มีค่า IP54/IP24 
6. โคมไฟถนนรุ่น R24 มีค่า IP65 
7. โคมไฟเป็นไปตาม มอก. 1955-2551 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 

  บริษัท ฉื่อ ัิ้น ฮั้ว ั ากัด     0 2818 8004 - 6 
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ด้านไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07020006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มคี่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล : SEER สูง 
(High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศซยัโัเด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง 
 (SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซัยโัเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล ั ากัด  และั้างศูนย์บริการ

ปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นหน่วยงานวิััย  
โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีัาก นายสมศักดิ์ ัิตติพลังศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซัยโัเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล ั ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโัเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล ั ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโัเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล ั ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ได้ออกแบบแผงวงัรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศรวมทั้งการขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์แบบประหยัดพลังงานสูง และการพัฒนาการไหลของลมมาใช้
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากข้ึนอีกทั้งเครื่องปรับอากาศสามารถเตือนผู้บริโภคได้ 
หากเครื่องปรับอากาศกินไฟมากกว่าปกติ หรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลง พร้อมฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบ 
สีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทานมากขึ้น มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูง ซึ่งมีค่า SEER สูง
กว่าเกณฑ์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ (Inverter 
Air Cooled Split Air Conditioner) 

2. เครื่องปรับอากาศท่ีทั้งชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน ที่เหมาะกับการติดตัง้
ภายในอาคาร และชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ที่เหมาะกับการติดตั้งภายนอกอาคาร ประกอบ
ส าเร็ััากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 

3. เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท าความเย็นที่ไม่ท าลายโอโซน โดยมีค่าแสดงระดับการท าลายโอโซน Ozone 
Depletion Potential : ODP = 0 

4. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) ที่ใช้เทคโนโลยี Corona 
Discharge ครอบคลุมพื้นท่ีลมผ่านไม่น้อยกว่า 100 ตารางเซนติเมตร มีอุปกรณ์ปล่อยประัุลบไปท่ีอนุภาค 
ฝุ่นละอองภายในเครื่อง และดักัับด้วยแผงดักัับฝุ่นละออง โดยสามารถน าไปท าความสะอาด และ 
น าระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) กลับมาใช้ใหม่ได้ 

5. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134 – 2553  เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : 
ประสิทธิภาพพลังงาน 

6. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่  
มอก. 1155-2536 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
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7. เครื่องปรับอากาศได้รับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER   
สูงกว่าเกณฑ์พลังงานเบอร์ 5 ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
7.1 เครื่องปรับอากาศัะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER  ไม่น้อยกว่า 23  

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นไม่เกิน 8,000 วัตต์ (<=27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 

7.2 เครื่ องปรับอากาศัะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER ไม่น้อยกว่า 21  
ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นมากกว่า 8,000 ถึง 12,000 วัตต์ (> 27,296 – 40,944 
บีทียู/ช่ัวโมง) 

8. มีชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายนอกอาคาร ระบายความร้อนด้วย
อากาศ ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor) 
ใบพัดลมพร้อมมอเตอร์ (Outdoor Fan And Outdoor Motor) ข้อต่อพร้อมวาล์วบริการ (Service 
Valve) แผงวงัรอินเวอร์เตอร์ เพื่อขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter Driver For Inverter 
Compressor) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิหัวคอมเพรสเซอร์ (Discharge Temperature) อุณหภูมิน้ ายาที่แผง
คอนเดนเซอร์ (Mid Coil Condensor Temperature) 

9. มีชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน ที่มี
ส่วนแสดงผล Error Code เป็น 7-SEG  เพื่อง่ายต่อการบ ารุงรักษา ประกอบด้วย แผงควบแน่น 
(Evaporator) ใบพัดลม พร้อมมอเตอร์ (Indoor Fan and Indoor Motor) แผงวงัรเพื่อควบคุมชุด 
แฟนคอยล์ เซนเซอร์อุณหภูมิของท่อน้ ายาทางเข้าคอยล์เย็น (Inlet Temperature) อุณหภูมิห้อง (Room 
Temperature) 

10. มีแผงระบายความร้อน (Condenser Coil) และแผงระบายความเย็น (Evaporator Coil) เป็นแบบ  
Fin and Tube โดยฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบสีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทาน 

11. ชุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ ชุดควบคุมแบบไร้สาย (Wireless Remote) ั านวน 
1 ตัว สวิตซ์เบรกเกอร์ ั านวน 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับพร้อมหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

12. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการล้างแอร์ได้ผ่านหน้าัอแสดงผล 7-SEG โดยสามารถเตือนได้ทุกๆ  
การใช้ 1,800 ช่ัวโมง 

13. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการซ่อมบ ารุงได้ผ่านหน้าัอแสดงผล 7-SEG หากเครื่องปรับอากาศกินไฟ
มากกว่าปกติหรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลงอย่างมีนัยส าคัญ 

14. รายละเอียดแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ และ ชุดคอนเดนซิง รหัสตัวร้อนและตัวเย็นของเครื่องปรับอากาศ  
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 

แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W12P-A-DTGP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C12P-A-DTGP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W18P-A-DTGP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C18P-A-DTGP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W25P-A-DTGP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C25P-A-DTGP1) 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W30B-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C30B-A-DTMP1) 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W36B-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C36B-A-DTMP1) 
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- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-13C-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-13C-A-DTMP1) 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-18C-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-18C-A-DTMP1) 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-25C-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-25C-A-DTMP1) 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-30C-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-30C-A-DTMP1) 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-36C-A-DTMP1) 

  แบบรุ่นของชุดคอนเดนชิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-36C-A-DTMP1)   

 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท ซัยโัเด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล ั ากัด    0 2832 1999 
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ด้านอื่นๆ 
 

รหัส : 14000017 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารัากพลูคาวและพืชสมุนไพรอื่น หมักด้วย
ัุลินทรีย์ Saccharomyces unisporus และ Lactobacillus 
casei รูปแบบเครื่องดื่ม (Dietary Supplement Beverage 
from Houttuynia cordata Thunb. and herbs Fermented 
with Saccharomyces unisporus and Lactobacillus 
casei) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซุยยากุ (ผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร) (Zyuyaku (Dietary 
Supplement Product)) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง ั ากัด และได้รับการสนับสนุน
ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง ั ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท สมาร์ทไลน์ อินเตอร์เนช่ันแนล ั ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง ั ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ตามภูมิหลังของพืชสมุนไพรที่ น ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบ ได้แก่ พลูคาว มะขามป้อม และพืชสมุนไพรอื่นเป็นส่วนประกอบส าคัญ และใช้กระบวนการหมักด้วยัุลินทรีย์ 
S.unisporus และ L.casei ในขั้นตอนการผลิต โดยมีการศึกษาวิััยฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพลูคาว เพื่อน ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์  
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบพร้อมดื่มที่มีส่วนประกอบของพลูคาว มะขามป้อม และสมุนไพรตัวอื่นๆ 
รวม 11 ชนิด 
 2. ใช้ัุลินทรีย์ S.unisporus และ L.casei ในกระบวนการหมัก 
 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง ั ากัด    0 5302 8194 - 5  
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอมเมัิน อนาไลติกส์ (Aimagin Analytics) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอมเมัิน ั ากดั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอมเมัิน ั ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอมเมัิน ั ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เอมเมัิน อนาไลติกส์ (Aimagin Analytics) เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence – BI)  
ที่ถูกออกแบบเน้นช่วยให้ผู้ใช้งานท่ีไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมหรือการััดการฐานข้อมูล สามารถน าเข้า เปลี่ยนแปลง 
วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูล ได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ั าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางในการเตรียมข้อมูลเหมือน
ซอฟต์แวร์ BI อื่นๆ ไม่ต้องท า Cube ไม่ต้องเช่ือมต่อ Database ไม่ต้อง Join table โดยแนวคิดแล้ว Aimagin Analytics 
ใช้ไฟล์ Excel (XLSX) หรือ CSV เป็นเสมือนฐานข้อมูล และใช้ IntelliJoin ช่วยในการรวมข้อมูลัากไฟล์ CSV หลายๆ ไฟล์
เข้าด้วยกันเป็นตารางเดียวโดยอัตโนมัติ และอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถก าหนดสิทธิ - แบ่งปันข้อมูลโดยง่าย
คล้าย Dropbox ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน Aimagin Analytics คือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่มีทักษะการใช้งาน 
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยโปรแกรม Spreadsheet (เช่น Microsoft Excel) อยู่แล้ว  
 Aimagin Analytics ใช้เทคโนโลยี Client-Side-In-Memory โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดัะถูกเก็บ
ไว้ในหน่วยความั า (RAM) ของเครื่อง Client และการประมวลผลทั้งหมดัะถูกด าเนินการในเครื่อง Client เช่นกัน  
เครื่อง Server ท าหน้าที่เป็นเพียง File Servers บริหารััดการผู้ใช้ และััดเก็บข้อมูลรูปแบบรายงาน ัึงท าให้สามารถใช้ 
Server ราคาประหยัดได้ 
 Aimagin Analytics ยังเน้นช่วยผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายในการน าเข้าและััดการไฟล์ข้อมูล (ETL) ตั้งเวลาดึง
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Job Scheduling) ตรวัสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Cleansing) ตรวัสอบข้อมูลซ้ า 
(Duplicate) ได้ด้วยตนเอง 
 Aimagin Analytics สามารถแสดงผลแบบ Interactive ได้หลากหลาย เช่น Pivot Table Sankey หรือ 
Venn Diagram เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรูปแบบการแสดงผลได้ไม่ั ากัดได้ด้วยตนเอง และพิมพ์รายงานผลการ
วิเคราะห์ในรูปแบบไฟล์ pdf  
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. การเตรียมข้อมลู (Consolidation)  
1.1  ใช้ไฟล์ XLSX หรือ CSV (หรือเทยีบเท่า เช่น TSV PSV) เป็นฐานข้อมูลเสมือน 
1.2  รองรับการท า ETL การตรวัสอบข้อมูลซ้ า (Duplicate) การตรวัสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data   

 Cleansing) โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้เอง 
1.3  ใช้เทคนิค IntelliJoin ในการรวมข้อมูล CSV หลายๆ ไฟล์เข้าด้วยกนัโดยอัตโนมัต ิ
1.4  รองรับการััดการข้อมลู (Data Manipulation) ขั้นสูงด้วย Java Script 

2. การวิเคราะห์และแสดงผล (Analysis) 
2.1  Interactive Visualization  
2.2  สามารถเพิ่ม Visualization ที่ซับซ้อนได้  

3. การท างานร่วมกัน (Collaboration)  
3.1  รองรับการแบ่งปันและก าหนดสทิธิการเข้าถึงไฟล์ข้อมลูคลา้ย Dropbox หรือ Google Drive 
3.2  รองรับการก าหนดสิทธิและการบริหารัดัการผู้ใช้โดยผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
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3.3  รองรับการพิมพ์รายงานที่บันทึกรายละเอียดการััดท าข้อมลูเพื่อการตรวัสอบประวัติที่มาทีไ่ปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.4  มีการบันทึกเวอร์ชั่นไฟล์ข้อมูล  
3.5  สามารถบันทึกประวัติความเห็น (Comment History) ของข้อมูลที่แบ่งปันได ้

4. แบ่งผู้ใช้เป็น 3 กลุ่ม 
4.1  Administrator : สามารถััดการผู้ใช้ น าเข้าข้อมูล (ETL) รวมข้อมลู (IntelliJoin) วิเคราะห์ข้อมูล 

และดรูายงาน 
4.2  Analysts : สามารถน าเข้าข้อมลู (ETL) รวมข้อมูล (IntelliJoin) วิเคราะห์ข้อมลู และดูรายงาน 
4.3  Viewer : สามารถดรูายงาน 

5. ใช้เทคนิค Client-Side In-Memory เพื่อกระัายโหลดการท างานและลดความต้องการเครื่องแม่ข่ายราคาแพง 
 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บริษัท เอมเมัิน ั ากดั    08 9133 1211  
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ภาคผนวก ก 
 

รายละเอียด 
 
14000018 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software)       หน้า ผ-1 ถึง ผ-2 
 

 
 
 
  
 



 
 

 
 

ผ-1 

14000018  ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software) 
ชุด Standard Package ส าหรับ Aimagin Analytics 

องค์ประกอบ 
สิทธิในการใช้งานปีแรก สิทธิในการใช้งานปีถัดไป 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
 

รวม 
(บาท) 

ร้อยละ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
 

รวม 
(บาท) 

ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวรส์ าหรบัเครื่องแม่ข่ายของลูกค้าเอง 
(On-site Server) 

960,000.00 1 สิทธิ 960,000.00 20% 192,000.00 1 สิทธิ 192,000.00 

ั านวนสิทธิการใช้งานประเภทผูด้แูลระบบ (Administrator) 30,000.00 1 คน 30,000.00 20% 6,000.00 1 คน 6,000.00 
ั านวนสิทธิการใช้งานประเภทผู้ัดัท าข้อมูล/ผู้ดูข้อมลู 
(Analysts/Viewers) 

10,000.00 4 คน 40,000.00 20% 2,000.00 4 คน 8,000.00 

รวม   1,030,000.00    206,000.00 

หมายเหตุ 
1. กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Cloud service ัะมีเฉพาะค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ตามั านวนผู้ใช้  

แต่ไม่มีค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับเครื่องแม่ข่ายของลูกค้าเอง (On-site Server) 
1.1  Cloud service เหมาะส าหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการดูแล Server ของตนเอง 
1.2  Cloud service ัะได้รับการ Update (Bug fixes) ทันทีท่ี Cloud server มีการ Update 
1.3  ผู้ใช้แต่ละคนได้รับพ้ืนที่ 1 G bytes 

2. กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ On-site Server ัะมีค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับเครื่องแม่ข่ายของลูกค้าเอง (On-site Server) 
2.1 On-site Server เหมาะส าหรับ ลูกค้าที่ต้องการเก็บข้อมูลบน Server ของตนเอง เช่น ต้องการเก็บข้อมูลใน Server ของตนเอง 
2.2 ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับเครื่องแม่ข่ายของลูกค้าเอง (On-site Server) รวม  

2.2.1 ค่าใช้ั่ายในการติดตั้งครั้งแรก 
2.2.2 การ Update (Bug fixes) เป็นเวลา 1 ปี 
2.2.3 การอบรมใช้งาน พร้อมเอกสาร ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมั านวน ไม่เกิน 10 คน เป็นเวลา 1 วัน 



 
 

 
 

ผ-2 

ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ตามจ านวนและประเภทผู้ใช้งาน (User License) 

 
 

 
หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้งานประเภทผู้ดูข้อมูล (Viewers) สามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถััดท าข้อมูลได้ เหมาะส าหรับผู้บริหาร หรือผู้ใช้งานข้อมูล 
2. ผู้ใช้งานประเภทััดท าข้อมูล (Analysts) สามารถดูข้อมูล และ ััดท าข้อมูลให้ผู้ดูข้อมูลได้ 
3. ผู้ใช้งานประเภทผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถ ก าหนดสิทธิผู้ใช้งานประเภทผู้ััดท าข้อมูลและผู้ดูข้อมูลได้เอง สามารถััดการพ้ืนที่ััดเก็บการแบ่งปัน

ข้อมูลของระบบ และมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ััดท าข้อมูล 

จ านวนสิทธิการใช้งานประเภทผู้ดูแลระบบ (Administrator) ราคาต่อหน่วย ต่อผู้ใช้ ต่อปี (บาท) 
- ไม่เกิน 5 คน 30,000.00 
- ไม่เกิน 10 คน 24,000.00 
- เกิน 10 คน 19,000.00 

จ านวนสิทธิการใช้งานประเภทผู้จัดท าข้อมูล/ผู้ดูข้อมูล (Analysts/Viewers) ราคาต่อหน่วย ต่อผู้ใช้ ต่อปี (บาท) 
- ไม่เกิน 5 คน 10,000.00 
- ไม่เกิน 10 คน 8,000.00 
- เกิน 10 คน 6,000.00 





 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
เมษายน 2561 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010014 อิฐส าหรับก่อผนัง (Wall Brick)   
  PROBLOCK อิฐขนาด 24 x 7 x 11 เซนติเมตร ก้อน 3.80 
  หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนสง่ 

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2 01020003 ระบบผลิตน  าประปา (Water Treatment System)   
 

 
1) POG ระบบขนาดเล็ก S รองรบั 30-50 ครัวเรือน 
   ก าลังการผลติ 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

ระบบ 2,300,000.00 

 
 

2) POG ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51-120 ครัวเรือน 
   ก าลังการผลติ 7 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

ระบบ 3,300,000.00 

 
 

3) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน 
   ก าลังการผลติ 10 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

ระบบ 5,200,000.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย  

02 ด้านการเกษตร 

0202 ครุภัณฑ์การเกษตร 
3 02020005 เคร่ืองผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ (Automatic Fertilizer  

Blending Machine) 
  

  รุ่น KPT-512 ก าลังการผลติ 12 ตัน/ช่ัวโมง เครื่อง 1,850,000.00 
  หมายเหตุ :   ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น  

ส าหรับต่างจังหวัด ค่าขนส่งจะคิดเพิ่มตามระยะทาง 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
4 03010050 ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin)   
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 40 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 208.00 
5 03010051 ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)   
  ชนิดแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม (6 แคปซูล) กล่อง 80.00 
6 03010052 ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone 

Hydrochloride) 
(ไกตาโซน : GITAZONE และ ไกตาโซน-ฟอร์ท : GITAZONE-
FORTE) 

  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรัม (30 เม็ด) 
2) ชนิดเม็ด ขนาด 30 มิลลิกรัม (30 เม็ด) 

กล่อง 
กล่อง 

20.00 
40.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

7 03010053 ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 430.00 
8 03010054 ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)   
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 160 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 120.00 
9 03010055 ยามานิดิปีน ไฮโรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 250.00 

10 03010056 ยาผสมอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิกแอซิด (โคอะม็อกซิคลาฟ) 
(Amoxicillin and Clavulanic acid (Co-amoxiclav))      
(เอเอ็มเค : AMK) 

  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 1000 มิลลิกรมั (10 เม็ด)  กล่อง  65.00  
  2) ชนิดเม็ด ขนาด 1000 มิลลิกรมั (14 เม็ด) กล่อง 91.00 
  3) ชนิดเม็ด ขนาด 1000 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง  650.00 

11 03010057 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) 
(โทนาฟิล 100 : TONAFIL 100) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (4 เม็ด) กล่อง 120.00 
12 03010058 ยาแอมโลไดปิน (Amlodipine)   
  1) ชนิดเม็ด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด)  กล่อง  70.00  
  2) ชนิดเม็ด 5 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด)  กล่อง  700.00  
  3) ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรมั (100 เมด็)  กล่อง  130.00  
  4) ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรมั (1,000 เม็ด)  กล่อง  1,300.00  

13 03010059 ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium)   
  ชนิดเม็ดแบบเคี้ยว ขนาด 5 มิลลกิรัม (28 เม็ด) กล่อง 400.00 

14 03010060 ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์  
(Levocetirizine dihydrochloride) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลิกรมั (10 เม็ด) กล่อง 100.00 
15 03010061 ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline HCl)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 230.00 

16 03010062 ยาโทพิราเมท (Topiramate)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรมั (60 เม็ด) กล่อง 550.00 

17 03010063 ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) 
(โวซิน : VOCIN) 

  

 

 

1) ชนิดเม็ด  ขนาด 250 มิลลิกรัม (5 เม็ด) 
2) ชนิดเม็ด  ขนาด 250 มิลลิกรัม (50 เม็ด) 
3) ชนิดเม็ด  ขนาด 500 มิลลิกรัม (5 เม็ด) 
4) ชนิดเม็ด  ขนาด 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด) 
5) ชนิดเม็ด  ขนาด 500 มิลลิกรัม (50 เม็ด) 
6) ชนิดเม็ด  ขนาด 500 มิลลิกรัม (100 เม็ด) 

กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 

75.00 
750.00 
133.00 
266.00 

1,330.00 
2,675.00 
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(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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18 03010064 ยาพรามิเพซอล (Pramipexole)   
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 0.25 มิลลิกรัม (30 เม็ด) 

2)  ชนิดเม็ด ขนาด 1 มิลลิกรมั (30 เม็ด) 
กล่อง 
กล่อง 

535.00 
1,695.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
19 03020014 ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore Mattresses)   

  

SAWAKY  รุ่น AHSB-3102  ขนาด 87 x 200 x 5.5 เซนติเมตร 
ประกอบด้วย : 
เบาะนอน จ านวน 5 ช้ิน ปลอกผ้า ขนาด 3 ฟุต จ านวน 1 ช้ิน   
ผ้าปูท่ีนอน ขนาด 3 ฟตุ จ านวน 1 ช้ิน และแผ่นกนัน้ า จ านวน 1 ช้ิน 

ชุด 17,500.00 

  อุปกรณ์เสริม    
  - เบาะนอน ขนาด 40 x 87 x 5.5 เซนติเมตร ช้ิน 3,150.00 
  - ปลอกผ้า ขนาด 3 ฟุต ช้ิน 1,080.00 

0303 วัสดุทางการแพทย์ 
20 03030007 ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส าเร็จรูปสูตรยับยั งการแพร่กระจาย

ของเชื อโรค (Antimicrobial Dental Plaster) 
  

  1) Type ออร์โทดอนติกส์ (สีขาว) (กล่อง 15 กิโลกรัม; 5 กิโลกรัม*3) กล่อง 1,050.00 
  2) Type 3 (สีเขียว) (กล่อง 15 กิโลกรัม; 5 กิโลกรัม*3) กล่อง 1,050.00 
  3) Type 4 (สีชมพ)ู (กล่อง 15 กิโลกรัม; 5 กิโลกรัม*3) กล่อง 1,560.00 
  3) Type ออร์โทดอนติกส์ (สีขาว) (ถัง 25 กิโลกรัม) ถัง 1,750.00 
  4) Type 3 (สีเขียว) (ถัง 25 กิโลกรัม) ถัง 1,750.00 
  5) Type 4 (สีชมพ)ู (ถัง 25 กิโลกรัม) ถัง 2,600.00 

0305 อาหารเสริม 
21 03050005 อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร ส าหรับทารกและเด็กที่

ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร (MEDICAL 
FOOD FOR TUBE FEEDING FOR PAEDIATRIC PATIENT 
WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE PROBLEMS) 

  

  1) PAN-ENTERAL 400 กรัม กระป๋อง 240.00 
  2) PAN-ENTERAL 2.5 กิโลกรัม ถุง 1,120.00 

09 ด้านโรงงาน 

0902 ครุภัณฑ์โรงงาน 
22 09020001 เคร่ืองบั งและยืดกุ้งอัตโนมัติ (Shrimp Extending Machine)   
  รุ่น CB-SEN-01 ขนาดกว้าง 820 มิลลเิมตร X  

ยาว 3,803 มิลลเิมตร X สูง 1,508 มิลลิเมตร /  
(5,000 – 6,000 ตัว/ช่ัวโมง) 

เครื่อง 2,125,000.00 

  หมายเหตุ :   ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น  
      ส าหรับต่างจังหวัด ค่าขนส่งจะคิดเพิ่มตามระยะทาง 
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10 ด้านส านักงาน 

1003 อ่ืนๆ 
23 10030001 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)  

(ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM) 
  

  โฟลซอฟต์ (FlowSoft) รุ่น 4.0  
License มาตรฐานสามารถใช้งานได้ 10 จุดรับส่งหนังสือ  
(หรือเท่ากับ 30 users) 

License 481,500.00 

14 ด้านอ่ืนๆ 
24 14000006 เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน (Incinerator reduces 

pollution and energy saving) 
  

  1) CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 100 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 2,000,000.00 
  2) CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 200 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 3,000,000.00 
  3) CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 5,000,000.00 
  4) CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 500 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 9,998,000.00 

 
 

5) Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ขนาด 200 กิโลกรัม/  
   ช่ัวโมง 

เตา 5,000,000.00 

  หมายเหตุ :  
1. ราคารวมค่าขนส่งและตดิตั้ง 
2. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม กุมภาพันธ์ 2561 
3. ในครั้งนี้เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่าย อีก 1 ราย  

25 14000019 ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)   
  Pyrrhos รุ่น PYR-MX ประกอบดว้ย ชุด 160,500.00 
  1. ถังบรรจุโฟมดับเพลิง พร้อมรถเขน็ จ านวน 1 ชุด 

2. หัวจ่ายน้ ายาโฟม Foam Branch Pipe PYR_BX_L1400 
จ านวน 1 ชุด 

3. อุปกรณ์ดดูน้ ายาโฟม Foam In-line Inductor PYR-EX-V1 
จ านวน 1 ชุด 

4. สายส่งน้ าดับเพลิง Fire Hose จ านวน 2 เส้น 
5. น้ ายาโฟม Pyrrhos AFFF 3% PYR-AF-3 

  

  อุปกรณ์เสริม   
  1. Foam Branch-pipe/Nozzle (หัวจ่ายน้ ายาโฟม)  

รุ่น PYR-BX-L1400 
ช้ิน 30,000.00 

  2.   Foam In-line Inductor (อุปกรณ์ดดูน้ ายาโฟม) รุ่น PYR-EX-V1 ช้ิน 38,500.00 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อิฐส าหรับก่อผนัง (Wall Brick) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 โปรบล๊อค – อิฐนวัตกรรมใหม่ เพือ่ตอบโจทย์ความยั่งยืน 

(PROBLOCK – Innovative green solution for 
Sustainability)                                      

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท สยาม ผลติภณัฑ์นวัตกรรมและโซลูช่ัน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
                PROBLOCK – อิฐนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลที่มาจากเถ้าลอย ซึ่งเกิด
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของแข็งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐดังกล่าว และผสมผสานด้วยเทคโนโลยีออโตเครฟ  
ท าให้คุณภาพของอิฐมีความแข็งแรงสูง ประหยัดพลังงาน เมื่อเทียบกับอิฐมอญ อีกทั้งใช้เวลาในการผลิตอิฐที่น้อย เพียงแค่  
4 - 6 ช่ัวโมง เทียบกับอิฐมอญซึ่งใช้เวลากว่า 3 วัน  
 คุณลักษณะเฉพาะ           

1. ใช้เถ้าลอยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของแข็ง โดยใช้เถ้าลอยได้มาก คือระหว่าง  
ร้อยละ 40-70  

2. อิฐ PROBLOCK แข็งแรงกว่าอิฐทั่วไป มีค่าก าลังอัดสูงถึง 7 – 12 MPa ผ่านการทดสอบจาก  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขท่ี วท 0307/307 

3. อิ ฐ PROBLOCK กันร้ อน โดยมีค่ าการน าความร้ อนที่  0.34 W/m.K ผ่ านการทดสอบจาก  
บริษัท สยามวัสดุทนไฟ จ ากัด เลขท่ี 2017/053 

4. อิฐ PROBLOCK กันเสียงได้สูง โดยมีค่าอัตราการกันเสียงที่  43 STC ผ่านการทดสอบจาก  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขท่ี TL report of ProBlock wall  

5. อิฐ PROBLOCK มีอัตราการทนไฟ (Fire rating) 4 ช่ัวโมง ผ่านการทดสอบ ของ Fire safety 
research center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขท่ี FSRC-052/59 

6. อิฐ PROBLOCK ตัด เจาะ กรีดง่าย ก่อได้เร็ว ใช้ปูนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับอิฐมอญ 
 

++++++++++++++++++++ 

 

 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด    0 3233 9800 ต่อ 22852 - 56 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ป๊อกแทงค์ (POG TANKS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  บริษัท วอเทอร์ป๊อก จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

ระบบผลิตน้ าประปา “POG” คือระบบประปาแบบใหม่ที่ได้มีการปรับปรุงโดยรวมเอาขั้นตอนในการผลิต
น้ าประปามารวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งได้ถูกคิดค้นและออกแบบขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหางาน
ก่อสร้าง ปัญหาความซับซ้อนของการจัดการ และปัญหาการดูแลบ ารุงรักษาระบบการผลิตน้ าประปา โดยเฉพาะคุณภาพน้ าที่
ผลิตได้จากระบบ POG ต้องมีคุณภาพดีขึ้น และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน WHO (ท้ังนี้ การประปานครหลวง การประปาส่วน
ภูมิภาค และกรมอนามัย ก็ใช้ข้อมูลจาก WHO ในการอ้างอิงมาตรฐานเรื่องน้ า) และต้องตรวจวัดค่าตามทีร่ายการก าหนดได้ 

ระบบผลิตน้ าประปา “POG” รวมเอากระบวนการในการผลิตน้ าประปามาไว้ด้วยกันด้วยหลักการ All in one 
(รวมขั้นตอนทุกอย่างมาอยู่ในขั้นตอนเดียว) และ Put On the Ground  (ยกทุกอย่างมาไว้บนดิน)  โดยยังคงหน้าที่และ
คุณสมบัติที่ดีไว้อย่างครบถ้วน แต่ได้น้ าที่มีคุณภาพดีกว่า ลดขั้นตอนยุ่งยากต่างๆ เช่น การรวมขั้นตอนการเติมอากาศ  
การกวน การตกตะกอน การกรอง และการระบายก๊าซอันตราย มาไว้ด้วยกันในอุปกรณ์ช้ินเดียว ท าให้การก่อสร้าง  
การติดตั้งระบบ และการจัดการดูแลรักษาง่ายและคล่องตัวขึ้น ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบเดิม 70 % 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. POG  เป็นระบบผลิตน้ าประปาที่ถังเก็บน้ ามีอุปกรณ์กรองอยู่ภายใน ซึ่งเป็นการรวมขั้นตอนการผลิต

น้ าประปา และวาล์วควบคุมต่าง ๆ มาไว้จุดเดียวกัน 
2. POG  เป็นระบบผลิตน้ าประปาท่ีใช้พื้นท่ีในการติดตั้งระบบผลิตน้ าประปา อยู่ในช่วง 24 ตารางเมตร –  

64 ตารางเมตร 
3. POG  เป็นระบบผลิตน้ าประปามีก าลังการผลิตอยู่ในช่วง 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง – 10 ลูกบาศก์

เมตร/ช่ัวโมง 
4. น้ าประปาที่ผลิตได้จากระบบ POG ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ าอ้างอิงมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข 
5. คุณภาพน้ าดิบที่ใช้ในระบบประปา POG ไม่ควรมีการปนเปื้อน สารตะกั่ว สารปรอท สารแคดเมียม 

สารหนู และสารพิษอื่นๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่ท าให้เกิดโรคทั้ง 5 กลุ่ม คือ แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ  
โปรโตซัว และสาหร่าย  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิพฤศจิกายน 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561 
++++++++++++++++++++ 

  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด     08 2453 5596 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร 
 

: ครุภัณฑ์การเกษตร 

รหัส : 02020005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัต ิ (Automatic Fertilizer Blending 
Machine)     

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัต ิKPT-512  
(Automatic Fertilizer Blending Machine : KPT-512) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามแท็ปโก้ จ ากัด ร่วมวจิัย กับ บริษัท เค.ดับบลิว. 
เมทัลเวริ์ค จ ากัด 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท สยามแท็ปโก้ จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามแท็ปโก้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้งานง่ายแค่กดปุ่ม ผลิตปุ๋ยเคมี 
ทีละกระสอบ ได้ธาตุอาหารเต็มสูตรทุกกระสอบและน้ าหนักครบ 50 กิโลกรัม มีระบบพิมพ์คิวอาร์โค้ดและเลขล๊อตนัมเบอร์ 
ใช้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังส าหรับลูกค้า สารวัตรปุ๋ยและเจ้าของกิจการ เครื่องจักรมีขนาดเล็ก ลงทุนน้อย ไม่ต้องขอ รง.4 
เหมาะส าหรับ SME สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง กลุ่มเกษตรกร) และโรงงานผลิตปุ๋ย
ประจ าอ าเภอ 
 เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 วางองค์ประกอบเครื่องจักรเรียงกันในแนวดิ่ง จากถังเก็บแม่ปุ๋ย
ด้านบน ลงถังช่ัง เข้าถังผสม และบรรจุกระสอบ ในกระบวนการผสม แม่ปุ๋ยและส่วนผสมอื่นๆ จะไหลต่อเนื่องกันด้วย
ระยะทางสั้นที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการผสม โดยไม่สัมผัสสายพานล าเลียงหรือท่อเหล็ก ช่วยลดปัญหาฝุ่นและ
ความสกปรก เพราะไม่ต้องใช้ผงปูนโดโลไมต์ท าความสะอาดสายพานเหมือนเครื่องผสมปุ๋ยทั่วไป 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้งานง่ายแค่กดปุ่ม 
2. ก าลังการผลิตต่อเนื่อง 12 ตัน/ชั่วโมง (240 กระสอบ/ช่ัวโมง) 
3. ผสมปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตร ครั้งละกระสอบ (50 กิโลกรัม) ธาตุอาหารเต็มสูตรทุกกระสอบ น้ าหนักครบ 
4. มีค่าความคลาดเคลื่อนน้ าหนักวัตถุดิบแต่ละชนิดไม่เกิน +/- 0.04 กิโลกรัม และมีค่าความคลาดเคลื่อน

น้ าหนักต่อกระสอบไม่เกิน +/- 0.20 กิโลกรัม (0.4%) 
5. ใช้แม่ปุ๋ยและวัตถุดิบผสมปุ๋ยได้ 5 ชนิด 
6. ใช้แม่ปุ๋ยบรรจุกระสอบจัมโบ้ขนาด 1 ตัน (หรือใช้แม่ปุ๋ยบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม ที่สามารถหาซื้อ

ง่ายในท้องตลาดได้) 
 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท สยามแท็ปโก้ จ ากดั    09 9782 5165 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010050 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คลอวาส-40  (CHLOVAS-40) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมัน โดยออกฤทธิ์ยับยั้งของเอ็นไซม์ HMG-CoA 
reductase ซึ่งท าหน้าท่ีเร่งปฏิกิริยารีดักช่ันของ 3-hydroxy-3 methylglutaryl-coenzyme A ให้กลายเป็น mevalonate 
ในกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ ซึ่งมีข้อบ่งใช้ ดังนี้ 

1. ลดความเสี่ยงการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง การท า revascularization 
procedures การเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลว และอาการเจ็บหน้าอกจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ 

2. รักษาผู้ป่วย Fredrickson type III ซึ่งตอบสนองไม่เพียงพอต่อการควบคุมอาหาร 
3. ใช้เป็นยาที่ใช้เสริมกับการควบคุมอาหารในการลดระดับคอเลสเตอรอลรวม lipoprotein cholesterol  

มีความหนาแน่นต่ า (LDL-C) apolipoprotein B (apo B) และไตรกลีเซอไรด์ที่สูง และช่วยเพิ่มระดับ 
lipoprotein cholesterol ที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)  

4. ใช้ส าหรับป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาท่ีอยู่ในกลุ่มลดไขมันท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถให้โดยการรับประทาน 
2. เป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรให้มีความคงตัวดีขึ้น และมีการละลายดีขึ้น 
3. เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing Practices 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

4. มีวิธีการผลิตที่ท าให้ตัวยาส าคัญกระจายตัวได้อย่างสม่ าเสมอ และเพิ่มความคงตัวของยาด้วยการ
เคลือบเม็ดยา 

5. มีชีวสมมูลกันท้ังอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั    0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010051 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอโทซิน (ATOZIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์ (Macrolide) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเช้ือ
แบคทีเรีย มีกลไกการออกฤทธิ์โดยการจับกับ 50S ribosomal subunit ของเช้ือจุลชีพที่ไวต่อยานี้ ส่งผลให้เกิดการยับยั้ง
การสังเคราะห์โปรตีน ยาอะซิโธรมัยซิน มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค ดังนี้ 

1. การติดเช้ือแบคทีเรียที่ก าเริบอย่างเฉียบพลันในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
2. ไซนัสอักเสบเฉียบพลันจากการติดเช้ือแบคทีเรีย 
3. การติดเช้ือเฉียบพลันในหูช้ันกลาง 
4. โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน (CAP) 
5. แผลริมอ่อน (chancroid) ในเพศชาย 
6. คอหอยอักเสบ/ทอนซิลอักเสบ 
7. การติดเช้ือท่ีผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังชนิดไม่ซับซ้อน 
8. ท่อปัสสาวะอักเสบและปากมดลูกอักเสบ ท่ีเกิดจากเช้ือ Chlamydia trachomatis (หนองในเทียม) 

และที่เกิดจากเชื้อ Neisseria gonorrhoeae (หนองในแท้) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเอโทซิน เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ และสามารถให้โดยการรับประทาน 

2. ยาเอโทซิน รูปแบบยาแคปซูลเป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรต ารับยาให้มีความคงตัวดีขึ้น และมีการ
ละลายดีขึ้น 

3. ยาเอโทซิน เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing 
Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

4. ยาเอโทซิน มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น
ยาจึงมีความปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่า  
ยาต้นแบบ 
 

++++++++++++++++++++ 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั    0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010052 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone 
Hydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไกตาโซน (GITAZONE) และ ไกตาโซน-ฟอร์ท (GITAZONE-
FORTE) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท  มีตัวยาส าคัญ คือ ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone 
Hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด เป็นยาลดระดับน้ าตาล เพิ่มฤทธิ์การควบคุม
ระดับน้ าตาล โดยท าให้เซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมันนั้นไวต่อฮอร์โมนอินซูลิน และยับยั้งการสร้างน้ าตาลจากตับ  
ยาไพโอกลิทาโซนมีการกระตุ้น peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPAR-gamma) ซึ่งพบมาก
บริเวณเนื้อเยื่อไขมัน กล้ามเนื้อลายและตับ ส่งผลให้การ transcription ของ insulin-positive genes เพิ่มมากขึ้น  
ท าให้เกิดกระบวนการควบคุมการน าน้ าตาลกลูโคสไปใช้ และการเมแทบอลิซึมของไขมันในร่างกาย 
   ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท  มีข้อบ่งใช้ ดังนี้  ใช้ลดระดับน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยให้
รับประทานเพียงอย่างเดียวหรืออาจใช้ร่วมกับยาลดระดับน้ าตาลชนิดอื่น เช่น Sulfonylurea, Metformin หรือยาฉีด
อินซูลิน ทั้งนี้ ควรมีการควบคุมอาหารและการออกก าลังกายควบคู่กัน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน -ฟอร์ท  มีตัวยาส าคัญ คือ ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์  
(Pioglitazone Hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด 

2. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท ได้รับการพัฒนาสูตรต ารับยาให้มีการแตกตัวเร็ว และมีการ
ละลายที่ดีขึ้น 

3. ยาไกตาโซน เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต้นต ารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิต
และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good 
Manufacturing Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

4. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท  มีกระบวนการผลิตที่ท าให้ตัวยาส าคัญกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 
5. ยาไกตาโซน (GITAZONE : Pioglitazone 15 mg) ได้ถูกน ามาศึกษาการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาใน

หลอดทดลอง พบว่ามีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับยาไกตาโซน-ฟอร์ท (GITAZONE-FORTE : 
Pioglitazone 30 mg) โดยมียาทั้งสองต ารับ มีสถานที่ผลิตเดียวกัน และมีกระบวนการผลิตเดียวกัน 
และมี Dose proportionality  

6. ยาไกตาโซน-ฟอร์ท (GITAZONE-FORTE) มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภณัฑย์า
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้นยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ในการรักษามนุษย์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 
 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด    0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010053 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เค-ซุวา 20 (K-ZUVA 20) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมัน โดยออกฤทธิ์ยับยั้งของเอ็นไซม์ HMG-CoA 
reductase ซึ่งท าหน้าท่ีเร่งปฏิกิริยารีดักช่ันของ 3-hydroxy-3 methylglutaryl-coenzyme A ให้กลายเป็น mevalonate 
ในกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ ซึ่งมีข้อบ่งใช้ ดังนี้ 

1. ส าหรับรักษาความผิดปกติของไขมันในเลือด 
2. ส าหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับปฐมภูมิ 
3. ส าหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับทุติยภูมิ  

   คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมันท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถให้โดยการรับประทาน 
2. ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรต ารับยาให้มีความคงตัวดีขึ้น และมีการละลายดีขึ้น 
3. ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุม

คุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing 
Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

4. ยาเค-ซุวา 20 มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น
ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายา
ต้นแบบ 

5. การศึกษาการละลายในหลอดทดลองของยา ยาเค-ซุวา 20 พบว่ามีการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาใน
หลอดทดลองเหมือนกัน และสามารถออกฤทธิ์ได้ทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบในขนาดความแรง
เดียวกัน 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 
 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั    0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010054 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาวาลซาร์แทน (Valsartan) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไดโอฟอร์จ-160 (DIOFORGE-160) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาไดโอฟอร์จ-160 มีตัวยาส าคัญ คือ วาลซาร์แทน (Valsartan) 160 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ดเคลือบ
ฟิล์ม ยาวาลซาร์แทน (Valsartan) เป็นยาในกลุ่ม angiotensin II type 1 receptor (AT1) antagonists ซึ่งการยับยั้ง
ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดฤทธิ์ลดความดันโลหิตจากการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือด ยับยั้งฤทธิ์ของระบบประสาทซิมพาเทติก 
และน าไปสู่การลดการด าเนินไปของภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ยาไดโอฟอร์จ-160 มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค ดังนี้ 

1. ส าหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
2. ส าหรับรักษาโรคภาวะหัวใจล้มเหลว 
3. ส าหรับรักษาภาวะหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

   คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาไดโอฟอร์จ-160 มีตัวยาส าคัญ คือ วาลซาร์แทน (Valsartan) 160 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด

เคลือบฟิล์ม 
2. ยาไดโอฟอร์จ-160 เป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรต ารับยาให้มีการแตกตัวท่ีดีและการละลายที่ดี มีการ

เคลือบฟิล์มเม็ดยาเพื่อเพิ่มความคงตัวของเม็ดยา 
3. ยาไดโอฟอร์จ-160 เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิต

และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good 
Manufacturing Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

4. ยาไดโอฟอร์จ-160 มีกระบวนการผลิตที่ท าให้ตัวยาส าคัญกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 
5. ยาไดโอฟอร์จ-160 มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดดูซึมของผลติภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาตน้แบบ 

ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010055 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามานิดิปีน ไฮโรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เคอดิกา 20 (Kerdica 20) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Kerdica 20 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ใช้ส าหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อหา
สูตรยาที่เหมาะสม มีคุณภาพผ่านตามข้อก าหนดตามมาตรฐานต ารายา และมีการศึกษาเปรียบเทียบชีวสมมูลของยา 
(Bioequivalence study) กับยาต้นแบบ โดยศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบ สามารถใช้ทดแทนกันได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คนไข้สามารถเข้าถึง
ยาได้มากข้ึน ช่วยลดต้นทุนในการรักษาผู้ป่วย ในขณะที่ผู้ป่วยยังคงได้รับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเดิม 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด    0 2319 8679 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010056 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาผสมอะม็อกซซีิลลินและคลาวลูานิกแอซิด (โคอะม็อกซิคลาฟ)                                                 
                                                                      (Amoxicillin and Clavulanic acid (Co-amoxiclav))      
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 เอเอ็มเค (AMK) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                             บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด ร่วมกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง

จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                      -  
ผู้จ าหน่าย :                                                     บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  -   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :                                         เมษายน 2561 – เมษายน 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

“AMK” หรือช่ือภาษาไทย “เอเอ็มเค”ประกอบด้วยตัวยาส าคัญสองชนิด คือ อะม็อกซีซิลีน (amoxicillin) และ
คลาวูลานิกแอซิด (clavulanic acid) 875/125 มิลลิกรัม มีข้อบ่งช้ีส าหรับรักษาโรคติดเช้ือท่ีมีสาเหตุจากแบคทีเรียทั้งแกรม
บวก ลบ และแอนแอโรบิคแบคทีเรีย ได้แก่ การติดเช้ือที่หู ปอด ไซนัส ผิวหนัง และทางเดินปัสสาวะ อะม็อกซีซิลินเป็น 
ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน ท าหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ส่วนคลาวูลานิกแอซิดเป็นยาที่ยับยั้งเอนไซม์
เบต้า – แลคแทมเมส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียถูกท าลายโดย amoxicillin ยา AMK เป็นผลิตภัณฑ์
รูปแบบยาเม็ดส าหรับรับประทานตามแพทย์หรือเภสัชกรสั่ง  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา AMK รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยาเคลือบฟิล์ม สีขาว 
2. ยา AMK ขนาด 1,000 มิลลิกรัม ประกอบด้วยอะม็อกซีซิลลิน 875 มิลลิกรัม และ คลาวูลานิกแอซิด  

125 มิลลิกรัม 
3. การตรวจวิเคราะห์ยา AMK ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นในความสามารถของการทดสอบและสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ 
4. ยา AMK ได้รับการท าชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ และได้ผลว่า ยา AMK มีความเท่าเทียมกับ 

ยาต้นแบบ 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 
 
 
 

  บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด    0 2910 0950 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010057 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โทนาฟิล 100 (TONAFIL 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

 ยา TONAFIL 100 ประกอบด้วยตัวยา Sildenafil 100 มิลลิกรัม ออกฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์  
Phosphodiesterase type-5 (PDE5) ท าให้เกิดการเพิ่มของสารเคมี cGMP ส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดแดง
เกิดการคลายตัว ท าให้เลือดไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงองคชาตของบุรุษได้มากขึ้น มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศ เนื่องจากอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์เป็นที่พึงพอใจ (Erectile Dysfunction (ED))
 ยา TONAFIL 100 ในรูปแบบ Film-Coated Tablets เป็นยาที่พัฒนาและผลิตภายในประเทศไทย เพื่อ
ทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ โดยยานี้ผลิตภายใต้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) 
ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จาก
ต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ด้วย 

 ยา TONAFIL 100 มีรายงานการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (VIAGRA) โดยบริษัท เมดิกา อินโนวา จ ากัด และภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตน์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบอย่างมีนัยส าคัญ จึงสามารถใช้ยานี้
แทนหรือเปลี่ยนกับยาต้นแบบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด    0 2275 6053 - 9 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010058 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาแอมโลไดปิน (Amlodipine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 แอมโลปิน (Amlopine) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                           บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซตูิคอลอินดัสตรี้ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                      -  
ผู้จ าหน่าย :                                                     บริษัท เบอร์ลินฟารม์าซูติคอลอินดสัตรี ้จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซตูิคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :                                 เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยาแอมโลปิน (Amlopine) มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง (hypertension) โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด (myocardial ischemic) ทั้งจากที่มีการอุดตันของหลอดเลือดซึ่งท าให้มีอาการเจ็บหน้าอกที่คงที่และเรื้อรังจาก
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (chronic stable angina) หรือมีอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพราะมีการหด
เกร็งหรือหดตัวของหลอดเลือดโคโรนารี (prinzmetal’s or variant angina) ลดความเสี่ยงที่จะได้รับการท า coronary 
revascularization และป้องกันการต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะมีอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด โดยมีหลักฐานว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) (เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
หรือมี ejection fraction น้อยกว่า 40%)  

2. ยาแอมโลปิน (Amlopine) มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยภาควิชาเภสัชวิทยา 
คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ และสามารถใช้แทนกันได้ ที่ได้รับการ
รับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายช่ือผลิตภัณฑ์ในหนังสือรายช่ือผลิตภัณฑ์สามัญใหม่ที่มีความ 
เท่าเทียมในการบ าบัดรักษากับยาต้นแบบ (Orange Book)  

3. ยาแอมโลปิน (Amlopine) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาในการ
รักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s)  
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 
 
 

  บริษัท เบอร์ลินฟารม์าซูติคอลอนิดัสตรี ้จ ากัด    0 2737 6717 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010059 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : แอสแต ชิวเอเบิล 5 มก.(ASTAIR CHEWABLE 5 MG) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยามอนเทลูคาสต์ โซเดียม ภายใต้ช่ือทางการค้าว่า ASTAIR CHEWABLE 5 MG นี้เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ด
ชนิดเคี้ยว เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงป้องกันการเกิดอาการหอบในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 
รักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดจากการแพ้แอสไพริน และป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจากออกก าลังกายใช้ทั้งผู้ใหญ่และ  
เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ทั้งเยื่อจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป และเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตลอดปีในผู้ใหญ่และ  
เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยยาต้นแบบในช่ือการค้า Singulair 5 mg ที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง บริษัทจึงได้
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยและคัดเลือกสูตรต ารับ ศึกษาความคงสภาพของยา รวมทั้งการศึกษา
ชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ไบโอ เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกัน 
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงป้องกันการเกิดอาการหอบในช่วงเวลา

กลางวันและกลางคืน 
2.  ใช้รักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดจากการแพ้แอสไพริน และป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจากออกก าลัง

กาย 
3.  ใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ท้ังเยื่อจมูกอักเสบ  

จากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล และเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ท่ีเกิดขึ้นตลอดปี 
4.  เป็นยาเม็ดชนิดเคี้ยว เหมาะส าหรับเด็กและผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาได้ มีรสชาติดีจึงช่วยเพิ่ม 

ความร่วมมือในการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็ก 
5.  เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ 

ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่า 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 

 
  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด    0 2420 1632 – 5  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010060 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เลโวเซต (Levocet) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ ภายใต้ช่ือการค้า Levocet เป็นยาสามัญ ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยเอกชนไทย 
เพื่อใช้รักษาอาการที่เกี่ยวเนื่องกันสภาวะการแพ้ต่างๆ เช่น เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดูกาล เยื่อบุจมูกอักเสบจาก
การแพ้ตลอดปี และลมพิษที่เป็นเรื้อรัง ซึ่งยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูลวิจัยและคัดเลือกสูตรต ารับท่ีเหมาะสม รวมทั้งการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ 
ซึ่งพบว่ามีความเท่าเทียมกันและได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา Levocetirizine dihydrochloride 5 มิลลิกรัม 
2. ใช้รักษาอาการที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะการแพ้ต่างๆ เช่น เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดูกาล 

เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตลอดปี และลมพิษท่ีเป็นเรื้อรัง 
3. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ สามารถใช้แทน

กันได้ โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

4. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)    0 2943 0935  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010061 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline HCl) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ซิซาลอน 50 (SISALON 50) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 1. Sertraline จัดเป็นยาในกลุ่มรักษาโรคซึมเศร้า โดยเป็นตัวยับยั้ง reuptake ที่ neuron ที่เจาะจงต่อ 
neuronal serotonin (5-HT) แต่มีผลต่อ norepinephrine และ dopamine neuronal reuptake น้อยมาก Sertraline 
ไม่มีความดึงดูดที่จะจับ (affinity) กับ adrenergic, cholinergic, GABA, dopaminergic, histaminergic, serotonergic,
หรือbenzodiazepine receptors 
 2. Sertraline เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับต้นแบบจากต่างประเทศ แต่มีราคา  
ที่ถูกกว่า 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา SISALON 50 : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว ยาว นูน เล็กน้อย ปลายมนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร 

SL อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งและมีเลข 50 อยู่ข้างหนึ่งของขีดแบ่งครึ่ง 
2. ยา SISALON 50 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า มีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา SISALON 50 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วย ท้ังในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึง
ยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 
 

 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010062 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโทพิราเมท (Topiramate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : พราด็อกซ์ 25 (PRADOX 25) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 1. Topiramate เป็นยาต้านการชักโดยยับยั้ง neuronal voltage – dependent ที่ sodium channels มีผล
ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพของ GABA (A) และต้านฤทธิ์ของ AMPA/kainite glutamate receptors และยับยั้ง Carbonic 
anhydrase ได้เล็กน้อย 
 2. Topiramate เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ          
แต่มีราคาที่ถูกกว่า 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา PRADOX 25 : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว กลม นูนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร T อีกด้านหนึ่ง 

มีเลข 25 
2. ยา PRADOX มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค 

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3.  Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันท่ีผลิต วันท่ีหมดอายุ ของยาได้ทุก
เม็ด เพื่อความสะดวกในการบริหารยา 

4. PRADOX เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010063 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โวซิน 250 (VOCIN 250) และ โวซิน 500 (VOCIN 500)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Levofloxacin คือ S (-) enantiomer ของ fluoroquinolone ofloxacin โดย levofloxacin จะไปยับยัง้ 
DNA gyrase โดยจะไปยับยั้งการคลายเกลียวของ DNA และตัดสาย DNA ซึ่งเอนไซม์ DNA gyrase (topoisomerse ll)  
เป็นเอนไซม์ส าคัญที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของ DNA และจ าเป็นต่อ DNA replication และ transcription, DNA 
repair recombination และ transposition 

2. Levofloxacin เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ท่ีมีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ยา VOCIN 250 เป็นยาเม็ด รูปยาว นูน ปลายมนทั้ง 2 ด้าน เคลือบฟิล์มสีชมพูอ่อน ด้านหนึ่งมีอักษร 
LF และเลข 250 อีกด้านหนึ่งเรียบ 

2. ยา VOCIN 500 เป็นยาเม็ด รูปยาว นูน ปลายมนทั้ง 2 ด้าน เคลือบฟิล์มสีชมพูอ่อน ด้านหนึ่งมีอักษร 
LF อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง และเลข 500 อยู่ด้านหนึ่งของขีดแบ่งครึ่ง 

3. ยา VOCIN มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค 
ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา 
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010064 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพรามิเพซอล (Pramipexole)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พราเมกซอล 0.25 และ พราเมกซอล 1 

(PRAMEXOL 0.25 และ PRAMEXOL 1)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Pramipexole จั ด เป็ น  nonergot dopamine agonist โ ดยจะไปจับที่  D2 subfamily dopamine 
receptor แบบจ าเพาะ และที่ D3 และ D4 receptor การที่ pramipexole จับที่ receptor ดังกล่าวมี
ผลท าให้กระตุ้นฤทธิ์ของ dopamine ที่เส้นประสาท striatum และ substantia nigra 

2. PRAMEXOL เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ท่ีมีชีวมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา PRAMEXOL 0.25 เป็นยาเม็ดรูปรี แบน มีขอบ สีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร PM อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง 
2. ยา PRAMEXOL 1 เป็นยาเม็ดรูปกลม แบน สีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร PM1 อีกด้านหนึ่งมีขีดกากบาท 
3. ยา PRAMEXOL มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา มีความเทียบเท่าการ

รักษาโรค ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ดเพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore Mattresses) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                   SAWAKY : ที่นอนลดแผลกดทับ  
 (SAWAKY : Anti-Bedsore Mattress)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โอพี เอสซี  เฮลท์  จ ากัด ได้จ้ างคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นหน่วยงานวิจัย โดยได้รับเงิน
สนับสนุนโครงการคูปองนวัตกรรมจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
ปี พ.ศ. 2559 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
                ที่นอนลดแผลกดทับ คือที่นอนแบบใหม่ ซึ่งปรับปรุงขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติในการช่วยลดแรงกดทับและระบาย
อากาศได้ตลอดเวลา  จึงเหมาะสมต่อการน าไปใช้กับผู้ป่วยนอนติดเตียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ  โดยได้รวม
เอาวัสดุที่มีคุณสมบัติลดแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและระบายอากาศบริเวณผิวหนังได้ตลอดเวลาเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้แก้ปัญหา
แผลกดทับ ซึ่งได้ออกแบบให้สอดคล้องกับสรีระร่างกายของมนุษย์ในท่านอนและการใช้งานท่ีเหมาะสม คือ ที่นอนลดแผลกด
ทับ ออกแบบให้มีโครงสร้าง 2 ช้ัน ประกอบด้วย ช้ันล่าง เป็นแผ่นระบายความร้อนท าหน้าที่พยุงน้ าหนั กให้เกิดความโปร่ง
ด้านล่าง  และช้ันบน เป็นแผ่นฟองน้ าเจาะรูพรุนขนาดใหญ่ท าหน้าที่ลดแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและถ่ายเทความร้อนของ
ร่างกายลงสู่ด้านล่างได้รวดเร็วและตลอดเวลา เมื่อน าทั้งสองช้ันมาประกอบกันจะเป็นโครงสร้างที่โปร่งตลอดทั้งผืน และ
โครงสร้างยังแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้ 5 ส่วน  โดยแต่ละส่วนจะมีขนาดเท่า ๆ กัน และแยกอิสระต่อกัน สามารถถอดท าความ
สะอาดได้ทีละส่วน สลับสับเปลี่ยนต าแหน่งได้ทุกต าแหน่ง (การสลับต าแหน่งเพื่อไม่ให้ฟองน้ ายุบตัวในจุดเดิม ๆ หรือเป็น
หลุม และยังคงรูปเดิมตลอดอายุการใช้งาน)  
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. ที่นอนลดแผลกดทับ เป็นที่นอนที่มีวัสดุ 2 ช้ัน ประกอบด้วย ช้ันล่าง เป็นแผ่นระบายความร้อน อีวีเอ 
และช้ันบน เป็นแผ่นฟองน้ า พียูเจาะรูพรุนขนาดใหญ่และหุ้มด้วยผ้ายืดโพลีเอสเตอร์ที่มีรูพรุน  
มีปลอกผ้าหรือผ้าปูที่นอนเป็นตัวยึดล็อกเบาะนอนท้ัง 5 ส่วนเข้าไว้ด้วยกัน  

2. ที่นอนลดแผลกดทับ เป็นที่นอนที่แบ่งเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนมีขนาด 40 x 87 x 5.5 เซนติเมตร  

น ามาเรียงต่อกันเพื่อใช้งาน มีขนาดรวม 87 x 200 x 5.5 เซนติเมตร  ใช้วางบนเตียงนอนผู้ป่วยหรือ
พื้นที่ท่ีเหมาะสม                                                                                                              

3. ที่นอนลดแผลกดทับ เป็นที่นอนที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า และไม่ต้องซ่อมบ ารุง 

4. สินค้ารับประกัน 3 ปี (รับประกันตัววัสดุแผ่นระบายความร้อนและแผ่นฟองน้ า) 
 

++++++++++++++++++++ 
 

  บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จ ากัด    0 5502 5086 หรือ 09 8565 1692  
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ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส าเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค (Antimicrobial Dental Plaster) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                  ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส าเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจาย 
ของเช้ือโรค (M Dent Antimicrobial Dental Gypsum Product)                                                             

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหดิล 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยาม ผลติภณัฑ์นวัตกรรมและโซลูช่ัน จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูช่ัน จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยาม ผลติภณัฑ์นวัตกรรมและโซลูช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2568 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
                ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส าเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเช้ือโรค พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา  
การแพร่กระจายของเช้ือโรคในคลินิกทันตกรรม ลดความเสี่ยงการติดเช้ือของทันตบุคลากรจากผู้ป่วยและยืดอายุ  
การใช้งานของช้ินหล่อแบบฟัน เป็นสูตรพิเศษท่ีได้ขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปูนพลาสเตอร์หล่อ
แบบฟันที่พัฒนาขึ้นสามารถยับยั้ งการเจริญเติบโตของแบคที เรียและรา ประเภท Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa และ Candida albicans ที่พบบ่อยบนผิวของช้ินหล่อแบบฟันได้มากกว่า 70%  และมี
คุณสมบัติทางกายภาพตรงตามข้อก าหนดใน ISO 6873  ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ยิปซัมที่ใช้ในงานทันตกรรม 
นอกจากนี้การผลิตยังเป็นการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านทันตสาธารณสุข ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐานสากล (ISO 9001, ISO 14001) และผลิตภัณฑ์นี้ยังได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อก าหนดในระเบียบข้อบังคับ
ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยุโรป (CE Marking) โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ยังมีคุณสมบัติเบื้องต้นเทียบเท่ากับ
วัสดุที่น า เข้าจากต่างประเทศ ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส า เร็จรูปสูตรยับยั้ งการแพร่กระจา ยของเ ช้ือโรค  
มี 3 ชนิด เพื่อการใช้งานท่ีแตกต่างกัน คือ  

(1) Type 3 (สีเขียว) ใช้ส าหรับท าช้ินหล่อแบบฟันเพื่อการศึกษาและส าหรบังานฟันเทียมชนิดถอดไดฐ้าน
พลาสติก 

(2) Type 4 (สีชมพู) ใช้ส าหรับท าช้ินหล่อแบบฟันเพื่อวางแบบสร้างวัสดุบูรณะฟัน สามารถลอกเลียน
รายละเอียดได้ดี 

(3) Type ออร์โทดอนติกส์ (สีขาว) ใช้เพื่อศึกษาอวัยวะปริทันต์ส าหรับงานทางด้านทันตกรรมจัดฟัน 

คุณลักษณะเฉพาะ               
1. ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส าเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเช้ือโรค พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไข

ปัญหาการแพร่กระจายของเช้ือโรคในคลินิคทันตกรรม ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของทันตบุคคลากร
จากผู้ป่วยและยืดอายุการใช้งานของช้ินหล่อแบบฟัน 

2. สามารถยับยั้ งการ เจริญเติบโตของเ ช้ือแบคที เรียและเ ช้ือรา Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa และ Candida albicans  ที่พบบ่อยบนผิวของช้ินหล่อแบบฟันได้
มากกว่า 70% 
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3. มีคุณสมบัติทางกายภาพตรงตามข้อก าหนดใน ISO 6873  ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ยิปซมัที่
ใช้ในงานทันตกรรม และสามารถลอกเลียนรายละเอียดได้สูงถึง 50 ไมครอน มีความแข็งแรงสูง และ
พื้นผิวเงาเรียบ 

4. ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อก าหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยุโรป (CE Marking)   

5. คุณสมบัติเบื้องต้นเทียบเท่ากับวัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศ  
6. สามารถใช้กับวัสดุพิมพ์ปากได้หลากหลาย เช่น alginates, polyether, vinyl (poly siloxane), 

poly (dimethyl siloxane) 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวตักรรมและโซลูช่ัน จ ากัด    0 2586 6322 
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ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม    

รหัส : 03050005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร ส าหรับทารกและเด็กที่
ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร (MEDICAL 
FOOD FOR TUBE FEEDING FOR PAEDIATRIC PATIENT 
WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE PROBLEMS) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แพนเอ็นเทอราล : อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร 
ส าหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูด
ซึมอาหาร       
(PAN-ENTERAL : (MEDICAL FOOD FOR TUBE FEEDING FOR 
PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE 
PROBLEMS) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ชิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน ท่ีเหมาะสมส าหรับให้ทางระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมีส่วนประกอบ  
ที่ครบถ้วนและเพียงพอส าหรับผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยท่ีมีระบบการย่อยและการดูดซึมผิดปกติ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน ประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ 
2. เป็นอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือผู้ที่มีสภาวะผิดปกติของร่างกาย เช่น 

การเกิดภาวะทุพโภชนาการ ทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาการย่อยและการดูดซึมอาหาร หรืออาจ
ใช้แทนอาหารปั่นในโรงพยาบาล ตามค าแนะน าของแพทย ์

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด    0 2401 9560 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านโรงงาน 
 

: ครุภัณฑ์โรงงาน 

รหัส : 09020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องบั้งและยดืกุ้งอัตโนมตัิ (Shrimp Extending Machine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องบั้งและยดืกุ้งอัตโนมตัิ (Shrimp Extending Machine) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก นางสาวปุษยา ฤทธิ์ด ี
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ชิบิยา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

เครื่องบั้งยืดกุ้งอัตโนมัติสามารถบั้งและยืดกุ้งได้หลายขนาดและได้ความยาวที่ต้องการภายในเครื่องเดียวกัน 
เครื่องมีส่วนของใบมีดซึ่งมีความบางเพียง 1 มิลลิเมตร ส าหรับใช้ในการบั้งกุ้งที่ข้อต่างๆ เพื่อท าให้กุ้ง คลายตัวก่อนเข้าสู่
กระบวนการยืดต่อไป ในส่วนของการยืด ตัวเครื่องมีระบบเซนเซอร์ใช้ส าหรับควบคุมความยาวของตัวกุ้งหลังการยืด 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เครื่องจักรสามารถบั้งและยืดกุ้งได้ภายในเครื่องเดียวกัน 
2. ใบมีดในตัวเครื่องจักรสามารถบั้งกุ้งได้หลายขนาด และสามารถปรับระดับใบมีดเพื่อควบคุมความลึก

ในการบั้งได้ 
3. ประกับสามารถปรับแรงในการบีบเพื่อใช้ในการยืดกุ้งแต่ละขนาด โดยสามารถยืดกุ้งที่มีน้ าหนักในช่วง  

12 - 16 กรัม ได้ 
4. เครื่องจักรมีก าลังการผลิตอยู่ในช่วง 5,000 - 6,000 ตัว/ชั่วโมง 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จ ากัด    0 2918 2249 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านส านักงาน 
 

: อื่นๆ 

รหัส : 10030001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)  
 (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โฟลซอฟต์ (FlowSoft) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด วิจัยเอง 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) โฟลซอฟต์ (FlowSoft) รุ่น 4.0 เป็นนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูป คุณลักษณะเป็นระบบงานสารบรรณหน่วยงานภาครัฐ*ส าเร็จรูป ที่ช่วยพัฒนาระบบการท างานสารบรรณระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีกระบวนการสารบรรณเหมือนภาครัฐ โดยสามารถใช้
ปรับปรุงกระบวนการท างานเดิมให้มีความคล่องตัว สามารถบริหารจัดการเวลาในการรับ-ส่งเอกสารได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากการส่งงานเอกสารมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถติดตามสถานะความเคลื่อนไหวของเอกสารได้ตลอดเวลา 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นระบบงานท่ีใช้งานในลักษณะ Web Application โดยสามารถใช้งานระบบผ่านโปรแกรม Web 
Browser (Internet Explorer Version 6.0 ขึ้นไป) 

2. ระบบงานตามโครงการนี้ในส่วนของผู้ใช้งาน สามารถใช้บนระบบปฏิบัติการได้ตั้งแต่ Windows XP 
หรือ Windows Vista เป็นอย่างน้อย 

3. รองรับระบบการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
4. เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การใช้งานด้วย Open Source 

ระบบท่ีจัดหาจะต้องพัฒนาด้วย Open Source 
5. รายละเอียดคุณลักษณะ e-Saraban FlowSoft อยู่ในภาคผนวก หน้า ผ-1 ถึง ผ-5  

  
หมายเหตุ : * อ้างอิงจาก ระบบงานสารบรรณของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี  
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด    0 2678 0978 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่นๆ 
 

รหัส : 14000006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลงังาน   
(Incinerator reduces pollution and energy saving) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
 Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยดัพลังงาน 
 CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving 

Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and 
energy saving 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด โดยไดร้ับการ
สนับสนุนทุน จาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ (อผศ.) 
 2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากดั (มหาชน) 
 3. บริษัท เดอะซัน ซีเอ็ม กรุป๊ จ ากัด 
 4. บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
 5. บริษัท พล พรีเมี่ยมพลัส จ ากดั 
 6. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 7. บริษัท พี แอนด์ โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

1. เป็นเตาเผาขยะ ชนิดเผาขยะต่อเนื่อง สามารถเผาขยะได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง สร้างอุณหภูมิในการ
เผาได้ตั้งแต่ 500 – 1,200 องศาเซลเซียส 

2. มีที่ดักฝุ่นละเอียดในห้องเผาควัน มีถังดักฝุ่นละเอียดเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม มีที่ดักหรือกรองก๊าซ
ก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มีถังกรองก๊าชเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม 

3. ปล่องระบายอากาศท าด้วยเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า ทาสีกันสนิมและทาทับด้วยสีกัน
ความร้อนมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร 

4. ใช้พัดลมหรือเครื่องอัดอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้ และระบบบ าบัด 
5. เป็นเตาเผาที่มีระบบ Wet Scrubber และ Cyclone ช่วยในการบ าบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก 
6. ผนังภายในห้องเผาทั้งหมดท าด้วยอิฐดิบทนไฟหรืออิฐเผาแห้ง หนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีคุณสมบัติ

ทนความร้อน ไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 
7. เตาเผาขยะ มีระบบการท างานหลัก 3 ระบบ คือ ระบบเตาเผาขยะ ระบบดักเก็บมลพิษและระบบดักเก็บ

ฝุ่น ทุกระบบต้องเชื่อมต่อการท างานเข้าด้วยกัน 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ประหยัดพลังงานและเป็นการประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดการ สามารถจุดติดด้วย

เช้ือเพลิง โดยใช้แก๊ส (LPG) ในปริมาณต่ าเพื่อจุดน าร่องการเผาไหม้ในห้องเผา ช่วยลดมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

2. มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย 
จากเตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เป็นเตาเผาขยะส าเร็จรูปติดตั้งบนรถกึ่งพ่วงและสามารถเคลื่อนย้ายได้ (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบ
เคลื่อนที่) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย อีก 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด    0 5200 3945 , 095 919 1496 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที ่(Mobile Foam Unit)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ไพรรอส (PYRRHOS MOBILE 

FOAM UNIT) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แอนตี้ไฟร์ จ ากดั วิจัยเอง และร่วมวิจัยกับ Richmond 

Fire International Inc. (Germany) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท แอนตี้ไฟร์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท แอนตี้ไฟร์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2569 (8 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 รถเข็นถังบรรจุโฟมไพรรอส ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1) ตัวถังและรถเข็น 2) อุปกรณ์ดูดน้ ายา
โฟมหรือ In-line Inductor 3) หัวฉีดน้ ายาโฟมหรือ Branch-pipe/Nozzle 4) สายส่งน้ าดับเพลิง 

 โดยรถเข็นถังบรรจุโฟมไพรรอส ถูกออกแบบอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถใช้สารดับเพลิงชนิดโฟม เช่น AR-
AFFF หรือ AFFF เพื่อดับอัคคีภัยที่เกิดจากสารไวไฟทุกชนิด (หรือไฟประเภท B) ได้อย่างสะดวกและคล่องแคล่วด้วยการ
ออกแบบที่ง่ายต่อการเข็น โดยมีสามล้อท าให้สามารถเข็นได้อย่างสะดวกไม่ต้องสมดุลน้ าหนักขณะเข็น และสามารถบรรจุ
น้ ายาโฟมได้ถึง 170 ลิตร หรือ 45 แกลลอน และมีอัตราการไหลของ Branch-pipe/Nozzle อยู่ที่ 400 ลิตร/นาที และ
อัตราการไหลของ In-line Inductor อยู่ที่ 350 ลิตร/นาที เหมาะแก่การปฏิบัติดับเพลิงจริง ตามสถานท่ีเก็บสารไวไฟทุก
ชนิด เช่น ห้องเก็บน้ ามัน ห้องพ่นสี หรือพ้ืนท่ีสนามบิน และเพราะรถเข็นบรรจุโฟมไพรรอส มีขนาดที่เล็ก และมีราคาที่ถูก
กว่ารถดับเพลิงมากจึงท าให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็วกว่า 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวถังท าจากพลาสติก HDPE หรือ High Density Polyethylene 
2. ตัวถังสามารถจุน้ ายาโฟมได้ถึง 170 ลิตร หรือ 45 แกลลอน 
3. รถเข็นถังบรรจุโฟม ถูกออกแบบให้มีสามล้อเพื่อความมั่นคง ไม่ต้องคอยสมดุลน้ าหนักในการเข็น 
4. มีหน้าปัดวัดระดับโฟม บนถังบรรจุโฟม 
5. มีการติดตั้งวาวล์ซึ่งสามารถท าให้เลือกความเข้มข้นของสารดับเพลิงโฟมได้ โดยปรับได้ 3 ระดับ 

ได้แก่ 1% 3% 6% 
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10030001 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM) 
 

FlowSoft เป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการท างานในลักษณะ Web Application ที่สามารถท างานได้
บนโปรแกรม Browser ของ Microsoft Internet Explorer version 7.0 หรือสูงกว่า และ Mozilla Firefox version 2.0 
หรือสูงกว่า การท างานของระบบเป็นไปตามระเบียบสารบรรณของส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ทุกประการ ซึ่ง
สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง โดยสามารถก าหนดระดับในการเข้าถึง
ข้อมูลได้ต่างกัน และต้องท างานได้พร้อม ๆ กัน ได้อย่างถูกต้องและได้ผ่านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ภายใต้ “โครงการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้
มาตรฐาน e-cms 2.0 ตามมาตราฐานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีคุณสมบัติทั่วไปอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 
คุณสมบัติทั่วไปของแต่ละระบบงาน 

1. เป็นระบบงานท่ีใช้งานในลักษณะ Web Application โดยสามารถใช้งานระบบผ่านโปรแกรม Web 
    Browser (Internet Explorer Version 6.0 ขึ้นไป) 
2. ระบบงานตามโครงการนี้ในส่วนของผู้ใช้งาน สามารถใช้บนระบบปฏิบัติการได้ตั้งแต่ Windows XP หรือ 
    Windows Vista เป็นอย่างน้อย 
3. รองรับระบบการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
4. เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในด้านอุตสาหกรรมซอฟแวร์การใช้งานด้วย Open Source ระบบท่ี 
    จัดหาจะต้องพัฒนาด้วย Open Source 

 
คุณสมบัติการท างานของระบบงาน 

1. ระบบสามารถให้บริการการรับ-ส่งหนังสือราชการ แทนระบบเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถติดตามสถานะหนังสือท่ีส่งจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุเง่ือนไขข้อมูลตามต้องการ 
3. ลักษณะการท างานหน้าจอต้องมีความสะดวกต่อผู้ใช้งาน และต้องมี Feature ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความ 
   สะดวกต่อผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม 
4. สามารถส่งหนังสือผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail ที่มีมาตรฐานเป็น SMTP/ POP3 เป็นอย่างน้อย 
5. ระบบจะต้องใช้รับ-ส่งงานได้อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานในแต่ละหน่วยงาน ส่งถึงกัน และการส่งหนังสือ 
   ระหว่างสังกัด ในองค์กร และการส่งหนังสือสู่หน่วยงานภายนอก โดยมีการเก็บบันทึกข้ันตอนการ 
   เปลี่ยนแปลงและสามารถตรวจสอบการท างานได้ทุกขั้นตอน 
6. ระบบสามารถรองรับกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ 
   ประกาศใช้ในอนาคตและรองรับการส่งเอกสารโดยใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) หรือ 
   รองรับระบบ PKI (Public Key Infrastructure) 
7. มี Module ส าหรับแยกเก็บข้อมูลภายนอกระบบเพื่อสะดวกในการติดตามหรือค้นหาในกรณีอยู่นอก 
   สถานท่ีหรือ ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ 

 
การบันทึกหนังสือ 

1. บันทึกหนังสือ พร้อมเก็บรายละเอียดหนังสือ 
2. key หนังสือจากภายนอก 
3. key หนังสือนอกระบบ 
4. ลงทะเบียน ออกเลขรับหนังสืออัตโนมัติ 
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5. สามารถรับหนังสือซ้ าท่ีมีอยู่ในระบบได้ โดยได้ข้อมูล คือ เลขรับเดิม ส่วนวันท่ีและเวลารับใหม่ 
6. key หนังสือภายใน 
7. key หนังสือส่งออก 
8. สามารถสร้างหนังสือพร้อมระบุจ านวนท่ีต้องการส าเนา หรือเลือกส าเนาจากหนังสือท่ีมีในระบบได้ 
9. สามารถจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มได้ 
10. ก าหนดรูปแบบของเลขท่ีหนังสือเองได้ 
11. อ้างถึงหนังสือ หรือบันทึกหนังสือฉบับเก่า 
12. มีระบบแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ว่ามีหนังสือเข้าทาง email 
13. ระบบมี Template ในลักษณะเอกสารราชการ (เอกสารหัวครุฑใหญ่, เอกสารภายในหัวครุฑเล็ก และ 
      บันทึกข้อความ) ให้เลือกผ่านระบบพร้อมทั้งสามารถน าข้อมูลในระบบสร้างเป็นเอกสารร่างตามรูปแบบ 
      Template ที่เลือกได้ทันที 
14. มีการเก็บประวัติการเสนอเรื่องลงนามแต่ละครั้งที่เสนอ ซึ่งบางครั้งมีการแก้ไขหลายรอบ 
15. สามารถก าหนดระดับความเร่งด่วนของหนังสือได้ 
16. สามารถก าหนดระดับช้ันความลับของหนังสือได้ 

 
การ รับ-ส่ง หนังสือ 

1. รับหนังสือภายในได้ 
2. รับหนังสือจากภายนอกได้ 
3. ส่งหนังสือออกภายนอกได้ 
4. ส่งหนังสือภายในได้ 
5. สามารถท าการออกเลขทะเบียนรับ- ส่งหนังสือภายนอก 
6. สามารถท าการออกเลขทะเบียนรับ- ส่งหนังสือภายใน 
7. สามารถสร้างหนังสือส่งออก จากหนังสือภายในได้ 
8. ท าการบันทึกวันท่ี และเวลา ให้โดยอัตโนมัต ิ
9. เพิ่มเติมเนื้อหาของหนังสือโดยเพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือเอกสารแนบได้ 
10. สามารถเลือกลงสมุดรับ หรือสมุดส่งเองได้ 
11. รับ-ส่ง หนังสือตามสายบังคับบัญชา 
12. เพิ่มค าสั่งแนบท้าย ณ ขณะที่ส่งหนังสือ หรือบันทึกการปฏิบัติการ ณ ขณะที่รับหนังสือได้ 
13. ส่งหนงัสือไปยังหน่วยงานปลายทางได้มากกว่า 1 หน่วยงาน 
14. รับหนังสือ ได้มากกว่า 1 เล่มต่อครั้ง แต่ต้องเป็นหนังสือท่ียังไม่เคยรับ หรือเป็นหนังสือท่ีลงสมุดทะเบียน 
      เล่มเดียวกัน 
15. สามารถรับหนังสือ โดยยังไม่ออกเลขรับได้ 
16. มีการแสดงจ านวนรายการหนังสือท่ีเข้ามาใหม่ และหนังสือท่ียังค้างด าเนินการอยู่เพื่อให้ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจน 
17. มีระบบแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานปลายทางว่ามีหนังสือเตรียมส่งไปให้ทาง email 
18. สามารถจัดเก็บจ าแนกเป็นหมวดหมู่ โดยจ าลองการจัดเก็บเอกสารในลักษณะ ตู้ลิ้นชัก แฟ้มและแฟ้มย่อยได้ 
19. สามารถบันทึกค าสั่งการ/ค าเสนอ 
20. สามารถบันทึกค าปฏิบัติการ 
21. ระบบมีการเก็บประวัติการรับ-ส่ง และตีกลับ 
22. สามารถยกเลิกหนังสือได้ 
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23. สามารถลบหนังสือได้ 
24. สามารถปิดเรื่องได้ 
25. สามารถดึงกลับได้ 
26. สามารถคืนเรื่องได้ 
27. สามารถส่งหนังสือลงถึงตัวบุคคลในหน่วยงานได้ 

 
เกี่ยวกับ Image 

1. Scan หนังสือจากกระดาษให้อยู่ใน format ของรูปภาพ 
2. ย่อ-ขยาย ภาพท่ี Scan ได้ 
3. ปรับเปลี่ยนขนาดของไฟล์ภาพท่ีผ่านการ Scan ได้ 
4. หมุนภาพตามไปตามมุม 90, 180, 270, 360 องศาได้ 
5. พลิกภาพ จากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายได้ 
6. ปรับเปลี่ยนความคมชัด (Contrast) 
7. ปรับเปลี่ยนความสว่าง (Brightness) 
8. สามารถแทรกหน้า หรือลบหน้าได้ 
9. สามารถสั่งพิมพ์แบบระบุหน้าท่ีต้องการพิมพ์ หรือสั่งพิมพ์ท้ังหมด 
10. สามารถจัดเก็บภาพแบบ Multipage 

 
การแนบไฟล์ หรืออ้างอิงเอกสาร 

1. สามารถบันทึกเอกสารแนบ ควบคู่กับการบันทึกรายละเอียดหนังสือได้ 
2. แนบไฟล์ในรูป Document, Sheet, Image, Multimedia ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องลูกข่าย 
3. อ้างอิง,ไฟล์แนบ, ไฟล์ Scan สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ เมื่อมีการส่งหนังสือหรือหน่วยงานปลายทางรับไปแล้ว 
4. ในกรณีที่หนังสือหรือเอกสารที่อ้างถึงเป็นเอกสารเก่า สามารถ key เพิ่มเติมได้ทันที 
5. มีระบบปรับเปลี่ยนขนาดของไฟล์เอกสารแนบได้ตั้งแต่ 0-100 Mb 
6. ระบบจะน าเอกสารร่าง (Template) ที่ได้จากข้อมูลในระบบมาสร้างเป็นเอกสารแนบ 

 
การติดตาม และสืบค้น 

1. การค้นหาหนังสือตามรายละเอียดหนังสือ 
2. การค้นหาหนังสือ ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
3. การค้นหาหนังสือตามสิทธ์ิของ User ที่ถูกก าหนด 
4. การค้นหาหนังสือท่ีมีชั้นความลับ 
5. การค้นหาหนังสือจากค าค้นพิเศษ (Key word) 
6. การค้นหาหนังสือจากค าฟ้องเสียง (Soundex) 
7. การค้นหาหนังสือตามความเคลื่อนไหวได้ 
8. สามารถติดตามหนังสือท้ังภายในและหนังสือภายนอกได้ 
9. สามารถน าผลการสืบค้นเรื่องไปออกเป็นรายงาน 
10. สามารถสอบถามถึงสถานะของแต่ละเรื่องด้วยเลขทะเบียนรับเลขเดียว 
11. มีระบบการแจ้งเตือนผู้ใช้งานส าหรับหนังสือท่ีด าเนินการตามก าหนด ใกล้ถึงก าหนด และเกินก าหนด 
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12. หน่วยงานภายในกรมฯ สามารถทราบได้ทันทีที่มีหนังสือส่งมาจากสารบรรณกรม แม้ว่าเอกสารจริงจะยัง 
      เดินทางไม่ถึง 
13. สามารถตรวจสอบสถานะด าเนินการหนังสือได้ 

 
สิทธิ์และการควบคุม 

1. การก าหนดบทบาทการใช้งานระบบให้กับ User 
2. มีการก าหนดสิทธ์ิตัวบุคคล 
3. มีการก าหนดสิทธ์ิที่หน่วยงาน 
4. การก าหนดสิทธ์ิในการดูหนังสือท่ีมีชั้นความลับ (นายทะเบียนหนังสือลับ) 
5. มีการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งานแฟ้ม และตัวเอกสารแบบละเอียด 
6. การก าหนดสิทธ์ิในการจองเลขท่ีหนังสือ / กันเลขรับ 
7. การก าหนดสิทธ์ิในการส่งหนังสือออกภายนอกหน่วยงาน 
8. การก าหนดสิทธ์ิในการส่งหนังสือภายในหน่วยงาน 
9. การก าหนดสิทธ์ิในการออกเลขท่ีหนังสือ 
10. การก าหนดสิทธ์ิในการแก้ไขหนังสือ ส าหรับ user ที่ไม่ใช่ผู้สร้างหนังสือ 
11. การก าหนดสิทธ์ิในการสร้างหนังสือภายใน , หนังสือส่งออก 
12. การก าหนดสิทธ์ิในการรับหนังสือภายใน , หนังสือภายนอกหน่วยงาน 
13. การก าหนดสิทธ์ิในการยกเลิกหนังสือ 
14. การก าหนดสิทธ์ิในการแนบไฟล์ 
15. การก าหนดสิทธ์ิในการ Scan หนังสือ 
16. การก าหนดสิทธ์ิในการปิดงาน 
17. การก าหนดสิทธ์ิในการดึงกลับ 
18. การก าหนดสิทธ์ิในการส่งคืน 
19. รองรับการท างานกับ Database หลายยี่ห้อที่มีในตลาด 
20. มีระบบตัด Log off อัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรมช่วงเวลาหนึ่ง 

 
ความสามารถพิเศษอื่นๆ  

1. Feature ในการก าหนดจุดการรับหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอกได้ มากกว่า 1 จุด 
2. Feature ในการก าหนดจุดการส่งหนังสือออกไปภายนอกได้มากกว่า 1 จุด 
3. Feature ในการ Run เลขที่หนังสือ สามารถก าหนดได้ว่าต้องการ Run ตามปีปฏิทิน, ปีงบประมาณ,  
    ปีการศึกษา หรือก าหนดเอง... 
4. Feature ในการก าหนดรูปแบบสมุดทะเบียน ว่าต้องการรวมเล่ม หรือแยกเล่ม ตามช้ันความลับ หรือ 
    ประเภทหนังสือ หรือตามหมวดหมู่ หรือ user ก าหนดเอง 
5. สามารถก าหนดให้แสดง หรือไม่แสดง หนังสือท่ีมีชั้นความลับบนหน้าจอได้ 
6. Feature ปรับเปลี่ยนจ านวนวันเพื่ออ านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลย้อนหลัง 
7. Feature ในการรับหนังสือแทน ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
8. Feature ในการสร้างร่างหนังสือ โดยในข้อมูลจากระบบท่ีได้บันทึกไว้แล้วมาสร้างตาม format ของ 
    หนังสือราชการ 
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9. Feature ก าหนดให้มีการแจ้งเตือนทาง e-mail ถึงปลายทางกรณีที่มีหนังสือส่งมาถึง หรือระบุ 
    ผู้รับผิดชอบ 
10. Feature การแสดงช่ือหน่วยงานแบบเต็มหรือย่อ 
11. Feature ก าหนดการออกเลขรับหนังสือ กรณีเป็นหนังสือท่ีเคยรับแล้วจะใช้เลขรับเก่า หรือออกเลขรับใหม่ 
12. Feature ในการนับวันในระบบ สามารถก าหนดให้นับวันตามวันด าเนินการ (หักวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ 
      วันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือนับตามปฏิทิน 
13. มีระบบแจ้งเตือนให้หน่วยงานต้นทางทราบว่าเอกสารมีการแก้ไขที่หน่วยงานปลายทาง และสามารถเปิดดูได้ 
14. สามารถน าข้อมูลหนังสือท่ีมีในระบบมาสร้างเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์ XML ได้ 
15. มีระบบส ารองข้อมูล ซึ่งสามารถตั้งวัน เวลาเพื่อให้โปรแกรมท างานโดยอัตโนมัติ 
16. มีระบบบันทึก และเรียกดูประวัติการท างานของผู้ใช้แต่ละคนโดยละเอียด 
17. สามารถก าหนดรูปแบบงานให้แสดงเป็นตัวเลขไทย หรือ อาระบิกได้ 
18. สามารถก าหนดกลุ่มผู้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้องส่งหนังสือให้เป็นประจ าเพื่อสะดวกในการส่งหนังสือได้ 
19. มีระบบแจ้งข้อความเตือนจาก admin ไปยังผู้ใช้งานท่ัวไปที่ยังใช้งานระบบอยู่ โดยแสดงเป็นสัญลักษณ์ 
     เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการท างาน และเมื่อต้องการดูข้อความสามารถกดดูได้ 
20. มีระบบส ารองข้อมูล และระบบให้กรณีเกิดปัญหากับตัว Server และสามารถตั้งเวลาส ารองข้อมูลได้ 
21. สามารถท างานผ่านอุปกรณ์ Mobile ได้ 
22. มีระบบ Native Application ที่รองรับ IOS และ Android ส าหรับใช้งานผ่านอุปกรณ์ Mobile เพื่อใช้ดู

เอกสาร หรือติดตามเรื่อง รวมถึงสั่งการส าหรับผู้บริหารได้ 
 

------------------------------------------------------- 
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รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 
0301 ยา 

1 03010065 ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin succinate)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 800.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
2 03020015 เคร่ืองล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)   
  1) KIDNY-KLEENTM, Model : COMPACT (Single Channel) 

น  าหนักโดยประมาณ 22 กิโลกรัม 
ขนาด : 27 (กว้าง) x 38 (ลึก) x 55 (สูง) เซนติเมตร 

ชุด 320,000.00 

  2) KIDNY-KLEENTM, Model : COMPACT II (Double Channels) 
น  าหนักโดยประมาณ 42 กิโลกรัม 
ขนาด : 50 (กว้าง) x 38 (ลึก) x 55 (สูง) เซนติเมตร 

ชุด 530,000.00 

  อุปกรณ์เสริม/วัสดุสิ้นเปลือง   
  -  น  ายาอบฆ่าเชื อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมและตัวกรอง 

ไตเทียม (MDT PLUS 4 Cold Sterilant) ขนาดบรรจุ 5 ลิตร 
แกลลอน 1,800.00 

  -  น  ายาท าความสะอาดเครื่องล้างตัวกรองไตเทียม  
(MDT BUNOL 5) ขนาดบรรจุ 5 ลิตร 

แกลลอน 1,300.00 

0303 วัสดุทางการแพทย์ 
3 03030008 ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alpha-thalassemia 1)   
  1) DMSc α-thal1 ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน Alpha-

thalassemia 1 (ขนาดบรรจุ 200 Rxn) รหัสสินค้า Thal 001 
ประกอบด้วย  

- Primer/Probe/DW 
- 2X Real-time PCR Master Mix 

ชุด 40,000.00 

  2) DMSc α-thal1 ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน Alpha-
thalassemia 1 (ขนาดบรรจุ 200 Rxn) รหัสสินค้า Thal 002 
ประกอบด้วย  

-  Primer/Probe/DW 

ชุด 16,000.00 

07 ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
0701 วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

4 07010011 โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์   

  
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด 
แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V  

  

  1)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 770 W ชุด 42,800.00 
  2)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 320 W ชุด 30,000.00 

  
หมายเหตุ :  1. ราคานี ไม่รวมค่าขนส่ง 
 2.  เพิ่มรุ่นก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 320 W 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
5 12020002 เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator)   
 

 

รุ่น PSC05 พิกัด 5 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC10 พิกัด 10 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC15 พิกัด 15 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC20 พิกัด 20 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC30 พิกัด 30 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC40 พิกัด 40 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC50 พิกัด 50 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC60 พิกัด 60 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC80 พิกัด 80 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC100 พิกัด 100 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC200 พิกัด 200 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC300 พิกัด 300 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC400 พิกัด 400 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC500 พิกัด 500 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC600 พิกัด 600 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC700 พิกัด 700 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC800 พิกัด 800 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC900 พิกัด 900 กรัมต่อช่ัวโมง 
รุ่น PSC1000 พิกัด 1000 กรัมต่อช่ัวโมง 

เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 

370,000.00 
470,000.00 
637,000.00 
740,000.00 
815,000.00 
892,000.00 
940,000.00 

1,039,000.00 
1,142,000.00 
1,479,000.00 
2,127,000.00 
2,660,000.00 
3,375,000.00 
4,007,000.00 
5,029,000.00 
5,909,000.00 
6,437,000.00 
7,145,000.00 
7,699,000.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย   

14 ด้านอ่ืนๆ 
6 14000020 เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)   
  รุ่น SS-02   200 ลิตร  

ประกอบด้วย 
1. เตาเผาถ่าน 
2. ระบบควบแน่นน  าส้มควันไม้ ประกอบด้วย ถังน  าขนาด  

200 ลิตร และปั๊มน  าขนาด 0.5 แรงม้า เพื่อให้น  าไปหล่อ
ระบบควบแน่นน  าส้มควันไม้ 

ชุด 32,100.00 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010065 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin succinate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซอฟแคร์ 10 (Sofcare 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Solifenacin ออกฤทธิ์ยับยั งที่ Muscarinic receptors ส่งผลให้ลดการหดตัวของกระเพาะปัสสาวะ  
เพิ่มปริมาณปัสสาวะที่เหลืออยู่และลดความดันท่ีกล้ามเนื อหูรูดกระเพาะปัสสาวะ 

2. Solifenacin เป็นยาที่ผลิตขึ นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  
แต่มีราคาที่ถูกกว่า 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ยา Sofcare 10 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปยาวรี ปลายมน นูนทั งสองด้าน เคลือบฟิล์ม สีชมพูอ่อน  
ด้านหนึ่งมีเลข 10 อีกด้านหนึ่งเรียบ 

2. ยา Sofcare 10 มิลลิกรัม มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา มีความเทียบเทา่
การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน   
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 

 
 

 บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์     
รหัส : 03020015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมตัิ (Dialyzer Reprocessor) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คิดนี่-คลีน (KIDNY-KLEENTM) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เมดิทอป จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เมดิทอป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เมดิทอป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ KIDNY-KLEENTM Model COMPACT และ COMPACT II (ตัวกรอง 
ไตเทียมใช้กับเครื่องไตเทียมส าหรับท าการล้างไตของผู้ป่วยโรคไต) ใช้ส าหรับการ Reprocess ตัวกรองไตเทียม (Dialyzer) 
เพื่อการน าตัวกรองไตเทียมที่ใช้แล้วนั นกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้กับตัวกรองไตเทียมชนิดต่างๆ ที่มี
ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ตัวกรองไตเทียมชนิด Low Flux, Middle Flux, High Flux และ Hemofilters โดยเครื่องจะท า
การล้าง (Clean) ตรวจสอบประสิทธิภาพ ได้แก่ การตรวจวัดค่าปริมาตรที่เหลืออยู่ของเส้นใยในตัวกรอง (TCV Test),     
การตรวจสอบการแตกรั่วของเส้นใยตัวกรอง (Leak Test) และการอบฆ่าเชื อตัวกรอง (Sterilization) ทั งหมดเองโดย
อัตโนมัติ และยังมีการท าความสะอาด, อบฆ่าเชื อ (Disinfection) ภายในระบบเองโดยอัตโนมัติ โดย Model COMPACT   
จะเป็นแบบ 1 ช่องล้าง และ Model COMPACT II จะเป็นแบบ 2 ช่องล้างอยู่ในเครื่องตัวเดียวกัน ซึ่งสามารถล้างตัวกรอง 
ไตเทียมได้ 2 ตัวพร้อมกัน โดยแยกการท างานเป็นอิสระ  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องมีคุณสมบัติในการล้างท าความสะอาด (Cleaning) ตัวกรองไตเทียมได้ภายในระยะเวลา  
8 – 10 นาที 

2. เครื่องสามารถตรวจวัดปริมาตร (Volume Testing) ของตัวกรองไตเทียมได้ 
3. เครื่องสามารถตรวจหาการรั่วซึม (Leak Testing) ของตัวกรองไตเทียมได้ 
4. เครื่องมีระบบเติมน  ายาฆ่าเชื อเพื่ออบฆ่าเชื อตัวกรองไตเทียมได้ (Sterilant Filling) 
5. เครื่องสามารถดูดน  ายาฆ่าเชื อเข้มข้น (Concentrate Solution) ไปผสมในเครื่องอัตโนมัติ   

(Auto Dilution) ตามโปรแกรมที่ผู้ใช้งานเลือก 
6. เครื่องผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้า (Electrical Safety Test) ตามมาตรฐาน  

IEC 60601-1: 2012 
7. เครื่องผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Test) ตามมาตรฐาน IEC 60601-1-2 

Ed.3: 2007 
 

การรับประกันและบริการบ ารุงรักษา 
 บริษัทฯ รับประกันเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติเป็นเวลา 2 ปี รวมค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

 รายการอุปกรณส์ าหรับเครื่องล้างตัวกรองไตเทยีมอัตโนมัติ (KIDNY-KLEENTM) 1 Set 

รุ่น  COMPACT (Single Channel) รุ่น  COMPACT II (Double Channel) 
No. Description Quantity No. Description Quantity 
1 MDT Main Body 1 1 MDT Main Body 1 
2 Tray 1 2 Tray 1 
3 Connector  Key 1 3 Connector  Key 2 
4 Power Cord 1 4 Power Cord 1 
5 Water Inlet Line Assembly 1 5 Water Inlet Line Assembly 1 
6 Waste Line Assembly 1 6 Water Inlet Line Separate 

Assembly 
1 

7 Chemical Line Assembly 1 7 Waste Line Assembly 2 
8 Chemical Cap Assembly 1 8 Chemical Line Assembly 1 
9 Cleaning Line Assembly 1 9 Chemical Line Separate 

Assembly 
1 

10 Cleaning Cap Assembly 1 10 Chemical Cap Assembly 1 
11 Barrier Adapter 8 11 Cleaning Line Assembly 1 
12 Blood Port Storage Cap 2 12 Cleaning Line Separate 

Assembly 
1 

13 Vented Dialysate Port 
Storage Cap 

2 13 Cleaning Cap Assembly 1 

14 O-ring Calibrator Port Panel 
Mount 

6 14 
 

Barrier Adapter 16 

15 O-ring Dialysate Connector 6 15 Blood Port Storage Cap 4 
16 Operating Manual 1 16 Vented Dialysate Port 

Storage Cap 
4 

17 Certificate of Inspection 1 17 O-ring Calibrator Port Panel 
Mount 

12 

   18 O-ring Dialysate Connector 12 
   19 Operating Manual 1 
   20 Certificate of Inspection 1 

 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

 บริษัท เมดิทอป จ ากัด    0 2933 1133 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alpha-thalassemia 1) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดทดสอบ DMSc α-thal1 (DMSc α-thal1 test kit) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2568 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน Alpha-thalassemia 1 เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาจากกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ที่ใช้ส าหรับประเมินความเสี่ยงหญิงตั งครรภ์และสามีในการมีบุตรเป็นโรค Hb Bart’s Hydrops Fetalis ซึ่งเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่สุด และเป็น 1 ใน 3 โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงตามเป้าหมายในค าประกาศนโยบายส่งเสริม 
ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประเทศไทย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นชุดน  ายาที่ใช้ส าหรับตรวจวินิจฉัย α-thalassemia 1 ท่ีมีรายงานในประชากรไทยได้ครบ 2 ชนิด
คือ ชนิด Southeast Asean (SEA) และชนิดไทย ด้วยเทคนิค Relative Quantitative PCR 

2. น  ายามีการตรวจวิเคราะห์ยีนที่ปกติ คือ α-Globin เพื่อควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์ 
3. เป็นน  ายาที่มีการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของ Allele ของ α-Globin gene ปกติ Allele  

ที่ผิดปกติของ α-thalassemia 1 ชนิด SEA และ Allele ที่ผิดปกติของ α-thalassemia 1  
ชนิดไทย ใน reaction เดียวกัน 

4. ชุดน  ายาประกอบด้วย Primer 3 คู่ Probe 3 ชนิด และน  ายา 2X Real-time PCR Master Mix 
(ส าหรับรหัสสินค้า Thal 001) หรือชุดน  ายาประกอบด้วย Primer 3 คู่ Probe 3 ชนิด (ส าหรับ
รหัสสินค้า Thal 002) 

5. Probe ที่จ าเพาะต่อ Allele ของ α-Globin gene ปกติติดฉลากด้วยสารเรืองแสงสี FAM, Probe 
ที่จ าเพาะต่อ Allele ที่ผิดปกติของ α-thalassemia 1 ชนิด SEA ติดฉลากด้วยสารเรืองแสงสี 
Cy5 และ Probe ที่จ าเพาะต่อ Allele ที่ผิดปกติของ α-thalassemia 1 ชนิดไทย ติดฉลากด้วย
สารเรืองแสงสี VIC 

6. ค่า Ct ของ PCR product ต้องมีค่า  ≤35 และค่า ∆ Ct ของตัวอย่าง α-thalassemia 1 
heterozygous มีค่า <5 ถึงจะสามารถแปลผลการทดสอบได้ 

7. ปริมาณตัวอย่าง DNA ตั งต้นในการเพิ่มจ านวนใน 1 reaction ไม่มากกว่า 8 ไมโครลิตร 
8. ปริมาณรวมของปฏิกิริยาการเพิ่มจ านวนใน 1 reaction ไม่มากกว่า 25 ไมโครลิตร 
9. น  ายาเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ -20 องศาเซลเซียส 
10. มีประสิทธิภาพความไวและความจ าเพาะร้อยละ 100 
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11. ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน alpha-thalassemia 1 สามารถใช้ได้กับเครื่องเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรม คือ เครื่อง BIO-RAD รุ่น CFX-96 และเครื่อง ABI รุ่น 7500 ซึ่งได้ผ่านการ validation 
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ากัด    0 2539 9940 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไอซ์ เอส. (ICE – S) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์ ส าหรับนอกอาคาร น  าหนักเบา ติดตั งง่าย ระบายความร้อน กระบวนการผลิต
ทุกขั นตอนผ่านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standard) ออกแบบและผลิต 
 โดยคนไทย โรงงานในประเทศไทย ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งมีราคาสูงกว่าสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

คุณลักษณะ ก าลังไฟฟ้า 770 วัตต์ ก าลังไฟฟ้า 320 วัตต์ 

1) แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า  220 V 220 V 

2) ความถี่  50 Hz 50 Hz 

3) กระแสไฟฟ้าด้านเขา้  3.521 A 1.569 A 

4)  ก าลังไฟฟ้าด้านเข้า  758.9 W 340.48 W 

5)  ตัวประกอบก าลัง  0.980 0.986 

6)  ฟลักซ์การส่องสว่างรวม  78,950 lm 39,000 lm 

7)  ประสิทธิศักย์การส่องสว่าง  104.03 lm/W   114.54 lm/W   

8)  มุมกระจายของหลอด (Beam Angle) (C = 0/180◦)  23.8◦ 23.3◦ 

9)  อุณหภมูิสสีมมลู  7,116 K 5,133 K 

10) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไป  76 85  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561  

- เพิ่มรุ่นก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 320 W ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 

 

  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด     08 6335 3575 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12020002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตก๊าซโอโซน "โอเทค" (Ozone generator "OTECH") 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ งแอนดด์ีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ งแอนดด์ีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ งแอนดด์ีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูช่ัน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ งแอนดด์ีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 โอโซน (Ozone หรือ O3) เป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ นจากออกซิเจน ที่มีอยู่ในอากาศทั่วไป โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้า หรือแสงอุลตร้าไวโอเลต ท าให้โมเลกุลของออกซิเจนแตกตัวเป็นอะตอมเดี่ยว เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของออกซิเจน 
จาก 2 อะตอม (O2) ให้เป็น 3 อะตอม (O3) โอโซนสามารถเกิดขึ นในธรรมชาติจากการที่ฟ้าผ่า จะเกิดสนามพลังงานฟ้าผ่า 
(Corona Discharge) ท าให้ออกซิเจนแตกตัวและรวมกันเป็นโอโซนได้เหมือนกัน และการผลิตโอโซนที่ใช้หลักการของ
พลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตและควบคุมปริมาณของก๊าซโอโซนได้ง่าย หลักการทั่วไป คือ อะตอมของออกซิเจน จะได้รับการ
ถ่ายพลังงานจนท าให้เกิดเป็นโมเลกุลที่เร่งสภาพหรือมีพลังงานสูง และในที่สุดก็เกิดการรวมเป็นโมเลกุลของโอโซนโดยอาศัย
ทฤษฎีของการท า Corona Discharge หรือการเร่งประจุไฟฟ้า ท าให้ออกซิเจนเกิดการแตกตัว สามารถผลิตเป็นโอโซนได้ใน
ระดับที่ควบคุมได้ 
 คุณสมบัติที่ส าคัญของโอโซน คือ เป็นตัวออกซิไดส์ที่ดีมาก และในขณะเดียวกันก็เป็นสารที่ไม่อยู่ตัว จะสลาย
เป็นแก๊สออกซิเจนได้ง่าย ที่สามารถฆ่าเชื อโรคได้เร็วกว่าคลอรีน 3,000 เท่า โดยไม่ทิ งสิ่งตกค้าง ท าให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
งานในทางอุตสาหกรรม เช่น การใช้ก๊าซโอโซนในการบ าบัดสีและกลิ่นในกระบวนการบ าบัดน  าเสีย การใช้โอโซนในการบ าบัด
น  าในระบบหอผึ่งเย็นเพื่อการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันตะกรันและลดพลังงานในการท าความเย็น รวมถึงการใช้โอโซน 
ฆ่าแบคทีเรียและเชื อโรคในระบบการผลิตน  าประปา การลดการใช้พลังงานในระบบซักผ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รูปแบบการผลิตก๊าซโอโซน ใช้หลักการ Corona Discharge แบบแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง (5 KHz – 
8 KHz) 

2. การควบคุมการท างาน โดย Programmable Logic Control (PLC) 
3. ก๊าซตั งต้นที่ ใ ช้ในการผลิตก๊าซโอโซน เป็นอากาศที่มีความชื นไม่ เกิน 15% และมีปริมาณ 

ก๊าซออกซิเจน (O2) ในอากาศไม่น้อยกว่า 20% หรือก๊าซออกซิเจน 
4. สามารถผลิตก๊าซโอโซน (O3) ในปริมาณที่เข้มข้น โดยมีขนาดของระบบท่ีเล็ก 
5. ใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตน้อย 
6. ระบบตรวจจับและป้องกันเครื่อง 

- แท่งผลิตก๊าซโอโซน (O3) ช ารุด 
- อุณหภูมิภายในหลอดผลิตก๊าซโอโซน 
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- ปริมาณการไหลของอากาศผิดปกติ 
- ความดันน  าของระบบผสมผิดปกติ 
- อุปกรณ์ตรวจวัดความชื นและไล่ความชื น 
- กระแสไฟฟ้ารั่วไหล, ระบบไฟฟ้าป้อนเข้า 

7. ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220V AC 50Hz หรือ 3 เฟส 380V AC 50 Hz 
8. ตัวตู้เครื่องฯ ท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm. ใช้สีฝุ่นโพลีเอสเตอร์ 
9. การระบายความร้อนใช้น  าและอากาศ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
 -  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ งแอนด์ดเีวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด    0 2988 0804 
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ด้านอื่นๆ 
 

ด้านอื่นๆ  
รหัส : 14000020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไฟเบอร์ รสีอร์ซ เอ็นเนอรย์ี่ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไฟเบอร์ รสีอร์ซ เอ็นเนอรย์ี่ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เตาเผาถ่านชีวมวลเป็นเตาถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ท่ีติดตั งท่อกระจายความร้อนและฉนวนหุ้มเตา ใช้ส าหรับ
ผลิตถ่านจากวัสดุทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด เช่น ไม้ เศษกิ่งไม้ ซังข้าวโพด ฟางข้าว เป็นต้น ถ่านท่ีผลิตได้เป็นถ่านท่ีมี
คุณภาพสูง คือ มีค่าสารไอระเหยต่ า ค่าคาร์บอนเสถียรสูง และค่าความร้อนของถ่านสูง  นอกจากนี ยังได้น  าส้มควันไม้  
เป็นผลพลอยได้ เนื่องจากเตาเผาถ่านชีวมวลมีการติดตั งท่อระบายควันที่มีระบบควบแน่นไอ ท าให้รวบรวมน  าส้มควันไม้  
ได้มากกว่าการเผาด้วยเตาเผาทั่วไป  
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเตาเผาถ่านชีวมวลผลิตจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตร หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน ที่มีการติดตั ง 
ท่อกระจายความร้อนภายในเตา เพื่อเป็นช่องทางส่งความร้อนจากแหล่งเชื อเพลิงไปสู่วัสดุที่ใช้ท าถ่าน 

2. มีฝาปิดถังพร้อมที่รัด 
3. ช่องใส่เชื อเพลิงพร้อมแผ่นเหล็กส าหรับปิดหน้าเตา บริเวณด้านล่างของเตา 
4. มีท่อระบายควันจ านวน 4 ท่อ พร้อมระบบหล่อเย็นเพื่อให้ควันควบแน่นเป็นน  าส้มควันไม้ พร้อมทั ง 

ช่องเก็บน  าส้มควันไม้ ท่อระบายควันและระบบหล่อเย็นท าจากเหล็กกล้าไร้สนิม 
5. เทอร์โมมิเตอร์ 2 ต าแหน่ง คอื ด้านบนและด้านล่างของเตา 
6. พื นที่ติดตั งประมาณ กว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร สูง 142 เซนติเมตร มีปริมาตร 

เผาถ่านประมาณ 0.147 ลูกบาศก์เมตร 
7. เวลาที่ใช้ในการเผาต่อครั ง ประมาณ 5 – 6 ช่ัวโมง ขึ นอยู่กับชนิด ปริมาณ และความชื นของไม้ 
8. ปริมาณถ่านท่ีได้จากการเผาตอ่ครั ง ประมาณ 15 – 25 % ของปริมาณไม้แห้ง ขึ นอยู่กับชนิด ปริมาณ 

และความชื นของไม้ 
9. ผลผลิตถ่านที่ได้จากการเผา มีค่าความร้อน ไม่น้อยกว่า 6000 แคลอรีต่อกรัม เทียบเคียงมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านไม้หุงต้ม มผช. 657/2547 
หมายเหตุ : ทดสอบการเผาถ่าน ในไม้ยาง (ไม้ยางพารา) กะลามะพร้าว และไม้ไผ่ 
 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด    08 1912 8245 และ 09 8246 4134 





 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
มิถุนายน 2561 
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รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

1 01010011 สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกนัสนิมของเหลก็เสริมในคอนกรีต 
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel 
in Concrete) 

  

  1)  รุ่น CR60 และ CB60 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อยกว่า 60 กรัม) ก้อน 1,600.00 
  2)  รุ่น CR100 และ CB100 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อยกว่า 

100 กรัม) 
ก้อน 2,000.00 

  3)  รุ่น CR160 และ CB160 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อยกว่า 
160 กรัม) 

ก้อน 2,400.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 3 ราย   
2 01010012 อะลูมิเนียมกนักร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก 

(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
กิโลกรมั 198.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 3 ราย   

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

3 02010014 น้ าเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)   

  1)   น  าเชื อคัดเพศโคนม ขนาดความจุ 250 ไมโครลติรต่อหลอด หลอด 300.00 

  2)  น  าเชื อคัดเพศโคเนื อ ขนาดความจ ุ250 ไมโครลติรต่อหลอด หลอด 300.00 
  หมายเหตุ : ราคานี รวมคา่ขนส่ง   

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
4 03010066 ยาเดส-ลอราทาดีน (Desloratadine)   
  ชนิดเม็ด  ขนาด 5 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 1,300.00 
5 03010067 ยารีบามิไพด์ (REBAMIPIDE)   
  ชนิดเม็ด  ขนาด 100 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 642.00 
6 03010068 ยาเออร์บีซาร์แทน (Irbesartan) 

เออร์บิซาร์ : IRBEZAR 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 230.00 
7 03010069 ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 75 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 600.00 
8 03010070 ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin (as dihydrate))   
  1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม (6 แคปซูล) กล่อง 120.05 
  2)  ชนิดน  าแขวนตะกอน 200 มิลลิกรมั/5 มิลลิลติร (1 Bottle) กล่อง 185.11 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
9 03020016 รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair)   
  รุ่น KM ขนาดความกว้างที่น่ัง 350 (L) X 370 (W) มิลลเิมตร คัน 36,000.00 
  หมายเหตุ : ราคานี รวมคา่ขนส่งและตดิตั ง   

07 ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
0701 วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

10 07010011 โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์   

  
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด 
แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V  

  

  1)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 770 W ชุด 42,800.00 
  2)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 320 W ชุด 30,000.00 
  3) ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 240 W ชุด 20,000.00 

  
หมายเหตุ :  1. ราคานี ไม่รวมค่าขนส่ง 
 2.  เพิ่มรุ่นก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 240 W 

    

11 07010013 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสัน้ และช่วงยาว แบบพกพา 
(Portable Transient and TOVs Surge Protection 
Device) 

  

   ไซแพด ขนาด กว้าง x ยาว x สูง : 39 x 48 x 77 มิลลิเมตร   
  1) รุ่น PTHA4T ชิ น 1,900.00 
  2) รุ่น PTHA6T ชิ น 2,400.00 

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 
1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์

12 12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน้ ามนั (Bio dispersant)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 450.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร  ขวด/

แกลลอน 
1,000.00 

  3) ขนาด 5 ลิตร  ถัง/
แกลลอน 

3,000.00 

  4)  ขนาด 20 ลิตร ถัง/
แกลลอน 

8,000.00 

  หมายเหตุ : ตัดรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายออก จ านวน 19 ราย และเพิม่รายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ 
จ านวน 4 ราย จะเหลือรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 30 ราย 

13 12010004 สารท าความสะอาดชีวบ าบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio 
organic)) 

  

  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 350.00 
 

 
2)  ขนาด 1 ลิตร   ขวด/

แกลลอน 
800.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 12010004 
(ต่อ) 

3) ขนาด 5 ลิตร  ถัง/
แกลลอน 

3,000.00 

 
 

4)  ขนาด 20 ลิตร    ถัง/
แกลลอน 

7,500.00 

 
 

หมายเหตุ : ตัดรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายออก จ านวน 19 ราย และเพิม่รายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ 
จ านวน 4 ราย จะเหลือรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 30 ราย 

14 12010005 น้ ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

  

  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 260.00 
 

 
2)  ขนาด 1 ลิตร   แกลลอน/

ถัง 
800.00 

 
 

3)  ขนาด 5 ลิตร  แกลลอน/
ถัง 

2,150.00 

 
 

4)  ขนาด 20 ลิตร    แกลลอน/
ถัง 

8,000.00 

 
 

หมายเหตุ : ตัดรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายออก จ านวน 19 ราย และเพิม่รายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ 
จ านวน 4 ราย จะเหลือรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 30 ราย 

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
15 12020001 เคร่ืองผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ

การบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 
 

 
 

  ขนาด 10 ลิตร เครื่อง 390,000.00 
 

 
หมายเหตุ : ตัดรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายออก จ านวน 19 ราย และเพิม่รายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ 
จ านวน 4 ราย จะเหลือรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 30 ราย 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนมิของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนมิของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
 2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด 
 3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
 4. บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
 6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
 7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
 9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
 12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
 13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
 14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
 15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
 16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด 
 17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด 
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวริ์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) ที่ถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีความเป็นด่างเท่ากับหรือมากกว่า 14 (pH ≥ 14) 
เพื่อกระตุ้นให้สังกะสีกันกร่อนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมภายในคอนกรีต  
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) 
2. สังกะสีกันกร่อนถูกห่อหุ้มด้วยมอรต์าร์ที่มีค่า pH ≥ 14 เพื่อกระตุ้นให้สามารถจ่ายกระแสในคอนกรีต

ได้อย่างต่อเนื่อง 
3. ติดตั งกับเหล็กเสรมิด้วยวิธีการผูกลวดหรือรัดด้วยเข็มขัดโลหะ 
4. เมื่อติดตั งสังกะสีกันกร่อนกับเหล็กเสริมแล้วจะท าให้เหล็กเสริมมีค่า Polarization Decay ไม่น้อย

กว่า 100 mV  
5. มีรัศมีในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 60 cm. 
6. มีระยะเวลาในการป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี (เมื่อค านวณและติดตั ง

ตามค าแนะน าในเอกสาร “การค านวณเพื่อติดตั ง TMP Concrete Anode”) 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 

 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั   0 2024 9007 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อะลูมิเนยีมกันกร่อนส าหรบัการปอ้งกันสนิมแบบแคโทดิก  
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อะลูมิเนยีมกันกร่อนส าหรบัการปอ้งกันสนิมแบบแคโทดิก  
 (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
                                                                      2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากดั 
                                                                      3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
                                                                      4. บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
                                                                      5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
                                                                      6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
                                                                      7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรคัช่ัน  จ ากัด  
                                                                      8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
                                                                      9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากัด 
                                                                      10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
                                                                      11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
                                                                      12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
                                                                     13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
                                                                     14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
                                                                    15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
                                                                  16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด  
                                                                  17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด  
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวริ์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นอะลูมเินียมกันกร่อน (Aluminium Anode) ที่สามารถจ่ายกระแสเพื่อป้องกันสนิมแบบแคโทดิกของ
โครงสร้างโลหะในน  าทะเลและน  ากร่อย   
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

                 คุณลักษณะเฉพาะ               
1. เป็นอะลูมเินียมกันกร่อน (Aluminium Anode) 
2. มีส่วนประกอบทางเคมีของอะลูมิเนียมกันกร่อนโดยน  าหนักดังต่อไปนี    
 สังกะสี (Zn) ระหว่าง 4.0 – 6.0 %  อินเดียม (In) ระหว่าง 0.015 – 0.020 %  เหล็ก (Fe) ไม่เกิน 

0.1% ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 0.003 %  ซิลิกอน (Si) ระหว่าง 0.08 – 0.20 %  ธาตุปนเปื้อนอื่นๆ 
แต่ละชนิดไม่เกิน 0.02%ธาตุปนเปื้อนอื่นๆ รวมกันไม่เกิน 0.1%  อะลูมิเนียม (Al) ส่วนท่ีเหลือ  

3. ติดตั งกับเหล็กด้วยวิธีการเช่ือม ยดึด้วยสลัก หรือเครื่องมือกลใดๆ  
4. Electrochemical Capacity : minimum 2,500 Ah/kg   
5. Closed circuit potential : ≤ -1.05 V vs Ag / AgCl / Seawater at end of the 4th testing 

period 
 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 

 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั   0 2024 9007 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
รหัส : 02010014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   น  าเชื อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  น  าเชื อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามโนวาส จ ากดั รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามโนวาส จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามโนวาส จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2568 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 โดยธรรมชาติ อัตราการเกิดลูกโคเพศเมีย 50% : 50% ลูกโคเพศผู้ที่เกิดขึ นถึงแม้ว่าจะมีพันธุกรรมในการให้
น  านมก็ไม่สามารถผลิตน  านมได้ จึงถูกส่งฆ่าก่อนเวลาอันควร โดยปกติ เซลล์สืบพันธุ์ของโคนมเพศเมีย เรียก สเปิร์มเอ็กซ์  
(X chromosome-bearing spermatozoa) และสเปิร์มวาย (Y chromosome-bearing spermatozoa) ก าหนดการเกิด
ลูกโคเพศผู้ เทคโนโลยีในการคัดเพศสเปิร์ม 
 ส่วนนวัตกรรมของบริษัทฯ ใช้กระบวนการผลิตน  าเชื อโคนมแยกเพศ ด้วยปฏิกิริยาไซโตท็อกซิค (Cytotoxicity) 
ที่ประกอบด้วย : (1) น  าเชื อ (semen) ที่มีสเปิร์มเอ็กซ์ (เพศเมีย) และสเปิร์มวาย (เพศผู้) (2) โมโนโคลนอลแอนติบอดี 
(Monoclonal antibody) ที่จ าเพาะต่อสเปิร์มวาย ที่คณะวิจัยได้พยายามผลิตโดยใช้เวลามากกว่า 10 ปี และ (3) โปรตีน
คอมพลิเมนท์ (Complement protein) เมื่อผ่านการบ่มเพาะสเปิร์มวายจะถูกท าลาย เมื่อน าน  าเชื อไปแช่แข็งเพื่อรอการ
ผสมเทียมให้กับแม่โคนมจะท าให้ลูกโคที่ เกิดมามีสัดส่วนเพศเมียมากขึ น เนื่องจากสเปิร์มที่มี ชีวิตรอดส่วนใหญ่  
เป็นสเปิร์มเอ็กซ์   
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นน  าเชื อโคนม หรือ โคเนื อคัดเพศแช่แข็งเพื่อใช้ส าหรับการผสมเทียมโค 
2. ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดลูกโคเพศเมียจากค่าเฉลี่ยในธรรมชาติ 50% เป็น 70% 
3. มีความเข้มข้นของสเปิร์มมากกว่า 10 ล้านตัวต่อหลอด 

 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 
 บริษัท สยามโนวาส จ ากดั    0 5322 0724 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา     
รหัส : 03010066 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเดส-ลอราทาดีน (Desloratadine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อัลโลล่า 5 (ALLORA 5) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. DESLORATADINE เป็น tricyclic histamine antagonist ที่ออกฤทธิ์ยาว ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั ง histamine 
แบบจ า เพาะ ต่อ  H1-receptor โดย desloratadine ไปมีผลต่อ H1-receptor อย่ างมีนัยส าคัญ จากการศึกษา 
ในห้องปฏิบัติการพบว่า desloratadine ไปยับยั งการหลั่งของ histamine ใน mast cells ของมนุษย์ 

2. ALLORA 5 เป็นยาที่ผลิตขึ นในประเทศไทย ท่ีมีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ยา ALLORA 5 เป็นยาเมด็รูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมเีลข 5 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา ALLORA 5 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษา

โรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้  
       ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา ALLORA 5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 
 

 

 บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010067 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยารีบามไิพด์ (REBAMIPIDE) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  บาปิด 100 (BAPID 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Rebamipide ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นการสร้าง prostaglandin และเยื่อเมือกในกระเพาะอาหาร ยับยั ง
การอักเสบ การสะสมของเม็ดเลือดขาว 

2. BAPID 100 เป็นยาท่ีผลิตขึ นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ยา BAPID 100 เป็นยาเม็ด รูปกลมนูนทั งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร REB  
อีกด้านหนึ่งมี 100 

2. ยา BAPID 100 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค 
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้  

       ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
4. ยา BAPID 100 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่

มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010068 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเออร์บีซาร์แทน (Irbesartan) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เออร์บิซาร์ (IRBEZAR) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาเออร์บีซาร์แทน ภายใต้ช่ือทางการค้า เออร์บิซาร์ ( IRBEZAR) ขนาด 300 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ด 
เคลือบฟิล์ม ข้อบ่งใช้เป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาลดความดันอื่นๆ ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ใช้รักษาภาวะ 
ความผิดปกติของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ส าหรับผู้ป่วยที่มีระดับครีเอทินินในซีรั่มสูงขึ นและมีโปรตีนในปัสสาวะ 
(มากกว่า 300 มก./วัน) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีประวัติการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ยาเออร์บิซาร์เป็นยาที่ได้พัฒนา
ต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูก
ลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาใน
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้มากขึ น และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว  
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ยาเออร์บิซาร์ มีตัวยาส าคัญ คือ Irbesartan 300 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม  
2. ยาเออร์บิซาร์เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย  

ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs 

3. ยาเออร์บิซาร์ ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่าทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั น ยานี จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 บริษัท มิลลเิมด จ ากัด    0 2461 1234  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010069 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคลพิโดเกรล จีพีโอ (75 มิลลิกรัม) (Clopidogrel GPO (75 mg)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยา CLOPIDOGREL GPO ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Clopidogrel ในขนาด 75 มิลลิกรัม 
 ยา Clopidogrel เป็นยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ออกฤทธิ์ยับยั งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดโดยยับยั ง
การจับของ adenosine diphosphate (ADP) กับ P2Y12 receptor ที่ เกล็ดเลือดอย่างจ าเพาะเจาะจง  ท าให้ ADP  
ไม่สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของ glycoprotein GP llb/llla complex ส่งผลให้เกิดการยับยั งการเกาะกลุ่มของ
เกล็ดเลือด มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันทั งในหัวใจ (Myocardial ischemia) และในสมอง (Cerebro-
vascular accident) มีขนาดรับประทาน ครั งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั ง โดยจะรับประทานพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้ 
 ยา CLOPIDOGREL GPO มีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (PLAVIX®) ผลการศึกษาพบว่ายาทั ง 2 รายการ
มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence)  

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การเภสัชกรรม    0 2203 8600 - 3 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010070 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin (as dihydrate)) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Azith Capsule และ Azith Oral Suspension 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด ร่วมกับบริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

- Azith เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาส าคัญคือ Azithromycin (as dihydrate) จัดเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม 
macrolides ออกฤทธิ์ยับยั งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย ใช้ส าหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื อ
แบคทีเรีย 

- ผลิตภัณฑ์นี ผ่านการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ (Zithromax 250 mg capsule และ Zithromax 
oral suspension) 

- มีข้อมูลรายงานการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาปฏิชีวนะอะซิโทรมัยซินขนาด
ต่ าและขนาดสูงในการรักษาสิวอักเสบระดับรุนแรงปานกลาง 
 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั   0 2625 9999 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

รหัส : 03020016 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า เป็นรถเข็นท่ีใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ (แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ์
5 แอมแปร์ จ านวน 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน) มีคุณลักษณะ ดังนี  

1. สามารถบังคับเดินหน้า ถอยหลัง เลี ยวซ้าย เลี ยวขวา ด้วยชุดบังคับ (Joystick) 
2. สามารถขับขึ นทางลาดชันได้ไม่เกิน 12.5 องศา 
3. สามารถรับน  าหนักขณะวิ่งได้สูงสุด 158 กิโลกรัม 
4. สามารถว่ิงได้ระยะทาง 1.8 กิโลเมตรต่อการชาร์ทหนึ่งครั ง (น  าหนักบรรทุก 60 กิโลกรัม) 
5. ความเร็วในการวิ่ง 0 – 6 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
6. สามารถแยกชุดควบคุมและพับตัวรถเข็นไฟฟ้าได้ 
7. ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC60601-1-2 ด้านไฟฟ้าและความปลอดภัย ณ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ PTEC (Electrical and Electronic Product Testing Center) 
8. ผ่านการทดสอบ ด้านเครื่องกล ณ สถาบันไทย-เยอรมัน TGI (Thai – German Institute) 

การรับประกันและบริการบ ารุงรักษา 
 บริษัทฯ รับประกันรถเข็นน่ังใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ปี รวมค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข  
 

 
 
 
 
 

รูปรถเข็นน่ังใช้ไฟฟ้า รุ่น KM 
 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 

 บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด    0 2150 0254 - 8 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไอซ์ เอส. (ICE – S) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์ ส าหรับนอกอาคาร น  าหนักเบา ติดตั งง่าย ระบายความร้อน กระบวนการผลิต
ทุกขั นตอนผ่านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standard) ออกแบบและผลิต 
 โดยคนไทย โรงงานในประเทศไทย ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งมีราคาสูงกว่าสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 

 คุณลักษณะเฉพาะ 

คุณลักษณะ ก าลังไฟฟ้า 770 วัตต์ ก าลังไฟฟ้า 320 วัตต์ ก าลังไฟฟ้า 240 วัตต์ 

1) แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า  220 V 220 V 230 V 

2) ความถี่  50 Hz 50 Hz 50 Hz 

3) กระแสไฟฟ้าด้านเขา้  3.521 A 1.569 A 0.678 A 

4)  ก าลังไฟฟ้าด้านเข้า  758.9 W 340.48 W 153.05 W 

5)  ตัวประกอบก าลัง  0.980 0.986 0.969 

6)  ฟลักซ์การส่องสว่างรวม  78,950 lm 39,000 lm 20,460 lm 

7)  ประสิทธิศักย์การส่องสว่าง  104.03 lm/W   114.54 lm/W   133.68 lm/W   
8)  มุมกระจายของหลอด (Beam Angle)  

(C = 0/180◦)  
23.8◦ 23.3◦ 30.0◦ 

9)  อุณหภมูิสสีมมลู  7,116 K 5,133 K 6,817 K 

10) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไป  76    85   79   
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561  

- เพิ่มรุ่นก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 320 W ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561 
- เพิ่มรุ่นก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 240 W ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 

++++++++++++++++++++ 
 

 

  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด     08 6335 3575 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั น และช่วงยาว แบบพกพา 
 (Portable Transient and TOVs Surge Protection Device)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไซแพด : อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั น และช่วงยาว แบบพกพา 

((SiPAD) : Portable Transient and TOVs Surge Protection  
Device) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สตาบลิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สตาบลิ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สตาบลิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั น และช่วงยาว แบบพกพา (Portable Transient and TOVs Surge 
Protection Device) เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
จากการเกิดไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge เป็นต้น โดยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge ที่มี
จ าหน่ายในปัจจุบันจะถูกติดตั งที่ต าแหน่งตู้เมนไฟฟ้า (MDB) มีขนาดใหญ่ มีความยุ่งยากในการติดตั งใช้งาน มีราคาสูง และ
ต้องใช้ช่างผู้ช านาญเฉพาะทางเท่านั น ท าให้ไม่สะดวกในการจัดหาและติดตั งใช้งาน ดังนั น จึงได้วิจัยพัฒนา อุปกรณ์ป้องกัน
ไฟกระโชกช่วงสั น และช่วงยาว แบบพกพา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก สะดวกแก่การพกพา และติดตั งใช้งานได้ง่าย ไม่ต้อง
ใช้ช่างผู้ช านาญเฉพาะทาง มีคุณสมบัติเด่นในการป้องกันไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge ได้ทั งแบบช่วงสั น (Transient) 
และ แบบช่วงยาว (Temporary Over Voltages : TOVs) จึงท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้รับความปลอดภัย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีคุณสมบัติเด่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่สามารถป้องกันไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge ทั งแบบช่วงสั น 
(Transient) และแบบช่วงยาว (Temporary Over Voltages : TOVs) ได้ในตัวเดียวกัน 

2. มีขนาดเล็กซึ่งสะดวกและติดตั งใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องการช่างผู้ช านาญเฉพาะทางใด ๆ 
3. เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก ที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกท่ี 
4. มีโลหะเต้าเสียบแบบกลม จ านวน 3 ขา ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเทคนิคตามมาตรฐาน มอก. 

166-2549 หัวข้อย่อยที่ 9 ประเทศไทย 
5. สามารถติดตั งใช้งานป้องกันได้ทันที ไม่ต้องค านึงถึงโหลด เพราะเป็นการต่อแบบขนานกับระบบไฟฟ้า 
6. ใช้งานโดยการเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแบบ 3 รู ตามมาตรฐาน มอก. 166-2549 
7. มีขนาดเล็ก เมื่อเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังแล้ว ยังมีเต้ารับไฟฟ้าเหลืออีก 1 เต้ารับ ที่อุปกรณ์ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถต่อใช้งานได้ตามต้องการ 
8. มีส่วนแสดงสถานะว่าอุปกรณ์ปกติ หรือ เสีย 
9. ใช้กับไฟฟ้า single phase 230 volt 50Hz และมีอัตราการบริโภคไฟฟ้าน้อยกว่า 0.1 Watt 
10. มีค่า Let through Voltage น้อยกว่า 275 Volt  และสามารถรับ TOVs surge current 8A ± 25% 

10.1 เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 100 mSec ส าหรับรุ่น PTHA4T 
10.2 เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 150 mSec ส าหรับรุ่น PTHA6T 

 
  บริษัท สตาบิล จ ากดั   0 2681 5533 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารชีวภาพขจัดคราบน  ามัน (Bio dispersant) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  OIL SPILL CONTROL 
หน่วยงานที่พัฒนา :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  

                                  และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จัดจ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
7. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
10. บริษัท อีเกิ ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
17. ร้าน วีทีซัพพลาย 
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 Oil spill control เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์  KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ 
และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน  ามัน คราบน  ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่กัดกร่อน 
ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดคราบน  ามัน บริเวณพื นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน  ามันรวมทั งบริเวณแหล่งน  า 
หรือดินท่ีปนเปื้อนน  ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบ าบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการท างาน
เชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน  ามันทั ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559   

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ตัดรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่  จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารท าความสะอาดชีวบ าบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
7. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
10. บริษัท อีเกิ ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
17. ร้าน วีทีซัพพลาย 
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน  ามัน คราบน  ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ  
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ท าความสะอาดพื นผิว บริเวณที่ท างาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน  ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน  า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบ าบัดค่าสกปรกของน  าเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน  า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น  าเสีย โดยอาศัยการท างานเชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน  ามันทั ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559   

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ตัดรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่  จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น  ายาฆ่าเชื อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของ อย.) 
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
7. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
10. บริษัท อีเกิ ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
17. ร้าน วีทีซัพพลาย 
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากดั 
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื อโรคที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรคทั งแกรมบวกและแกรมลบ เชื อรา ได้ถึง 99.99 % ได้ทุกพื นผิว 
สามารถท าความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื อรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณพื นผิว  
และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol – free formulation)  
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑฆ์่าเชื อโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ในด้านการปศุสัตว์
สามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรคทั งแกรมบวกและแกรมลบ เชื อรา และเชื อไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 % 
 โดยผลิตภณัฑ์นี มีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน  ามันมะพร้าว น ามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์ให้
น้อยลง  
 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์-บลัด 
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื อที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ 
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรค เชื อรา และเชื อไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื นผิวได้เป็นอย่างดี 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- ตัดรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561  

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ
การบ าบัดน  าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้  
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์  จ ากัด  ร่ วมวิจัยกับศูนย์พันธุ วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
7. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
10. บริษัท อีเกิ ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
17. ร้าน วีทีซัพพลาย 
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
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คุณสมบัตินวัตกรรม:  
เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน  าเสีย (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) คีนน์ โอเอ็ม

อาร์ – ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วนเครื่อง
อุปกรณ์ผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล  
น ามาย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบุไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิ วสัมผัสเท่านั น ท าให้
สะดวก ใช้ง่าย และที่ส าคัญสามารถผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั งมีความสด
ใหม่ตลอดเวลา ท าให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
 คีนน์ โอเอ็มอาร์ จะถูกติดตั งพร้อมกับอาหารเลี ยงเชื อสูตรความเข้มข้นสูง สูตรเฉพาะและเหมาะสมกับ 
หัวเชื อจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จ ากัด และหัวเชื อจุลินทรีย์ตั งต้นท่ีมีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัย 
ไบโอเทค แล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน  าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน  าเสียที่มีน  ามันหรือไขมัน
ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื อจุลินทรีย์บ าบัดน  าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื อจุลินทรีย์
บ าบัดน  าเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน  าเสียของอุตสาหกรรมที่
สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ นี ได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า  
คอมมูนิตี มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และนิคม
อุตสาหกรรม 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ตัดรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่  จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
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รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 

1 03010032 ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั  (28 เม็ด) กล่อง 560.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย   
2 03010071 ยาโอเมพราโซล  (Omeprazole)   
  ชนิดฉีด ขนาด 40 มิลลิกรัม (1 ขวด) กล่อง 56.00 
3 03010072 ยาเอนทีคาเวียร์ (Entecavir)   
 

 
ชนิดน  ารับประทาน ขนาด 0.05 มิลลิกรมั/มิลลิลติร  
(ปริมาตร 210 มิลลิลติร/ขวด) (1 ขวด) 

กล่อง 1,700.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

4 03020017 หุ่นยนต์ช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน  
(Robotic Devices for Arm Rehabilitation) 

  

  SENSIBLE TAB : หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว
แขน  

เครื่อง 3,700,000.00 

  หมายเหตุ : ราคานี รวมค่าขนส่ง   

0304 ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ 

5 03040001 รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชพี   
  1) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจลุชีพ คัน 2,100,000.00 
 

 
2)  รถพยาบาลเคลือบสารต้านจลุชีพพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และ 
เครื่องพยุงชีพชั นสูง  

คัน 5,180,000.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย   
6 03040002 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ    
  1)   รถพยาบาลโครงสรา้งปลอดภยัเคลือบสารต้านจลุชีพขนาดเล็ก 

(ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) 
คัน 2,374,000.00 

  2)  รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจลุชีพขนาดกลาง  คัน 2,480,000.00 
  3)  รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจลุชีพขนาดใหญ ่ คัน 2,980,000.00 
 

 

4)  รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจลุชีพ 
ขนาดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) พร้อมระบบการแพทย์
ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมองและเครื่องพยุงชีพ
ชั นสูง  

คัน 5,464,500.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 03040002 
(ต่อ) 

5)  รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง 
พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ 
สมอง และเครื่องพยุงชีพชั นสูง 

คัน 5,570,500.00 

  6)  รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่ 
พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ 
สมอง และเครื่องพยุงชีพชั นสูง 

คัน 6,070,500.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย   
7 03040003 รถเอกซเรย์เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ คัน 8,500,000.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย   

0306 วัคซีน 
8 03060001 วัคซีนรวมบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ 

แบบรีคอมบิแนนท์ (Tetanus toxoid, reduced diphtheria 
toxoid, recombinant acellular pertussis vaccine) 

  

  ปริมาตร 0.5 มิลลลิิตร บรรจุในหลอดฉีดยาพร้อมใช้  pre-filled 
syringe 

850.00 

9 03060002 วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (Recombinant 
acellular pertussis vaccine) 

  

  ปริมาตร 0.5 มิลลลิิตร บรรจุในหลอดฉีดยาพร้อมใช้  pre-filled 
syringe 

700.00 

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

10 07020006 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner) 

  

  1)  ชนิดติดผนัง   
  1.1)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter  9000 บีทียู  ชุด 17,900.00 
  1.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12000 บีทียู  ชุด 19,900.00 
  1.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู  ชุด 27,900.00 
  1.4)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู  ชุด 37,900.00 
  1.5)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู  ชุด 50,200.00 
  1.6)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู  ชุด 61,600.00 
  2)  ชนิดแขวน   
  2.1)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13000 บีทียู  ชุด 22,700.00 
  2.2)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู  ชุด 31,200.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 07020006 2.3)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู  ชุด 42,600.00 
 (ต่อ) 2.4)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู  ชุด 51,200.00 
  2.5)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู ชุด 60,700.00 
 

 

หมายเหตุ :   
 1. ราคานี รวมค่าบริการตดิตั งระยะทอ่ทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไมเ่กนิ 4 เมตร สายไฟยาว 

 ไม่เกิน 15 เมตร 
 2. เพิ่มรุ่นชนิดติดผนัง รายการล าดับที่ 1.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 9000 บีทียู  

ด้านส านักงาน 

1003 อ่ืนๆ  
11 10030001 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)  

(ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM) 
  

  โฟลซอฟต์ (FlowSoft) รุ่น 4.0  
License มาตรฐานสามารถใช้งานได้ 10 จุดรับส่งหนังสือ  
(หรือเท่ากับ 30 Users) 
ค่าบริการเสริม 

1) เพิ่มจุดรบัส่งหนังสือ (1 จุดใช้งาน 3 Users) 
1.1 จุดที่ 11 – 20 

     1.2 จุดที่ 21 – 50 

License 
 
 

 
 

ต่อจุด 
ต่อจุด 

481,500.00 
 

 
 
 

12,840.00 
10,700.00 

  2) เพิ่ม User  1 User 4,000.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มค่าบริการเสริม และเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย  

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 

1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์
12 12010006 บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง (Programming 

Education Kit) 
  

 

 

KidBright32 : ชุดบอร์ดส่งเสริมการเรยีนรู้โปรแกรมมิ่ง 
ประกอบด้วย 
 -  บอร์ด KidBright32 ขนาด 97 x 55 x 32 มิลลิเมตร  

 จ านวน 1 ชิ น 
 -  Spacers แบบโลหะ ขนาด M3x10 มิลลิเมตร จ านวน 4 ชิ น 

-  Screws M3 จ านวน 4 ชิ น 

ชุด 570.00 

14 ด้านอ่ืนๆ 

13 14000002 กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)   
  1) แพ็คคู ่ แพ็ค 300.00 
  2) แพ็คเดี่ยว แพ็ค 150.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย   
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

14 14000006 เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน   
(Incinerator reduces pollution and energy saving) 

  

  1) CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น) ขนาด 100 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 2,000,000.00 
  2)  CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น) ขนาด 200 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 3,000,000.00 
  3) CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น) ขนาด 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 5,000,000.00 
  4) CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น) ขนาด 500 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 9,998,000.00 
 

 
5)  Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ขนาด 200 กิโลกรัม/

ช่ัวโมง 
เตา 5,000,000.00 

  หมายเหตุ :  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม ่อีกจ านวน 2 ราย    
15 14000019 ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)   
  - Pyrrhos รุ่น PYR-MX ประกอบด้วย ชุด 160,500.00 
  1. ถังบรรจุโฟมดับเพลิง พร้อมรถเขน็ จ านวน 1 ชุด 

2. หัวจ่ายน  ายาโฟม Foam Branch Pipe PYR_BX_L1400 
จ านวน 1 ชุด 

3. อุปกรณ์ดูดน  ายาโฟม Foam In-line Inductor PYR-EX-V1 
จ านวน 1 ชุด 

4. สายส่งน  าดับเพลิง Fire Hose จ านวน 2 เส้น 
5. น  ายาโฟม Pyrrhos AFFF 3% PYR-AF-3 

  

  อุปกรณ์เสริม/วัสดุสิ้นเปลือง   

  1. Foam Branch-pipe/Nozzle (หัวจ่ายน  ายาโฟม)  
รุ่น PYR-BX-L1400 

2. Foam In-line Inductor (อุปกรณ์ดูดโฟม) รุ่น PYR-EX-V1 

ชิ น 
 

ชิ น 

30,000.00 
 

38,500.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย   
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010032 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อีโซแพม 10 (ESOPAM 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Escitalopram เป็นยาในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitor ที่พัฒนาขึ นมาเพื่อ เพิ่มการ
ตอบสนองต่อการรักษาและลดอาการข้างเคียงท่ีเกิดขึ น เช่น ไม่มีฤทธ์ิทาง anticholinergic ฤทธิ์ง่วงซึมน้อย 
ผู้ป่วยสูงอายุสามารถทนต่อยาได้มากกว่ายาในกลุ่มเดิม ในตอนเริ่มต้นขนาดยาของผู้สูงอายุควรให้ต่ าและ
ปรับขึ นช้าๆ มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า อาการวิตกกังวล โรคย  าคิดย  าท า โรคตื่นตระหนกและโรค
วิตกกังวลในการเข้าสังคม ผลทางเภสัชวิทยาพบว่ายา Escitalopram นั นออกฤทธิ์ในการยับยั ง serotonin 
อย่างเฉพาะเจาะจงและมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาในกลุ่ม SSRI  

2. Escitalopram ถูกผลิตขึ นในประเทศไทยในช่ือการค้า ESOPAM 10 นั นเป็นยาในรูปแบบ Film coated 
tablet ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบจากต่างประเทศในชีวสมมูลที่เท่าเทียมกัน  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ESOPAM 10 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Healthy volunteers จ านวน  

24 คน ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์มีชีวสมมูล
เทียบเท่ากัน 

2. Lexapro 10 ซึ่งเป็นยาต้นแบบและได้มีการท าการศึกษาเทียบการละลายของผลิตภัณฑ์ทั งสองตัว 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

 
 บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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ด้านการแพทย์ : ยา     

รหัส : 03010071 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาโอเมพราโซล  (Omeprazole)                                              
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 เซฟซอน (Zefxon) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                              บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                       -  
ผู้จ าหน่าย :                                                      - 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท ไบโอแลป จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :                                         กรกฎาคม 2561 - กรกฎาคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

โอเมพราโซล (Omeprazole) เป็นยาที่สามารถลดกรดในกระเพาะอาหาร ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ 
ที่เฉพาะเจาะจงโดยการยับยั งเอนไซน์ Hydrogen – Potassium Adenosine Triphospatase (H+/K+ ATPase, the 
proton pump) ซึ่งท าหน้าที่สร้างกรดอันเป็นขั นตอนสุดท้ายในกระบวนการหลั่งกรดใน Gastric Parietal Cell จึงสามารถ
ยับยั งกรดที่หลั่งเองตามปกติ และที่เกิดจากการกระตุ้นไม่ว่าจะกระตุ้นด้วยสารชนิดใด 

โอเมพราโซลส าหรับฉีดใช้ในการรักษาโรคแผลในล าไส้เล็กส่วนต้น (Duodenal Ulcer) แผลในกระเพาะอาหาร 
(Gastric Ulcer) หลอดอาหารอักเสบ (Reflux Oesophagitis) Zollinger – Ellison Syndrome ผู้ป่วยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดส าลักของเหลวในกระเพาะอาหารระหว่างผ่าตัด (Aspiration Prophylaxis) และภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
ส่วนต้น (Non – variceal Upper GI Bleeding) ผลิตด้วยกระบวนการ Lyophilization มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยกับยาต้นแบบในผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น พบว่า มีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยไม่แตกต่างกับยาต้นแบบ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. โอเมพราโซล มีลักษณะเป็นผงยาสีขาวถึงเกือบขาว  
2. โอเมพราโซล เป็นยายับยั งการหลั่งกรดกลุ่ม PPls (Proton pump inhibitors) ส าหรับรักษาแผลใน

กระเพาะอาหาร/ล าไส้เล็กส่วนต้น เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 
3. โอเมพราโซล มีการผลิตด้วยกระบวนการ Lyophilization  
4. มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยกับยาต้นแบบในผู้ป่วยภาวะเลือดออก 

ในทางเดินอาหารส่วนต้น พบว่า มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยไม่แตกต่างกับยาต้นแบบ 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 

 

 
 บริษัท ไบโอแลป จ ากัด    0 2709 2121 - 2 
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ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010072 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาเอนทีคาเวียร์ (Entecavir) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 เอนคาเวียร์ (Encavir) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                              บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                       -  
ผู้จ าหน่าย :                                                      - 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท ไบโอแลป จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :                                         กรกฎาคม 2561 - กรกฎาคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

เอนทีคาเวียร์ (Entecavir) เป็นยากลุ่ม guanosine nucleoside analog มีคุณสมบัติต้านเชื อไวรัสตับอักเสบบี
ในมนุษย์ ถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบยาน  าชนิดรับประทาน เพื่อใช้ส าหรับรักษาโรคติดเชื อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื อรังในผู้ใหญ่ 
และในเด็กท่ีอายุตั งแต่ 2 ปีขึ นไป หรือมีน  าหนักตัวตั งแต่ 10 -30 กิโลกรัม ที่ผลการตรวจพบว่าอยู่ในระยะตับอักเสบ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ยาเอนคาเวียร์ เป็นยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน (Oral solution) ส าหรับรักษาไวรัสตับอักเสบบี  

ชนิดเรื อรัง (Chronic Hepatitis B)  
2.  เป็นยาในรูปแบบยาน  าใสชนิดรับประทาน รสส้ม รับประทานได้ง่าย ใช้ได้กับเด็กอายุตั งแต่ 2 ปี หรือ

น  าหนักตัว 10 – 30 กิโลกรัม จนถึงผู้ใหญ่ 
  

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 บริษัท ไบโอแลป จ ากัด    0 2709 2121 - 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020017 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน  
(Robotic Devices for Arm Rehabilitation) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  SENSIBLETAB : หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ทีเอ็มจีไอ จ ากัด ร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สวทช., 
NIA และ TCELS 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ทีเอ็มจีไอ จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ทีเอ็มจีไอ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีเอ็มจีไอ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2561 - กรกฎาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน (SENSIBLETAB) เป็นหุ่นยนต์ส าหรับฟื้นฟูการเคลื่อนไหว 
ส่วนแขนของผู้ป่วย มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ท างานร่วมกันได้แก่ 1) ตู้ควบคุมทางไฟฟ้าที่มีจอสัมผัสส าหรับควบคุมสั่งการ
ท างาน 2) โต๊ะหุ่นยนต์ ซึ่งบนผิวหน้าโต๊ะมีชุดประคองแขนส าหรับผู้ป่วยวางพักท่อนแขนส่วนล่าง โดยบนโต๊ะมีมอเตอร์ติดตั ง
ท าใหส้ามารถบังคับความเอนของระนาบหน้าโต๊ะได้ และสามารถควบคุมให้ชุดประคองแขนของคนไข้สามารถเคลื่อนที่ไปมา
ตามค าสั่งได้ ทั งนี  ภายในชุดประคองแขนดังกล่าวมีอุปกรณ์ตรวจจับแรงเพื่อทราบแรงกระท าระหว่างแขนของคนไข้กับ  
ชุดประคองแขนได้อีกด้วย 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ส าหรับใช้ในการบ าบัดผู้ป่วยที่กล้ามเนื อแขนอ่อนแรง ตั งแต่ขยับไม่ได้เลยถึงขยับได้เล็กน้อย 

เนื่องจากปัญหาระบบประสาทสั่งงานของแขน 
2. มีรูปแบบการบ าบัด 3 แบบ คือ 1) ท าการเคลื่อนไหวให้ (Passive) 2) ผู้ป่วยออกแรงเล็กน้อยแล้ว

เครื่องช่วยออกแรงให้ (Assistive) และ 3) ผู้ป่วยออกแรงต้านกับเครื่อง (Resistive) 
3. ระบบวัดแรงการกระท า จากการออกแรงของผู้ป่วย มีความไวในการวัดแรงกด ได้ตั งแต่ 100 กรัม 

เป็นต้นไป 
4. ช่วยในการขยับแขนและมือของผู้ป่วยไปในทิศทางต่าง ๆ ในระนาบที่ก าหนด โดยมีความกว้างของ

ระนาบ 80 เซนติเมตร และความลึกของระนาบ 50 เซนติเมตร 
5. สามารถปรับระนาบการฝึกการเคลื่อนไหวให้มีความลาดเอียงขึ นหรือลงได้ 0 -50 องศา จากแนว

ระดับน  า 
6. สามารถวัดแรงกระท าจากการออกแรง และความเร็วในการเคลื่อนไหวมือได้ 
7. สามารถตั งแรงต้านของความเคลื่อนไหวได้ 3 แบบ ดังนี  

7.1)  แรงต้านความเคลื่อนไหวของแขนผู้ป่วย แบบสปริงแปรตามระยะการยุบตัวหรือยืดออก 
7.2)  แรงต้านความเคลื่อนไหวของแขนผู้ป่วย เฉพาะในทิศทางที่ก าหนดแบบคงที่ (Force Fields) 
7.3)  แรงต้านความเคลื่อนไหวของแขนผู้ป่วย ทุกทิศทางชนิดแปรตามความเร็วการเคลื่อนไหว 

 (Damper) 
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8.  มีโปรแกรมช่วยการฝึกต่าง ๆ ดังต่อไปนี  
8.1)  การป้อนกลับผลการวัดต่าง ๆ ในระหว่างการฝึกการเคลื่อนไหวในลกัษณะเกมส์เพื่อเพ่ิม

แรงจูงใจในการฝึกของผู้ป่วย 
8.2)  การฝึกการรับรูแ้ละจ าแนกต าแหน่งและแนวเส้นทางการเคลื่อนไหวของแขน 
8.3)  การฝึกคล าวัตถุเสมือนท่ีมรีูปร่างตา่ง ๆ ได้ในระหว่างการฝึกการเคลือ่นไหวแขน 

9.  มีระบบความปลอดภยัสามารถหยุดการท างานของเครื่องเมื่อมกีารกดปุ่มฉุกเฉิน 
10. เป็นเครื่องที่ได้รับการออกแบบ และผลิตภายใตร้ะบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485 

  
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ทีเอ็มจีไอ จ ากัด    0 2393 6953 - 4 
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ด้านการแทพย์ : ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ 

รหัส : 03040001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : รถพยาบาลนาโน 
หน่วยงานที่พัฒนา :  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
 (NANOTEC) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด     
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท สุพรีร่า อินโนเวช่ัน จ ากัด 

2. บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด 
3. บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มกราคม 2559 – มกราคม 2566 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 1. การปรับปรุงระบบรองรับช่วงล่างของรถพยาบาลตามผลงานนวัตกรรมนี ได้ถูกพัฒนาออกแบบให้พร้อมกับ
การรองรับน  าหนักของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และความสะดวกสบายของที่นั่งส าหรับบุคคลากรทางการแพทย์  
ณ ต าแหน่งโดยสารต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานภายในรถพยาบาล โดยสามารถสังเกตได้จากเกณฑ์การเปรียบเทียบ ค่า Overall 
RMS ของการสั่น เพื่อประเมินสภาวะความสบายโดยสาร ตามมาตรฐาน ISO 2631 จะเห็นได้ว่าระดับการสั่นลดลง ส่งผลให้
เกิดความสบายของการโดยสารอยู่ในเกณฑ์ดี 
 2. ผนังภายในห้องโดยสารมีการเคลือบด้วยสารเคลือบผสมอนุภาคนาโนของเงิน ซึ่งมีคุณสมบัติการยับยั ง  
เชื อแบคทีเรียภายในรถพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื อของผู้ป่วยและบุคลากรในรถพยาบาล ซึ่งผลที่ได้จากการ
ทดสอบการยับยั งเชื อแบคทีเรีย ตามมาตรฐาน JIS Z 2801:2006 พบว่ามีค่าฤทธิ์ต้านเชื อแบคทีเรีย มากกว่า 2.0 จึงถือว่า 
ผ่านตามมาตรฐาน และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการลดจ านวนเชื อแบคทีเรียสูงสุดถึง 99.9 %  
รายการที่ 1 
รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ  ประกอบด้วย 

ตัวถังรถ 
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ก าลัง 136 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
2. ประตูด้าน ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 
3. ตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน  าเกลือ และตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์เคลือบสาร  

ซิลเวอร์นาโนบนผนังและพื น 
4. ห้องโดยสารภายมีฉลาก NanoQ ฆ่าเชื อแบคทีเรีย  
5. วิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
1. เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ จ านวน 1 ชุด 
2. ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ จ านวน 1 ชุด 
3. เครื่องส่องกล่องเสียง หรือ เครื่องดูดของเหลว (เลือกรายการใดรายการหนึ่ง) จ านวน 1 ชุด 
4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จ านวน 1 ชุด 
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5. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน จ านวน 1 ชุด 
6. ชุดเฝือกลม จ านวน 1 ชุด 
7. ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe line ส าหรับส่งท่อก๊าซ จ านวน 1 ชุด 
8. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น จ านวน 1 ชุด 
9. เก้าอี เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ จ านวน 1 ชุด 
10. เครื่องกระตุกหัวใจ จ านวน 1 ชุด 
11. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 
12. รายการครุภัณฑ์นอกเหนือ 11 รายการที่จ าเป็นต้องมีในรถพยาบาล : ชุดแผ่นกระดานรองหลังและ  

ล็อกศีรษะ จ านวน 1 ชุด 
หมายเหตุ : 
- ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ารายการหนึ่งรายการใดตามที่ระบุข้างต้น 
- ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์  ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 
 2558 ทั งนี  ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสายการผลิตรถยนต์ดังกล่าว หรือ
 สินค้าขาดตลาด 
 
รายการที่ 2 
รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเคร่ืองมือตรวจหัวใจ สมอง  
และเคร่ืองพยุงชีพชั้นสูง  ประกอบด้วย 

ตัวถังรถ 
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ก าลัง 136 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
2. ประตูด้าน ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก 
3. ตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน  าเกลือ และตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์เคลือบสาร  

ซิลเวอร์นาโนบนผนังและพื น 
4. ห้องโดยสารภายในมีฉลาก NanoQ ฆ่าเชื อแบคทีเรีย  
5. วิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
1. เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ จ านวน 1 ชุด 
2. ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ จ านวน 1 ชุด 
3. เครื่องส่องกล่องเสียง หรือ เครื่องดูดของเหลว (เลือกรายการใดรายการหนึ่ง) จ านวน 1 ชุด 
4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จ านวน 1 ชุด 
5. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน จ านวน 1 ชุด 
6. ชุดเฝือกลม จ านวน 1 ชุด 
7. ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe line ส าหรับส่งท่อก๊าซ จ านวน 1 ชุด 
8. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น จ านวน 1 ชุด 
9. เก้าอี เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ จ านวน 1 ชุด 
10. เครื่องกระตุกและให้จังหวะการเต้นหัวใจพร้อมวัดปริมาณความเข้มข้น ของออกซิเจนในเลือด แบบทน

การตกกระแทก จ านวน 1 ชุด 
11. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติแบบควบคุมปริมาตรและระบบดูดอากาศภายนอก จ านวน 1 ชุด 
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12. รายการครุภัณฑ์นอกเหนือ 11 รายการที่จ าเป็นต้องมีในรถพยาบาล  
12.1 ชุดแผ่นกระดานรองหลังและล็อกศีรษะ จ านวน 1 ชุด 
12.2 เครื่องนวดปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 
12.3 เครื่องตรวจวินิจฉัยอาการเลือดออกในสมองแบบพกพา จ านวน 1 ชุด 
12.4 เครื่องวัดติดตามสัญญาณชีพ รองรับการส่งสัญญาณชีพทางไกล จ านวน 1 ชุด 

 
หมายเหตุ : 
- ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ารายการหนึ่งรายการใดตามที่ระบุข้างต้น 
- ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 

2558 ทั งนี  ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสายการผลิตรถยนต์ดังกล่าว หรือ
สินค้าขาดตลาด 

  
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 
 -  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561  
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากดั    0 2434 0040 - 50 
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ด้านการแพทย์ : ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ 

รหัส : 03040002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : Lecog Nano (S), Lecog Nano (M), Lecog Nano (L) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
 (NANOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด     
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท สุพรีร่า อินโนเวช่ัน จ ากัด 

2. บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด 
3. บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มกราคม 2559 – มกราคม 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

1. โครงสร้างของรถพยาบาลตามผลงานนวัตกรรมนี ได้ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงที่มีการทดสอบ 
การพลิกคว่ าตามมาตรฐานสากล มีน  าหนักเบาจากการผลิตด้วยวัสดุคอมโพสิต (วัสดุคอมโพสิท  คือ การน าเอา
วัสดุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ตั งแต่ 2 ชนิดหรือมากกว่ามาประกอบกัน สร้างเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างใหม่)                                        

2. โครงสร้างห้องโดยสารรถพยาบาลมีลักษณะเป็นแบบโมดูล ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการผลิต
รถพยาบาลได้  

3. ภายในห้องโดยสารมีการเคลือบด้วยสารเคลือบผสมอนุภาคนาโนของเงินในปริมาณที่มีฤทธิ์ในการยับยั ง
และฆ่าเชื อแบคทีเรียภายในห้องโดยสารพยาบาล เพื่อลดการติดเชื อของผู้ป่วยและบุคลากรในรถพยาบาล 

 
รายการที่ 1 
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) ประกอบด้วย  
 ตัวถังรถ 

1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ก าลัง 170 แรงม้า แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
2. ประตูด้าน ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออกชุดประตูหลังขวา จ านวน 1 ชุด 
3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมท่ีแขวนน  าเกลือ 
4. ความกว้างภายใน 1,800 มิลลิเมตร 
5. ความสูงภายใน 1,750 มิลลิเมตร  
6. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการวิเคราะห์ค านวณด้วยแบบจ าลองคอมพิวเตอร์  มีรายงาน

เชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 
7. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการทดสอบภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน UN ECE R 66  

มีรายงานเชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 
8. มีการทดสอบการป้องกันลามไฟของวัสดุที่ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐาน UL 95 (มีอัตราการเผาไหม้

แนวนอน Horizontal Burn ไม่เกิน 76 mm/min และหยุดเผาไหม้ไม่เกิน 127 mm) มีรายงาน 
เชิงเทคนิคห้องทดสอบที่ได้ 
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9. มีอุปกรณ์จับยึดถังออกซิเจน ความแข็งแรงตามมาตรฐาน AMD 003 มีรายงานเชิงเทคนิคแสดงผล 
การค านวณจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

10. มีการติดตั งอุปกรณ์ภายในตามมาตรฐาน EN 1789 รายงานเชิงเทคนิคแสดงผลการค านวณจาก 
หน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

11. นวัตกรรมกระบวนการเคลือบสารซิลเวอร์นาโนบนผนังและพื น 
12. ห้องโดยสารภายในมีฉลาก NanoQ ฆ่าเชื อแบคทีเรีย 
13. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
1. เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ จ านวน 1 ชุด 
2. ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ จ านวน 1 ชุด 
3. เครื่องส่องกล่องเสียง หรือ เครื่องดูดของเหลว (เลือกรายการใดรายการหนึ่ง) จ านวน 1 ชุด 
4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จ านวน 1 ชุด 
5. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน จ านวน 1 ชุด 
6. ชุดเฝือกลม จ านวน 1 ชุด 
7. ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe line ส าหรับส่งท่อก๊าซ จ านวน 1 ชุด 
8. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น จ านวน 1 ชุด 
9. เก้าอี เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ จ านวน 1 ชุด 
10. เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 
11. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 
12. รายการครุภัณฑ์นอกเหนือ 11 รายการที่จ าเป็นต้องมีในรถพยาบาล : ชุดแผ่นกระดานรองหลังและ 

ล็อกศีรษะ จ านวน 1 ชุด 
หมายเหตุ : 
- ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ารายการหนึ่งรายการใดตามที่ระบุข้างต้น  
- ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์  ณ วันที่ 21 ธันวาคม 

2558 ทั งนี  ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสายการผลิตรถยนต์ดังกล่าว หรือ
สินค้าขาดตลาด 

 
รายการที่ 2 
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง  ประกอบด้วย  
 ตัวถังรถ 

1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ก าลัง 150 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
2. ประตูด้าน ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออกชุดประตูหลังขวา จ านวน 1 ชุด 
3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมท่ีแขวนน  าเกลือ 
4. ความกว้างภายใน 1,800-2,200 มิลลิเมตร  
5. ความสูงภายใน 1,700-1,900 มิลลิเมตร  
6. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการวิเคราะห์ค านวณด้วยแบบจ าลองคอมพิวเตอร์  

มีรายงานเชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 
7. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการทดสอบภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน UN ECE R 66  

มีรายงานเชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 
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8. มีการทดสอบการป้องกันลามไฟของวัสดุที่ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐาน UL 95 (มีอัตราการเผาไหม้
แนวนอน Horizontal Burn ไม่เกิน 76 mm/min และหยุดเผาไหม้ไม่เกิน 127 mm) มีรายงาน 
เชิงเทคนิคห้องทดสอบที่ได้ 

9. มีอุปกรณ์จับยึดถังออกซิเจน ความแข็งแรงตามมาตรฐาน AMD 003 มีรายงานเชิงเทคนิคแสดงผล 
การค านวณจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

10. มีการติดตั งอุปกรณ์ภายในตามมาตรฐาน EN 1789 รายงานเชิงเทคนิคแสดงผลการค านวณจาก 
หน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

11. นวัตกรรมกระบวนการเคลือบสารซิลเวอร์นาโนบนผนังและพื น 
12. ห้องโดยสารภายในมีฉลาก NanoQ ฆ่าเชื อแบคทีเรีย 
13. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
1. เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ จ านวน 1 ชุด 
2. ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ จ านวน 1 ชุด 
3. เครื่องส่องกล่องเสียง หรือ เครื่องดูดของเหลว (เลือกรายการใดรายการหนึ่ง) จ านวน 1 ชุด 
4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จ านวน 1 ชุด 
5. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน จ านวน 1 ชุด 
6. ชุดเฝือกลม จ านวน 1 ชุด 
7. ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe line ส าหรับส่งท่อก๊าซ จ านวน 1 ชุด 
8. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น จ านวน 1 ชุด 
9. เก้าอี เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ จ านวน 1 ชุด 
10. เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 
11. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 
12. รายการครุภัณฑ์นอกเหนือ 11 รายการที่จ าเป็นต้องมีในรถพยาบาล : ชุดแผ่นกระดานรองหลังและ  

ล็อกศีรษะ จ านวน 1 ชุด 
หมายเหตุ : 
- ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินคา้รายการหนึ่งรายการใดตามที่ระบุข้างต้น  
- ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์  ณ วันที่ 21 ธันวาคม 

2558 ทั งนี  ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสายการผลิตรถยนต์ดังกล่าว หรือ
สินค้าขาดตลาด 

 
รายการที่ 3 
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่ ประกอบด้วย  
 ตัวถังรถ 

1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ก าลัง 150 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
2. ประตูด้าน ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออกชุดประตูหลังขวา จ านวน 1 ชุด 
3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน  าเกลือ 
4. ความกว้างภายใน 2,200 มิลลิเมตร 
5. ความสูงภายใน 1,900 มิลลิเมตร  
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6. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการวิเคราะห์ค านวณด้วยแบบจ าลองคอมพิวเตอร์  
มีรายงานเชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

7. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการทดสอบภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน UN ECE R 66  
มีรายงานเชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 

8. มีการทดสอบการป้องกันลามไฟของวัสดุที่ใช้ท าเฟอร์นิ เจอร์ตามมาตรฐาน UL 95 (มีอัตราการเผาไหม้
แนวนอน Horizontal Burn ไม่เกิน 76 mm/min และหยุดเผาไหม้ไม่เกิน 127  mm) มีรายงาน 
เชิงเทคนิคห้องทดสอบที่ได้ 

9. มีอุปกรณ์จับยึดถังออกซิเจน ความแข็งแรงตามมาตรฐาน AMD 003 มีรายงานเชิงเทคนิคแสดงผล 
การค านวณจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

10. มีการติดตั งอุปกรณ์ภายในตามมาตรฐาน EN 1789 รายงานเชิงเทคนิคแสดงผลการค านวณจาก 
หน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

11. นวัตกรรมกระบวนการเคลือบสารซิลเวอร์นาโนบนผนังและพื น 
12. ห้องโดยสารภายในมีฉลาก NanoQ ฆ่าเชื อแบคทีเรีย 
13. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM25 วัตต ์พร้อมอุปกรณ์ 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
1. เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ จ านวน 1 ชุด 
2. ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ จ านวน 1 ชุด 
3. เครื่องส่องกล่องเสียง หรือ เครื่องดูดของเหลว (เลือกรายการใดรายการหนึ่ง) จ านวน 1 ชุด 
4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จ านวน 1 ชุด 
5. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน จ านวน 1 ชุด 
6. ชุดเฝือกลม จ านวน 1 ชุด 
7. ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe line ส าหรับส่งท่อก๊าซ จ านวน 1 ชุด 
8. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น จ านวน 1 ชุด 
9. เก้าอี เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ จ านวน 1 ชุด 
10. เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 
11. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 
12. รายการครุภัณฑ์นอกเหนือ 11 รายการที่จ าเป็นต้องมีในรถพยาบาล : ชุดแผ่นกระดานรองหลังและ 

ล็อกศีรษะ จ านวน 1 ชุด 
หมายเหตุ : 
- ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ารายการหนึ่งรายการใดตามที่ระบุข้างต้น   
-  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์  ณ วันที่ 21 ธันวาคม 

2558 ทั งนี  ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสายการผลิตรถยนต์ดังกล่าว หรือ
สินค้าขาดตลาด 
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รายการที่ 4 
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ทางไกลและเคร่ืองมือตรวจหัวใจ สมอง และเคร่ืองพยุงชีพชั้นสูง  ประกอบด้วย  
 ตัวถังรถ 

1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ก าลัง 170 แรงม้า แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 

2. ประตูด้าน ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออกชุดประตูหลังขวา จ านวน 1 ชุด 

3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน  าเกลือ 
4. ความกว้างภายใน 1,800 มิลลิเมตร  
5. ความสูงภายใน 1,750 มิลลิเมตร  
6. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการวิเคราะห์ค านวณด้วยแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ มีรายงาน

เชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 
7. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการทดสอบภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน UN ECE R 66  

มีรายงานเชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 
8. มีการทดสอบการป้องกันลามไฟของวัสดุที่ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐาน UL 95 (มีอัตราการเผาไหม้

แนวนอน Horizontal Burn ไม่เกิน 76 mm/min และหยุดเผาไหม้ไม่เกิน 127  mm) มีรายงาน 
เชิงเทคนิคห้องทดสอบที่ได้ 

9. มีอุปกรณ์จับยึดถังออกซิเจน ความแข็งแรงตามมาตรฐาน AMD 003 มีรายงานเชิงเทคนิคแสดงผล 
การค านวณจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

10. มีการติดตั งอุปกรณ์ภายในตามมาตรฐาน EN 1789 รายงานเชิงเทคนิคแสดงผลการค านวณจาก 
หน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

11. นวัตกรรมกระบวนการเคลือบสารซิลเวอร์นาโนบนผนังและพื น 
12. ห้องโดยสารภายในมีฉลาก NanoQ ฆ่าเชื อแบคทีเรีย 
13. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
1. เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ จ านวน 1 ชุด 
2. ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ จ านวน 1 ชุด 
3. เครื่องส่องกล่องเสียง หรือ เครื่องดูดของเหลว (เลือกรายการใดรายการหนึ่ง) จ านวน 1 ชุด 
4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จ านวน 1 ชุด 
5. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน จ านวน 1 ชุด 
6. ชุดเฝือกลม จ านวน 1 ชุด 
7. ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe line ส าหรับส่งท่อก๊าซ จ านวน 1 ชุด 
9. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น จ านวน 1 ชุด 
10. เก้าอี เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ จ านวน 1 ชุด 
11. เครื่องกระตุกและให้จังหวะการเต้นหัวใจพร้อมวัดปริมาณความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด แบบทนการตก

กระแทก จ านวน 1 ชุด 
12. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติแบบควบคุมปริมาตรและระบบดูดอากาศภายนอก จ านวน 1 ชุด 
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13. รายการครุภัณฑ์นอกเหนือ 11 รายการที่จ าเป็นต้องมีในรถพยาบาล  
13.1 ชุดแผ่นกระดานรองหลังและล็อกศีรษะ จ านวน 1 ชุด 
13.2 เครื่องนวดปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 
13.3 เครื่องตรวจวินิจฉัยอาการเลือดออกในสมองแบบพกพา จ านวน 1 ชุด 

14. เครื่องวัดติดตามสัญญาณชีพ รองรับการส่งสัญญาณชีพทางไกล 
หมายเหตุ : 
- ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ารายการหนึ่งรายการใดตามที่ระบุข้างต้น 
- ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 

2558 ทั งนี  ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสายการผลิตรถยนต์ดังกล่าว หรือ
สินค้าขาดตลาด 

 
รายการที่ 5 
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเคร่ืองมือ
ตรวจหัวใจ สมอง และเคร่ืองพยุงชีพชั้นสูง ประกอบด้วย  

ตัวถังรถ 
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ก าลัง 150 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
2. ประตูด้าน ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออกชุดประตูหลังขวา จ านวน 1 ชุด 
3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมท่ีแขวนน  าเกลือ 
4. ความกว้างภายใน 1,800-2,200 มิลลิเมตร 
5. ความสูงภายใน 1,700-1,900 มิลลิเมตร  
6. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการวิเคราะห์ค านวณด้วยแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ มีรายงาน

เชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 
7. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการทดสอบภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน UN ECE R 66  

มีรายงานเชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 
8. มีการทดสอบการป้องกันลามไฟของวัสดุที่ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐาน UL 95 (มีอัตราการเผาไหม้

แนวนอน Horizontal Burn ไม่เกิน 76 mm/min และหยุดเผาไหม้ไม่เกิน 127  mm) มีรายงาน 
เชิงเทคนิคห้องทดสอบที่ได้ 

9. มีอุปกรณ์จับยึดถังออกซิเจน ความแข็งแรงตามมาตรฐาน AMD 003 มีรายงานเชิงเทคนิคแสดงผล 
การค านวณจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

10. มีการติดตั งอุปกรณ์ภายในตาม มาตรฐาน EN 1789 รายงานเชิงเทคนิคแสดงผลการค านวณจาก 
หน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

11.  นวัตกรรมกระบวนการเคลือบสารซิลเวอร์นาโนบนผนังและพื น 
12.  ห้องโดยสารภายในมีฉลาก NanoQ ฆ่าเชื อแบคทีเรีย 
13.  มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
1. เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ จ านวน 1 ชุด 
2. ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ จ านวน 1 ชุด 
3. เครื่องส่องกล่องเสียง หรือ เครื่องดูดของเหลว (เลือกรายการใดรายการหนึ่ง) จ านวน 1 ชุด 
4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จ านวน 1 ชุด 
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5. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน จ านวน 1 ชุด 
6. ชุดเฝือกลม จ านวน 1 ชุด 
7. ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe line ส าหรับส่งท่อก๊าซ จ านวน 1 ชุด 
8. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น จ านวน 1 ชุด 
9. เก้าอี เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ จ านวน 1 ชุด 
10. เครื่องกระตุกและให้จังหวะการเต้นหัวใจพร้อมวัดปริมาณความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดแบบทนการ 

ตกกระแทก จ านวน 1 ชุด 
11. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติแบบควบคุมปริมาตรและระบบดูดอากาศภายนอก จ านวน 1 ชุด 
12. รายการครุภัณฑ์นอกเหนือ 11 รายการที่จ าเป็นต้องมีในรถพยาบาล   

12.1   ชุดแผ่นกระดานรองหลังและล็อกศีรษะ จ านวน 1 ชุด 
12.2 เครื่องนวดปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 
12.3 เครื่องตรวจวินิจฉัยอาการเลือดออกในสมองแบบพกพา จ านวน 1 ชุด 
12.4 เครื่องวัดติดตามสัญญาณชีพ รองรับการส่งสัญญาณชีพทางไกล 

หมายเหตุ : 
- ราคาของสินค้าอาจมีการ  เปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ารายการหนึ่งรายการใดตามที่ระบุข้างต้น  
- ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 

2558 ทั งนี  ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสายการผลิตรถยนต์ดังกล่าว หรือ
สินค้าขาดตลาด 

 
รายการที่ 6 
รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเคร่ืองมือ
ตรวจหัวใจ สมอง และเคร่ืองพยุงชีพชั้นสูง  ประกอบด้วย  

ตัวถังรถ 
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ก าลัง 150 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
2. ประตูด้าน ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออกชุดประตูหลังขวา จ านวน 1 ชุด 
3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมท่ีแขวนน  าเกลือ 
4. ความกว้างภายใน 2,200 มิลลิเมตร 
5. ความสูงภายใน 1,900 มิลลิเมตร  
6. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการวิเคราะห์ค านวณด้วยแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ มีรายงาน

เชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 
7. ห้องโดยสารออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการทดสอบภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน UN ECE R 66  

มีรายงานเชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 
8. มีการทดสอบการป้องกันลามไฟของวัสดุที่ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐาน UL 95 (มีอัตราการเผาไหม้

แนวนอน Horizontal Burn ไม่เกิน 76 mm/min และหยุดเผาไหม้ไม่เกิน 127  mm) มีรายงาน 
เชิงเทคนิคห้องทดสอบที่ได้ 

9. มีอุปกรณ์จับยึดถังออกซิเจน ความแข็งแรงตามมาตรฐาน AMD 003 มีรายงานเชิงเทคนิคแสดงผล 
การค านวณจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

10. มีการติดตั งอุปกรณ์ภายในตามมาตรฐาน EN 1789 รายงานเชิงเทคนิคแสดงผลการค านวณจาก 
หน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 
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11. นวัตกรรมกระบวนการเคลือบสารซิลเวอร์นาโนบนผนังและพื น 
12. ห้องโดยสารภายในมีฉลาก NanoQ ฆ่าเชื อแบคทีเรีย 
13. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
1. เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ จ านวน 1 ชุด 
2. ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ จ านวน 1 ชุด 
3. เครื่องส่องกล่องเสียง หรือ เครื่องดูดของเหลว (เลือกรายการใดรายการหนึ่ง) จ านวน 1 ชุด 
4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จ านวน 1 ชุด 
5. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน จ านวน 1 ชุด 
6. ชุดเฝือกลม จ านวน 1 ชุด 
7. ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe line ส าหรับส่งท่อก๊าซ จ านวน 1 ชุด 
8. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น จ านวน 1 ชุด 
9. เก้าอี เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ จ านวน 1 ชุด 
10. เครื่องกระตุกและให้จังหวะการเต้นหัวใจพร้อมวัดปริมาณความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด แบบทนการตก

กระแทก จ านวน 1 ชุด 
11. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติแบบควบคุมปริมาตรและระบบดูดอากาศภายนอก จ านวน 1 ชุด 
12. รายการครุภัณฑ์นอกเหนือ 11 รายการที่จ าเป็นต้องมีในรถพยาบาล 

12.1 ชุดแผ่นกระดานรองหลังและล็อกศีรษะ จ านวน 1 ชุด 
12.2 เครื่องนวดปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 
12.3 เครื่องตรวจวินิจฉัยอาการเลือดออกในสมองแบบพกพา จ านวน 1 ชุด 
12.4 เครื่องวัดติดตามสัญญาณชีพ รองรับการส่งสัญญาณชีพทางไกล 

หมายเหตุ : 
- ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ารายการหนึ่งรายการใดตามที่ระบุข้างต้น 
- ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ณ วันที่ 21 ธันวาคม  

2558 ทั งนี  ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสายการผลิตรถยนต์ดังกล่าว หรือ
สินค้าขาดตลาด 

 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 

 -  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561  
 

++++++++++++++++++++ 
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ด้านการแพทย์ : ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ 

รหัส : 03040003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : รถเอกซเรย์เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital X-Ray Mobile) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์นาโน 
 เทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) บริษัท สุพรีร่า อินโนเวช่ัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด     
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท สุพรีร่า อินโนเวช่ัน จ ากัด 

2. บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด 
3. บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :   บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2559 – มีนาคม 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

เป็นรถเอกซเรย์ที่ออกแบบให้มีขนาดเล็ก ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่เป็นรถบัสขนาดใหญ่เนื่องจากต้องแบกรับ
น  าหนักรถค่อนข้างมากจากตะกั่วที่ใช้เป็นวัสดุป้องกันรังสี ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายและการหาพื นที่จอด
เพื่อให้บริการ บริษัทฯ จึงได้ออกแบบรถเอกซเรย์ให้มีขนาดเล็กลง แต่ยังมีความสามารถในการใช้ตรวจสุขภาพเทียบเท่ากับ  
รถเอกซเรย์ขนาดใหญ่ มีความสะดวกในการขับข่ีเคลื่อนย้ายและจอดให้บริการ รวมทั งโครงสร้างห้องที่มีน  าหนักเบาเนื่องจาก
มีการใช้วัสดุป้องกันรังสีที่บริษัทฯพัฒนาขึ นมาทดแทนตะกั่ว แต่ยังมีความสามารถในการป้องกันรังสี มีความแข็งแรงพอที่จะ
รับแรงกระท าในกรณีเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ า และภายในห้องตรวจสุขภาพเคลือบด้วยสารเคลือบอนุภาคระดับนาโน เพื่อการ
ยับยั งและฆ่าเชื อแบคทีเรีย 
รถเอกซเรย์เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ ประกอบด้วย  

ตัวถังรถ 
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ก าลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
2. ความกว้างภายในสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร   
3. ความสูงภายในสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800  มิลลิเมตร 
4. ห้องตรวจสุขภาพออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการวิเคราะห์ค านวณด้วยแบบจ าลองคอมพิวเตอร์  

มีรายงานเชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 
5. ห้องตรวจสุขภาพออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการทดสอบภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน UN ECE R 66 

มีรายงานเชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 
6. ใช้วัสดุป้องกันรังสีมาทดแทนตะกั่ว ซึ่งมีความสามารถป้องกันรังสีเอกซเรย์ได้เทียบเท่ากับตะกั่ว โดย

ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผนังภายในห้องตรวจสุขภาพมีการเคลือบด้วยสาร
เคลือบต้านเชื อจุลชีพซึ่งผ่านการทดสอบจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ประกอบ 
1. เครื่องเอกซเรย์เป็นแบบชนิด High Frequency ขนาดไม่น้อยกว่า 30 kW และมีระยะการถ่ายภาพ

เอกซเรย์ภายในไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร 
2. ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ท าจากสารกึ่งตัวน าชนิด 

Amorphous Silicon 
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3. ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล ลงทะเบียน จัดเก็บภาพเอกซเรย์ และส่งภาพเอกซเรย์ไปยังระบบ 
PACS ได้ 

หมายเหตุ :  
-  ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ารายการหนึ่งรายการใดตามที่ระบุข้างต้น 
-  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์  ณ วันที่ 21 ธันวาคม 

2558 ทั งนี  ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสายการผลิตรถยนต์ดังกล่าว หรือ
สินค้าขาดตลาด 

 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2559 
 -  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากดั    0 2434 0040 - 50 



23 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : วัคซีน 

รหัส : 03060001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   วัคซีนรวมบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ 
(Tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, recombinant 
acellular pertussis vaccine) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Boostagen® 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด วิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน และศูนย์
ทดสอบวัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2561 - กรกฎาคม 2568 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Boostagen® เป็นวัคซีนรวม 3 ชนิด คือ วัคซีนบาดทะยัก (tetanus toxoid) วัคซีนคอตีบ (diphtheria 
toxoid) และวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (Recombinant acellular pertussis vaccine) ซึ่งประกอบด้วย
โปรตี นแอนติ เ จนบริ สุ ทธิ์ จ า ก เ ชื อ  Bordetella pertussis (Recombinant Pertussis Toxin และ  Filamentous 
haemagglutinin) Recombinant Pertussis Toxin เป็นโปรตีนแอนติเจนที่ผลิตจากการท าให้ Pertussis Toxin หมดพิษ
ด้วยวิธีการตัดต่อทางพันธุกรรมโดยเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ ซึ่งได้จดสิทธิบัตรแล้ว (Patented recombinant DNA 
technology) Boostagen® เป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดการผลิตวัคซีนรวมป้องกันโรคบาดทะยัก  คอตีบและ 
ไอกรนชนิดไร้เซลล์ขององค์การอนามัยโลก โดยมีข้อบ่งใช้ส าหรับฉีดกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน (active booster) ต่อโรค
บาดทะยัก คอตีบและไอกรน ในผู้ที่มีอายุตั งแต่ 11 ปี ขึ นไป Boostagen® บรรจุอยู่ในหลอดฉีดยาพร้อมใช้ (pre-filled 
syringe) ขนาด 0.5 มิลลิลิตร แบบใช้ครั งเดียว (single-dose) 
 จากผลการวิจัยทางคลินิกพบว่า Boostagen® มีความปลอดภัย (ความถี่ ความรุนแรง และระยะเวลาการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์) ที่ไม่แตกต่างจากวัคซีนเปรียบเทียบ Tdap โดยอาการดังกล่าวส่วนมากจะมีความรุนแรงเล็กน้อยถึง
ปานกลางซึ่งสามารถหายได้เอง Boostagen® สามารถกระตุ้นการสร้างระดับภูมิคุ้มกันแบบไม่ด้อยกว่าวัคซีนเปรียบเทียบ 
Tdap นอกจ ากนี ยั ง พบ ว่ า  anti-PT antibody, anti-FHA antibody แล ะอั ต ร าก า รตอบสน องขอ งภู มิ คุ้ ม กั น 
(seroconversion rate) ต่อ PT และ FHA สูงกว่าวัคซีนเปรียบเทียบ Tdap อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพที่สูงกว่า (Superiority) ตามข้อก าหนดของ EMEA guidelines (Committee for Proprietary Medicinal 
Products (CPMP)  (2000)  Points to consider on switching between superiority and non- inferiority :  CPMP/ 
EWP/482/99) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  Boostagen® เป็นวัคซีนรวม Tetanus-reduced diphtheria-recombinant acellular pertussis 
ส าหรับป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบและไอกรน 

2 .  Recombinant acellular pertussis vaccine ใน  Boostagen® ประกอบด้ วย  Recombinant 
Pertussis Toxin และ Filamentous haemagglutinin 
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3.  Recombinant Pertussis Toxin เป็นโปรตีนแอนติ เจนที่ผลิตจากการท าให้  Pertussis Toxin  
หมดพิษด้วยวิธีการตัดต่อทางพันธุกรรมโดยเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ ซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว 
(Patented recombinant DNA technology)  

4.  Boostagen® มีความปลอดภัยเหมือนกับวัคซีนเทียบเคียง Tdap ที่มีจ าหน่ายในปัจจุบัน 
5.  Boostagen® กระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยัก คอตีบและไอกรน แบบไม่ด้อยกว่าวัคซีนเทียบเคียง 

Tdap 
6.  Boostagen® สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันและอัตราการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน (seroconversion rate) 

ต่อ PT, FHA สูงกว่าวัคซีนเทียบเคียง Tdap อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
7.  Boostagen® บรรจุอยู่ในหลอดฉีดยาพร้อมใช้ (pre-filled syringe) 
8.  Boostagen® ผลิต บรรจุและควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S 
9.  Boostagen® ผ่านการวิเคราะห์รุ่นการผลิตโดยสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข 
10. Boostagen® เป็นวัคซีนที่ผลิตตามข้อก าหนดการผลิตวัคซีนรวมป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบและ  

ไอกรนชนิดไร้เซลล์ขององค์การอนามัยโลก 
  

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด    0 2361 8110 
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ด้านการแพทย์ : วัคซีน 

รหัส : 03060002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (Recombinant 
acellular pertussis vaccine) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Pertagen® 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด วิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน และศูนย์
ทดสอบวัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2561 – กรกฎาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Pertagen® เป็นวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (Recombinant acellular pertussis vaccine) 
ซึง่เป็นวัคซีนไอกรนสูตรวัคซีนเดี่ยวท่ีประกอบด้วยโปรตีนแอนติเจนบริสุทธ์ิจากเชื อ Bordetella pertussis (Recombinant 
Pertussis Toxin และ Filamentous haemagglutinin) Recombinant Pertussis Toxin เป็นโปรตีนแอนติเจนที่ผลิต 
จากการท าให้  Pertussis Toxin หมดพิษด้วยวิธีการตัดต่อทางพันธุกรรมโดยเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ  ซึ่งได้ 
จดสิทธิบัตรแล้ว (Patented Recombinant DNA technology) Pertagen® เป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนด 
การผลิตวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ขององค์การอนามัยโลก โดยมีข้อบ่งใช้ส าหรับฉีดกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
(active booster) ต่อโรคไอกรนในผู้ที่มีอายุตั งแต่ 11 ปีขึ นไป Pertagen® อาจเป็นวัคซีนทางเลือกส าหรับวัคซีนรวมป้องกัน
โรคบาดทะยัก คอตีบและไอกรนชนิดไร้เซลล์ ในผู้ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยักและคอตีบมาแล้วหลายครั งและมีความถี่บ่อย หรือ
ผู้ที่มีประวัติการแพ้ต่อวัคซีนบาดทะยัก (Arthus type hypersensitivity reaction) และคอตีบ Pertagen® บรรจุอยู่ใน
หลอดฉีดยาพร้อมใช้ (pre-filled syringe) ขนาด 0.5 มิลลิลิตร แบบใช้ครั งเดียว (single-dose) 
 จากผลการวิจัยทางคลินิกพบว่า Pertagen® มีความปลอดภัย (ความถี่ ความรุนแรง และระยะเวลาการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์) ที่ไม่แตกต่างจากวัคซีนเปรียบเทียบ Tdap โดยอาการดังกล่าวส่วนมากจะมีความรุนแรงเล็กน้อยถึง
ปานกลาง ซึ่งสามารถหายได้เอง Pertagen® สามารถกระตุ้นการสร้างระดับภูมิคุ้มกันแบบไม่ด้อยกว่าวัคซีนเปรียบเทียบ 
Tdap นอกจากนี พบว่า anti-PT antibody, anti-FHA antibody และอัตราการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน (seroconversion 
rate) ต่อ PT และ FHA สูงกว่าวัคซีนเปรียบเทียบ Tdap อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สูงกว่า 
(Superiority)  ตามข้อก าหนดของ EMEA guidelines (Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) 
(2000) Points to consider on switching between superiority and non-inferiority: CPMP/EWP/482/99) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  Pertagen® เป็นวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (Recombinant acellular pertussis 
vaccine) ส าหรับป้องกันโรคไอกรน 

2.  Pertagen® ประกอบด้ วย โปรตี นแอนติ เ จนบริ สุ ท ธิ์  Recombinant Pertussis Toxin และ
Filamentous haemagglutinin  
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3.  Recombinant Pertussis Toxin เป็นโปรตีนแอนติ เจนที่ผลิตจากการท าให้  Pertussis Toxin  
หมดพิษด้วยวิธีการตัดต่อทางพันธุกรรมโดยเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ ซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว 
(Patented recombinant DNA technology) 

4.  Pertagen® มีความปลอดภัยเหมือนกับวัคซีนเทียบเคียง Tdap ที่มีจ าหน่ายในปัจจุบัน 
5.  Pertagen® กระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไอกรนแบบไม่ด้อยกว่าวัคซีนเทียบเคียง Tdap 
6.  Pertagen® สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันและอัตราการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน (seroconversion rate) 

ต่อ PT และ FHA สูงกว่าวัคซีนเทียบเคียง Tdap อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
7.  Pertagen® บรรจุอยู่ในหลอดฉีดยาพร้อมใช้ (pre-filled syringe) 
8. Pertagen® ผลิต บรรจุและควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S 
9.  Pertagen® ผ่านการวิ เคราะห์รุ่นการผลิตโดยสถาบันชีววัตถุ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

กระทรวงสาธารณสุข 
10. Pertagen® เป็นวัคซีนที่ผลิตตามข้อก าหนดการผลิตวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ขององค์การอนามัยโลก 

  

++++++++++++++++++++ 
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มคี่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล : SEER สูง 
(High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศซยัโจเด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง 
 (SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด  และจ้างศูนย์บริการ

ปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นหน่วยงานวิจัย โดย
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2561 - มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ได้ออกแบบแผงวงจรเล็กทรอนิกส์ รวมทั งพัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศรวมทั งการขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์แบบประหยัดพลังงานสูง และการพัฒนาการไหลของลมมาใช้
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ นอีกทั งเครื่องปรับอากาศสามารถเตือนผู้บริโภคได้ 
หากเครื่องปรับอากาศกินไฟมากกว่าปกติ หรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลง พร้อมฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบ 
สีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทานมากขึ น มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูง ซึ่งมีค่า SEER สูง
กว่าเกณฑ์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ 
(Inverter Air Cooled Split Air Conditioner) 

2. เครื่องปรับอากาศที่ทั งชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน ที่เหมาะกับ
การติดตั งภายในอาคาร และชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ที่เหมาะกับการติดตั งภายนอก
อาคาร ประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 

3. เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท าความเย็นที่ไม่ท าลายโอโซน โดยมีค่าแสดงระดับการท าลายโอโซน 
Ozone Depletion Potential : ODP = 0 

4. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) ที่ใช้เทคโนโลยี Corona 
Discharge ครอบคลุมพื นที่ลมผ่านไม่น้อยกว่า 100 ตารางเซนติเมตร มีอุปกรณ์ปล่อยประจุลบไปที่
อนุภาค ฝุ่นละอองภายในเครื่อง และดักจับด้วยแผงดักจับฝุ่นละออง โดยสามารถน าไปท าความ
สะอาด และน าระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) กลับมาใช้ใหม่ได้ 
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5. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2134 – 2553  เครื่องปรับอากาศ
ส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน 

6. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 1155-2536 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

7. เครื่องปรับอากาศได้รับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER  
สูงกว่าเกณฑ์พลังงานเบอร์ 5 ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
7.1 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER  ไม่น้อยกว่า 23  

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นไม่เกิน 8,000 วัตต์ (<=27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 
7.2 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER ไม่น้อยกว่า 21  

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นมากกว่า 8,000 ถึง 12,000 วัตต์ (> 27,296 – 
40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 

8. มีชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ถูกออกแบบเพื่อติดตั งภายนอกอาคาร ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ 
(Compressor), ใบพัดลมพร้อมมอเตอร์ (Outdoor Fan And Outdoor Motor), ข้อต่อพร้อมวาล์ว
บริการ (Service Valve), แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ เพื่อขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ ( Inverter 
Driver For Inverter Compressor) , เ ซน เ ซอร์ วั ด อุณหภู มิ หั วคอม เพรส เ ซอร์  ( Discharge 
Temperature), อุณหภูมิน  ายาที่แผงคอนเดนเซอร์ (Mid Coil Condensing Temperature) 

9. มีชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ถูกออกแบบเพื่อติดตั งภายในอาคาร ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน 
ที่มีส่วนแสดงผล Error Code เป็น 7-SEG  เพื่อง่ายต่อการบ ารุงรักษา ประกอบด้วย แผงควบแน่น 
(Evaporator), ใบพัดลม พร้อมมอเตอร์ (Indoor Fan and Indoor Motor), แผงวงจรเพื่อควบคุม
ชุดแฟนคอยล์ เซนเซอร์อุณหภูมิของท่อน  ายาทางเข้าคอยล์เย็น (Inlet Temperature) อุณหภูมิห้อง 
(Room Temperature) 

10. มีแผงระบายความร้อน (Condenser Coil) และแผงระบายความเย็น (Evaporator Coil) เป็นแบบ 
Fin and Tube โดยฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบสีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทาน 

11. ชุดติดตั งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  ชุดควบคุมแบบไร้สาย (Wireless Remote) 
จ านวน 1 ตัว สวิตซ์เบรกเกอร์ จ านวน 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับพร้อมหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

12. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการล้างแอร์ได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7-SEG โดยสามารถเตือน 
ได้ทุก ๆ การใช้ 1,800 ช่ัวโมง 

13. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการซ่อมบ ารุงได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7-SEG หากเครื่องปรับอากาศ
กินไฟมากกว่าปกติหรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลงอย่างมีนัยส าคัญ 

14. รายละเอียดแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ และ ชุดคอนเดนซิง รหัสตัวร้อนและตัวเย็นของ
เครื่องปรับอากาศ  
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 9000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 

แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W09D-D-DTGP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C09D-D-DTGP1) 
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- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W12P-A-DTGP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C12P-A-DTGP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W18P-A-DTGP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C18P-A-DTGP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W25P-A-DTGP1) 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C25P-A-DTGP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W30B-A-DTMP1) 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C30B-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W36B-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C36B-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-13C-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-13C-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-18C-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-18C-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-25C-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-25C-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-30C-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-30C-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-36C-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยระบายความร้อน/SOR-36C-A-DTMP1) 

  

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2561  
-  เพิ่มรุ่นชนิดติดผนัง รายการล าดับที่ 1.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 9000 บีทียู   

 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561 
 

++++++++++++++++++++ 

 
  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด     0 2832 1999 
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ด้านส านักงาน 
 

: อื่นๆ 

รหัส : 10030001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)  
 (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โฟลซอฟต์ (FlowSoft) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด วิจัยเอง 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 
 3. บริษัท เอ็มเวิร์จ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) โฟลซอฟต์ (FlowSoft) รุ่น 4.0 เป็นนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูป คุณลักษณะเป็นระบบงานสารบรรณหน่วยงานภาครัฐ*ส าเร็จรูป ที่ช่วยพัฒนาระบบการท างานสารบรรณระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีกระบวนการสารบรรณเหมือนภาครัฐ โดยสามารถใช้
ปรับปรุงกระบวนการท างานเดิมให้มีความคล่องตัว สามารถบริหารจัดการเวลาในการรับ-ส่งเอกสารได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากการส่งงานเอกสารมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถติดตามสถานะความเคลื่อนไหวของเอกสารได้ตลอดเวลา 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นระบบงานท่ีใช้งานในลักษณะ Web Application โดยสามารถใช้งานระบบผ่านโปรแกรม Web 
Browser (Internet Explorer Version 6.0 ขึ นไป) 

2. ระบบงานตามโครงการนี ในส่วนของผู้ใช้งาน สามารถใช้บนระบบปฏิบัติการได้ตั งแต่ Windows XP 
หรือ Windows Vista เป็นอย่างน้อย 

3. รองรับระบบการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
4. เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การใช้งานด้วย Open Source 

ระบบท่ีจัดหาจะต้องพัฒนาด้วย Open Source 
5. รายละเอียดคุณลักษณะ e-Saraban FlowSoft ตามภาคผนวก หน้า ผ-1 ถึง ผ-5  

หมายเหตุ : * อ้างอิงจาก ระบบงานสารบรรณของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 
 -  เพิ่มค่าบริการเสริม และเพิม่รายชือ่ผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ  
  กรกฎาคม 2561 
 

  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด    0 2678 0978 
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ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : บอร์ดส่งเสรมิการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง  
(Programming Education Kit) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คิดไบรท์ (KidBright) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท  กราวิ เทค ไทย ( ไทยแลนด์ )  จ ากั ด  ร่ วมวิ จั ยกั บ 

ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NECTEC)  ในส่วนของ Hardware และได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในส่วนของ Firmware และ Software 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2561 - กรกฎาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ นมาเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ในเด็ก   
วัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะท างาน
สอดคล้องกับชุดควบคุมการท างาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดค าสั่งแบบ Block-structured Programming 
ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. Microprocessor แบบ 32-bit ที่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ 
2. มีขนาด RAM ไม่ต่ ากว่า 256kB Flash ไม่ต่ ากว่า 8MB Power supply ; 2.3 V to 3.6V 
3. รองรับการออกแบบและสร้างชุดค าสั่งแบบ Block-structured Programming 
4. มีจอแสดงผลแบบ dot matrix ขนาด 8X16 
5. มีปุ่มกด 3 ปุ่ม 
6. Real-time clock 
7. Buzzer 
8. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดแสง 
9. เชื่อมต่อพลังงานและสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB port 
10. ไฟแสดงสถานะ 3 ดวง 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

  บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด)์ จ ากัด    0 2564 7664 
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ด้านอื่นๆ 
 

อื่นๆ  
รหัส : 14000002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :                         กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap 
                                                                บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมวิจัยกับ          
                                                                     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท คัตติ ง ทูลส์ คาร์ไบต์ จ ากัด 
 2.  บริษัท เจมินี พลสั จ ากัด 
 3.  บริษัท ซูส อินเตอรเ์ทรด จ ากดั 
 4.  บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2559 – พฤศจิกายน 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ผลิตภัณฑ์กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารูปแบบกับดักยุง โดยกับดักไข่ยุงนี จะช่วย
ดึงดูด ล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ภายในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ นจนกระทั่งหมดไป ในกับดักไข่ยุงลีโอแทรป 
LeO - Trap นี จะใช้สารก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ก าจัดตัวอ่อนลูกน  า ซึ่งช่วยลดปัญหา               
โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้มาลาเรีย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก าลังตื่นตัวและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล็งเห็นถึงความ
อันตรายของโรค และช่วยกันลดการแพร่พันธุ์ยุงจากแหล่งต่างๆ อย่างได้ผล โดยประชาชนทั่วไปทุกครัวเรือนสามารถใช้
ประโยชน์จากกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap นี ได้ โดยสามารถน ากับดักไข่ยุงไปวางตามสถานที่ต่างๆ เช่น ใต้ราวผ้า 
ห้องน  า ใต้ต้นไม้ หรือภายในบริเวณบ้านที่ต้องการ 

ผลงาน ผลิตภัณฑ์กับดั ก ไข่ ยุ งลี โ อแทรป  LeO - Trap นี  มี ร ากฐานการวิ จั ยจากการค้นพบโดย 
ดร. อุษาวดี ถาวระ ในปี 2547 ที่สังเกตว่ายุงลายบ้านนิยมบินเข้าหาน  าท่ีใช้ท าความสะอาดดิน ทราย และเมือกของสัตว์ทะเล
เพื่อเตรียมน าไปประกอบอาหารเป็นจ านวนมาก จึงด าเนินการศึกษาวิจัยสาระส าคัญที่ประกอบอยู่ในน  าล้างสัตว์ทะเลนั น 
พบว่า น  าล้างหอยมีส่วนประกอบสารระเหยหลายชนิดที่สามารถดึงดูดยุงเข้าหาได้ และได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการขึ นเป็น
ครั งแรก จากการค้นพบดังกล่าวจึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นกว่า 40 ชนิดในน  าล้างหอย เพื่อหา
กรรมวิธีสกัดสารระเหยที่มีบทบาทในการล่อยุงมาวางไข่ในพื นที่ที่ก าหนด ซึ่งใช้เวลากว่า 10 ปี จนมีผลส าเร็จขึ นใน
โครงการวิจัย “การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออกโดยใช้สารดึงดูดยุงมาก าจัดในกับดักแบบพิเศษ” 
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้ร่วมวิจัยกับ บริษัท อิคาริเทรดดิ ง ประเทศไทย จ ากัด เพื่อพัฒนา
สูตรการสกัดสารระเหยดึงดูดยุงจากธรรมชาติ ด้วยวิธีดึงสารระเหยออกจากตัวท าละลายอินทรีย์ จากนั นท าการก าจัดสารที่
ไม่ระเหยออกไป ก่อนน าไปก าจัดน  าออกและท าให้เข้มข้น เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นกับดักท่ีเหมาะสมกับการล่อ
ให้ยุงเข้ามาวางไข่  จนกระทั่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลงานวิจัยดังกล่าวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นผลส าเร็จ โดยได้สูตรการสกัดสารระเหยที่คงสภาพให้น  ามีความสะอาดเหมาะต่อการวางไข่ของ
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ยุงลายได้เป็นระยะเวลานาน และได้ใช้เทคนิคเฉพาะเคลือบสารดึงดูดในพื นผิวด้านในของกับดักเพื่อความสะดวกต่อการ
ขนส่งและวางจ าหน่าย โดยผู้ใช้สามารถเติมน  าและเติมสารก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก 
และน าไปวางในพื นท่ีต่างๆ ได้ทันทีและไม่เป็นอันตราย 

ซึ่งผลการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ากับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap มีอัตราการดึงดูดใน
การมาวางไข่ของยุงลายบ้านสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญ และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพท าให้ ลูกน  ายุงลายตาย  
เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง ของสารก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก อีกทั งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานกรรมวิธีที่ดีในการผลิต จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001: 2008 จากผลการวิเคราะห์ทดสอบ และมาตรฐานอุตสาหกรรม แสดงถึงคุณภาพการผลิตที่มีความ
ปลอดภัย และประสิทธิภาพของ กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap ที่สามารถใช้งานได้จริง 

จากความส าเร็จข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทฯ จึงได้มีการลงนามใน 
“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อน าผลงานวิจัยร่วมกันไปจดทะเบียนนวัตกรรมไทยและเผยแพร่
สู่ประชาชน” เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้สามารถผลิตและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนในการป้องกันโรคด้วยตัวเองต่อไป 

 
ข้อก าหนดของสินค้า 

กับดักไข่ยุง LeO-Trap 
รายละเอียดสินค้า 
ช่ือ: กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap 
การประยุกต์ใช้: ใช้ดึงดูดล่อยุงให้มาวางไข่ในกับดักไข่ยุง พร้อมกับก าจัดไข่ลูกน  ายุงลายด้วย AZAI เอซายเกล็ด 
                                 ซีโอไลท์ ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงลาย 
ประโยชน์:                     1. ช่วยลดปริมาณการแพร่พันธ์ุยุง 
                                 2. ลดการใช้สารก าจัดลูกน  ายุงที่ใส่น  าตามบ้านเรือน 
                                 3. ลดปริมาณพื นที่การใช้สารก าจัดลูกน  ายุงในภาชนะและสิ่งแวดล้อม 
                                 4. ลดการใช้สารเคมีในการฉีดพ่น และเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 
 
รูปภาพลักษณะกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้า ด้านหลัง 
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การบรรจุและหีบห่อ 
1) สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย 
 1.1) กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap จ านวน 2 ชุด      
 1.2) เชือกส าหรับแขวนจ านวน 2 เส้น 
 1.3) ถุงพลาสติก LeO – Trap ส าหรับใส่กับดักไข่ยุง จ านวน 2 ใบ 
 1.4)  AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก ขนาด 100 กรัม (พร้อมช้อนตัก) จ านวน 1 ซอง 
 1.5)  โบชัวร์กับดักไข่ยุง จ านวน 1 แผ่น 
2) ภาชนะบรรจุภายนอก ต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการขนส่งและการเก็บรักษา 
 
ขนาดของสินค้าแบบแพคคู่: 

ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 
1 กับดักไข่ยุงลโีอแทรป       

LeO - Trap 
 

2 ชุด น  าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20  เซนติเมตร 
เส้นผา่นศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนตเิมตร 

ปริมาณน  าท่ีบรรจ ุ 500 มิลลิลิตร 
2 กล่องบรรจ ุ

 
1ใบ น  าหนัก 0.12 - 0.18 กิโลกรมั 

ความกว้าง 20.50 - 21.50 เซนติเมตร 

ความยาว 25.90 - 26.90 เซนติเมตร 

ความสูงภายในกล่อง 13.30 - 14.30 เซนติเมตร 
3 เชือก 2 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 
4 AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 

ขนาด 100 กรัม 
 
 
 

1 ซอง น  าหนัก 105.25 - 106.65 กรัม 

5 ถุงพลาสติก LeO - Trap   2 ชุด น  าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 
ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO -Trap 

แพคคู ่ น  าหนักรวม 0.37 - 0.55 กิโลกรมั 

ขนาดของสินค้าแบบแพคเด่ียว: 
ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

1 กับดักไข่ยุงลโีอแทรป         
LeO - Trap 
 

1 ชุด น  าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20  เซนติเมตร 
เส้นผา่นศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนตเิมตร 

ปริมาณน  าท่ีบรรจ ุ 500 มิลลิลิตร 
2 ถุงบรรจุภณัฑ ์ 1 ชุด น  าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 

ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 
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ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

3 เชือก 1 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 

4 AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 
ขนาด 30 กรัม 

1 ซอง น  าหนัก 30.0 - 30.6กรัม 

5 ถุงพลาสติก LeO – Trap   1 ชุด น  าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 
ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO -Trap 

แพคเดี่ยว น  าหนักรวม 0.11 - 0.17 กิโลกรัม 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2559 
 -  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด   0 2295 2151 - 3 
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ด้านอื่น ๆ  

รหัส : 14000006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน   
(Incinerator reduces pollution and energy saving) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
 Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
 CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving 

Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and 
energy saving 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด โดยได้รับการ
สนับสนุนทุน จาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (สนช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) 

2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 
3. บริษัท เดอะซัน ซีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด 
4. บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
5. บริษัท พล พรีเมี่ยมพลัส จ ากัด 
6. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
7. บริษัท พี แอนด์ โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
8. บริษัท วี.พี.เอ็น คอลเล็คช่ันส์ จ ากัด 
9. บริษัท โทเทิ่ล เวสท์ โซลูช่ัน จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

1. เป็นเตาเผาขยะ ชนิดเผาขยะต่อเนื่อง สามารถเผาขยะได้ทั งขยะเปียกและขยะแห้ง สร้างอุณหภูมิในการ
เผาได้ตั งแต่ 500 – 1,200 องศาเซลเซียส 

2. มีที่ดักฝุ่นละเอียดในห้องเผาควัน มีถังดักฝุ่นละเอียดเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม มีที่ดักหรือกรองก๊าซ
ก่อนปล่อยออกสู่ชั นบรรยากาศ มีถังกรองก๊าชเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม 

3. ปล่องระบายอากาศท าด้วยเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า ทาสีกันสนิมและทาทับด้วยสี  
กันความร้อนมีความสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร 

4. ใช้พัดลมหรือเครื่องอัดอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้ และระบบบ าบัด 
5. เป็นเตาเผาที่มีระบบ Wet Scrubber และ Cyclone ช่วยในการบ าบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก 
6. ผนังภายในห้องเผาทั งหมดท าด้วยอิฐดิบทนไฟหรืออิฐเผาแห้ง หนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีคุณสมบัติ

ทนความร้อน ไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 
7. เตาเผาขยะ มีระบบการท างานหลัก 3 ระบบ คือ ระบบเตาเผาขยะ ระบบดักเก็บมลพิษ  และระบบ 

ดักเก็บฝุ่น ทุกระบบต้องเชื่อมต่อการท างานเข้าด้วยกัน 
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คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ประหยัดพลังงานและเป็นการประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดการ สามารถจุดติดด้วย

เชื อเพลิง โดยใช้แก๊ส (LPG) ในปริมาณต่ าเพื่อจุดน าร่องการเผาไหม้ในห้องเผา ช่วยลดมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

2. มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสยีจาก
เตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เป็นเตาเผาขยะส าเร็จรูปติดตั งบนรถกึ่งพ่วงและสามารถเคลื่อนย้ายได้ (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบ
เคลื่อนที่) 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม กุมภาพันธ์ 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม เมษายน 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม กรกฎาคม 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด   0 5200 3945 , 09 5919 1496 
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ไพรรอส (PYRRHOS MOBILE 

FOAM UNIT) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แอนตี ไฟร์ จ ากดั วิจัยเอง และร่วมวิจัยกับ Richmond 

Fire International Inc. (Germany) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท แอนตี ไฟร์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท แอนตี ไฟร์ เซาท์เทิร์น เซอร์วิส จ ากัด 

2. บริษัท แอนตี ไฟร์ อินดัสตรี จ ากัด 
3. บริษัท พีแนลลอค จ ากัด 
4. บริษัท ถังสยามโลหะกิจ จ ากัด 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.ซัน เทรดดิ ง (ส านักงานใหญ่) 
6. บริษัท ไฟร์ เมทัลลิก จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
7. บริษัท รากบัวอุปถัมภ์ จ ากัด 
8. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท แอนตี ไฟร์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 รถเข็นถังบรรจุโฟมไพรรอส ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1) ตัวถังและรถเข็น 2) อุปกรณ์ดูดน  ายา
โฟมหรือ In-line Inductor 3) หัวฉีดน  ายาโฟมหรือ Branch-pipe/Nozzle 4) สายส่งน  าดับเพลิง 
 โดยรถเข็นถังบรรจุโฟมไพรรอส ถูกออกแบบอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถใช้สารดับเพลิง ชนิดโฟม เช่น  
AR-AFFF หรือ AFFF เพื่อดับอัคคีภัยที่เกิดจากสารไวไฟทุกชนิด (หรือไฟประเภท B) ได้อย่างสะดวกและคล่องแคล่วด้วย
การออกแบบที่ง่ายต่อการเข็น โดยมีสามล้อท าให้สามารถเข็นได้อย่างสะดวกไม่ต้องสมดุลน  าหนักขณะเข็น และสามารถ
บรรจุน  ายาโฟมได้ถึง 170 ลิตร หรือ 45 แกลลอน และมีอัตราการไหลของ Branch-pipe/Nozzle อยู่ที่ 400 ลิตร/นาที 
และอัตราการไหลของ In-line Inductor อยู่ที่ 350 ลิตร/นาที เหมาะแก่การปฏิบัติดับเพลิงจริง ตามสถานที่เก็บสารไวไฟ
ทุกชนิด เช่น ห้องเก็บน  ามัน ห้องพ่นสี หรือพื นท่ีสนามบิน และเพราะรถเข็นบรรจุโฟมไพรรอส มีขนาดที่เล็ก และมีราคาที่
ถูกกว่ารถดับเพลิงมากจึงท าให้เข้าถึงพื นที่ได้สะดวกและรวดเร็วกว่า 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวถังท าจากพลาสติก HDPE หรือ High Density Polyethylene 
2. ตัวถังสามารถจุน  ายาโฟมได้ถึง 170 ลิตร หรือ 45 แกลลอน 
3. รถเข็นถังบรรจุโฟม ถูกออกแบบให้มีสามล้อเพื่อความมั่นคง ไม่ต้องคอยสมดุลน  าหนักในการเข็น 
4. มีหน้าปัดวัดระดับโฟม บนถังบรรจุโฟม 
5. มีการติดตั งวาวล์ซึ่งสามารถท าให้เลือกความเข้มข้นของสารดับเพลิงโฟมได้ โดยปรับได้ 3 ระดับ 

ได้แก่ 1% 3% 6% 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2561 

 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท แอนตี ไฟร์ จ ากัด   0 2260 4565 - 9
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ภาคผนวก 
 

รายละเอียด 
 
10030001 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)  หน้า ผ-1 ถึง ผ-5 

(ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)   
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10030001 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM) 
 

FlowSoft เป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการท างานในลักษณะ Web Application ที่สามารถท างานได้
บนโปรแกรม Browser ของ Microsoft Internet Explorer version 7.0 หรือสูงกว่า และ Mozilla Firefox version 2.0 
หรือสูงกว่า การท างานของระบบเป็นไปตามระเบียบสารบรรณของส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ทุกประการ  
ซึ่งสามารถรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้ ตั งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง โดยสามารถก าหนดระดับในการ
เข้าถึงข้อมูลได้ต่างกัน และต้องท างานได้พร้อม ๆ กัน ได้อย่างถูกต้องและได้ผ่านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ภายใต้ “โครงการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้
มาตรฐาน e-cms 2.0 ตามมาตราฐานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีคุณสมบัติทั่วไปอย่างน้อย ดังต่อไปนี  
 
คุณสมบัติทั่วไปของแต่ละระบบงาน 

1.  เป็นระบบงานที่ใช้งานในลักษณะ Web Application โดยสามารถใช้งานระบบผ่านโปรแกรม Web 
Browser (Internet Explorer Version 6.0 ขึ นไป) 

2.  ระบบงานตามโครงการนี ในส่วนของผู้ใช้งาน สามารถใช้บนระบบปฏิบัติการได้ ตั งแต่ Windows XP หรือ
Windows Vista เป็นอย่างน้อย 

3.  รองรับระบบการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
4.  เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในด้านอุตสาหกรรมซอฟแวร์การใช้งานด้วย Open Source ระบบท่ีจัดหา

จะต้องพัฒนาด้วย Open Source 
 
คุณสมบัติการท างานของระบบงาน 

1.  ระบบสามารถให้บริการการรับ-ส่งหนังสือราชการ แทนระบบเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  สามารถติดตามสถานะหนังสือท่ีส่งจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุเง่ือนไขข้อมูลตามต้องการ 
3.  ลักษณะการท างานหน้าจอต้องมีความสะดวกต่อผู้ใช้งาน และต้องมี Feature ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวก

ต่อผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม 
4.  สามารถส่งหนังสือผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail ที่มีมาตรฐานเป็น SMTP/ POP3 เป็นอย่างน้อย 
5.  ระบบจะต้องใช้รับ-ส่งงานได้อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานในแต่ละหน่วยงาน ส่งถึงกัน และการส่งหนังสือ

ระหว่างสังกัดในองค์กร และการส่งหนังสือสู่หน่วยงานภายนอก โดยมีการเก็บบันทึกขั นตอนการเปลี่ยนแปลง
และสามารถตรวจสอบการท างานได้ทุกขั นตอน 

6.  ระบบสามารถรองรับกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ
ประกาศใช้ในอนาคตและรองรับการส่งเอกสารโดยใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) หรือ
รองรับระบบ PKI (Public Key Infrastructure) 

7.  มี Module ส าหรับแยกเก็บข้อมูลภายนอกระบบเพื่อสะดวกในการติดตามหรือค้นหาในกรณีอยู่นอกสถานท่ี
หรือไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ 

 
การบันทึกหนังสือ 

1.  บันทึกหนังสือ พร้อมเก็บรายละเอียดหนังสือ 
2.  key หนังสือจากภายนอก 
3.  key หนังสือนอกระบบ 
4.  ลงทะเบียนออกเลขรับหนังสืออัตโนมัติ 
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5.  สามารถรับหนังสือซ  าท่ีมีอยู่ในระบบได้ โดยได้ข้อมูล คือ เลขรับเดิม ส่วนวันท่ีและเวลารับใหม่ 
6.  key หนังสือภายใน 
7.  key หนังสือส่งออก 
8.  สามารถสร้างหนังสือพร้อมระบุจ านวนท่ีต้องการส าเนา หรือเลือกส าเนาจากหนังสือท่ีมีในระบบได้ 
9.  สามารถจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มได้ 
10. ก าหนดรูปแบบของเลขท่ีหนังสือเองได้ 
11. อ้างถึงหนังสือหรือบันทึกหนังสือฉบับเก่า 
12. มีระบบแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ว่ามีหนังสือเข้าทาง e-mail 
13. ระบบมี Template ในลักษณะเอกสารราชการ (เอกสารหัวครุฑใหญ่ เอกสารภายในหัวครุฑเล็ก และ

บันทึกข้อความ) ให้เลือกผ่านระบบพร้อมทั งสามารถน าข้อมูลในระบบสร้างเป็นเอกสารร่างตามรูปแบบ
Template ที่เลือกได้ทันที 

14. มีการเก็บประวัติการเสนอเรื่องลงนามแต่ละครั งที่เสนอ ซึ่งบางครั งมีการแก้ไขหลายรอบ 
15. สามารถก าหนดระดับความเร่งด่วนของหนังสือได้ 
16. สามารถก าหนดระดับชั นความลับของหนังสือได้ 

 
การรับ-ส่ง หนังสือ 

1.  รับหนังสือภายในได้ 
2.  รับหนังสือจากภายนอกได้ 
3.  ส่งหนังสือออกภายนอกได้ 
4.  ส่งหนังสือภายในได้ 
5.  สามารถท าการออกเลขทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายนอก 
6.  สามารถท าการออกเลขทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายใน 
7.  สามารถสร้างหนังสือส่งออกจากหนังสือภายในได้ 
8.  ท าการบันทึกวันท่ี และเวลาให้โดยอัตโนมัติ 
9.  เพิ่มเติมเนื อหาของหนังสือ โดยเพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือเอกสารแนบได้ 
10. สามารถเลือกลงสมุดรับหรือสมุดส่งเองได้ 
11. รับ-ส่ง หนังสือตามสายบังคับบัญชา 
12. เพิ่มค าสั่งแนบท้าย ณ ขณะที่ส่งหนังสือ หรือบันทึกการปฏิบัติการ ณ ขณะที่รับหนังสือได้ 
13. ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานปลายทางได้ มากกว่า 1 หน่วยงาน 
14. รับหนังสือได้ มากกว่า 1 เล่มต่อครั ง แต่ต้องเป็นหนังสือที่ยังไม่เคยรับหรือเป็นหนังสือที่ลงสมุดทะเบียน 

เล่มเดียวกัน 
15. สามารถรับหนังสือ โดยยังไม่ออกเลขรับได้ 
16. มีการแสดงจ านวนรายการหนังสือท่ีเข้ามาใหม่ และหนังสือท่ียังค้างด าเนินการอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจน 
17. มีระบบแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานปลายทางว่า มีหนังสือเตรียมส่งไปให้ทาง e-mail 
18. สามารถจัดเก็บจ าแนกเป็นหมวดหมู่ โดยจ าลองการจัดเก็บเอกสารในลักษณะ ตู้ลิ นชัก แฟ้ม และแฟ้มย่อยได้ 
19. สามารถบันทึกค าสั่งการ/ค าเสนอ 
20. สามารถบันทึกค าปฏิบัติการ 
21. ระบบมีการเก็บประวัติการรับ-ส่ง และตีกลับ 
22. สามารถยกเลิกหนังสือได้ 
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23. สามารถลบหนังสือได้ 
24. สามารถปิดเรื่องได้ 
25. สามารถดึงกลับได้ 
26. สามารถคืนเรื่องได้ 
27. สามารถส่งหนังสือลงถึงตัวบุคคลในหน่วยงานได้ 

 
เกี่ยวกับ Image 

1.  Scan หนังสือจากกระดาษให้อยู่ใน format ของรูปภาพ 
2.  ย่อ-ขยาย ภาพท่ี Scan ได้ 
3.  ปรับเปลี่ยนขนาดของไฟล์ภาพท่ีผ่านการ Scan ได้ 
4.  หมุนภาพตามไปตามมุม 90, 180, 270, 360 องศาได้ 
5.  พลิกภาพ จากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายได้ 
6.  ปรับเปลี่ยนความคมชัด (Contrast) 
7.  ปรับเปลี่ยนความสว่าง (Brightness) 
8.  สามารถแทรกหน้าหรือลบหน้าได้ 
9.  สามารถสั่งพิมพ์ แบบระบุหน้าที่ต้องการพิมพห์รือสั่งพิมพ์ทั งหมด 
10. สามารถจัดเก็บภาพแบบ Multipage 

 
การแนบไฟล์ หรืออ้างอิงเอกสาร 

1.  สามารถบันทึกเอกสารแนบควบคู่กับการบันทึกรายละเอียดหนังสือได้ 
2.  แนบไฟล์ในรูป Document, Sheet, Image, Multimedia ขึ นอยู่กับความสามารถของเครื่องลูกข่าย 
3.  อ้างอิง ไฟล์แนบ ไฟล์ Scan สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ เมื่อมีการส่งหนงัสือหรือหน่วยงานปลายทางรับไปแล้ว 
4.  ในกรณีที่หนังสือหรือเอกสารที่อ้างถึงเป็นเอกสารเก่า สามารถ key เพิ่มเติมได้ทันที 
5.  มีระบบปรับเปลี่ยนขนาดของไฟล์เอกสารแนบได้ ตั งแต่ 0-100 Mb 
6.  ระบบจะน าเอกสารร่าง (Template) ที่ได้จากข้อมูลในระบบมาสร้างเป็นเอกสารแนบ 

 
การติดตาม และสืบค้น 

1.  การค้นหาหนังสือตามรายละเอียดหนังสือ 
2.  การค้นหาหนังสือตามเงื่อนไขที่ระบุ 
3.  การค้นหาหนังสือตามสิทธ์ิของ User ที่ถูกก าหนด 
4.  การค้นหาหนังสือท่ีมีชั นความลับ 
5.  การค้นหาหนังสือจากค าค้นพิเศษ (Key word) 
6.  การค้นหาหนังสือจากค าฟ้องเสียง (Soundex) 
7.  การค้นหาหนังสือตามความเคลื่อนไหวได้ 
8.  สามารถติดตามหนังสือทั งภายในและหนังสือภายนอกได้ 
9.  สามารถน าผลการสืบค้นเรื่องไปออกเป็นรายงาน 
10. สามารถสอบถามถึงสถานะของแต่ละเรื่องด้วยเลขทะเบียนรับเลขเดียว 
11. มีระบบการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ส าหรับหนังสือท่ีด าเนินการตามก าหนด ใกล้ถึงก าหนด และเกินก าหนด 
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12. หน่วยงานภายในกรมฯ สามารถทราบได้ทันทีที่มีหนังสือส่งมาจากสารบรรณกรม แม้ว่าเอกสารจริงจะยัง
เดินทางไม่ถึง 

13. สามารถตรวจสอบสถานะด าเนินการหนังสือได้ 
 
สิทธิ์และการควบคุม 

1.  การก าหนดบทบาทการใช้งานระบบให้กับ User 
2.  มีการก าหนดสิทธ์ิตัวบุคคล 
3.  มีการก าหนดสิทธ์ิที่หน่วยงาน 
4.  การก าหนดสิทธ์ิในการดูหนังสือท่ีมีชั นความลับ (นายทะเบียนหนังสือลับ) 
5.  มีการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งานแฟ้ม และตัวเอกสารแบบละเอียด 
6.  การก าหนดสิทธ์ิในการจองเลขท่ีหนังสือ/กันเลขรับ 
7.  การก าหนดสิทธ์ิในการส่งหนังสือออกภายนอกหน่วยงาน 
8.  การก าหนดสิทธ์ิในการส่งหนังสือภายในหน่วยงาน 
9.  การก าหนดสิทธ์ิในการออกเลขท่ีหนังสือ 
10. การก าหนดสิทธ์ิในการแก้ไขหนังสือ ส าหรับ User ที่ไม่ใช่ผู้สร้างหนังสือ 
11. การก าหนดสิทธ์ิในการสร้างหนังสือภายใน หนังสือส่งออก 
12. การก าหนดสิทธ์ิในการรับหนังสือภายใน หนังสือภายนอกหน่วยงาน 
13. การก าหนดสิทธ์ิในการยกเลิกหนังสือ 
14. การก าหนดสิทธ์ิในการแนบไฟล์ 
15. การก าหนดสิทธ์ิในการ Scan หนังสือ 
16. การก าหนดสิทธ์ิในการปิดงาน 
17. การก าหนดสิทธ์ิในการดึงกลับ 
18. การก าหนดสิทธ์ิในการส่งคืน 
19. รองรับการท างานกับ Database หลายยี่ห้อที่มีในตลาด 
20. มีระบบตัด Log off อัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรมช่วงเวลาหนึ่ง 

 
ความสามารถพิเศษอื่นๆ  

1.  Feature ในการก าหนดจุดการรับหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอกได้ มากกว่า 1 จุด 
2.  Feature ในการก าหนดจุดการส่งหนังสือออกไปภายนอกได้ มากกว่า 1 จุด 
3.  Feature ในการ Run เลขที่หนังสือ สามารถก าหนดได้ว่าต้องการ Run ตามปีปฏิทิน ปีงบประมาณ  

ปีการศึกษา หรือก าหนดเอง 
4.  Feature ในการก าหนดรูปแบบสมุดทะเบียนว่าต้องการรวมเล่ม หรือแยกเล่ม ตามชั นความลับ หรือ

ประเภทหนังสือ หรือตามหมวดหมู่ หรือ User ก าหนดเอง 
5.  สามารถก าหนดให้แสดง หรือไม่แสดง หนังสือท่ีมีชั นความลับบนหน้าจอได้ 
6.  Feature ปรับเปลี่ยนจ านวนวันเพื่ออ านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลย้อนหลัง 
7.  Feature ในการรับหนังสือแทน ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
8.  Feature ในการสร้างร่างหนังสือ โดยในข้อมูลจากระบบที่ได้บันทึกไว้แล้วมาสร้างตาม format ของหนงัสอืราชการ 
9. Feature ก าหนดให้มีการแจ้งเตือนทาง e-mail ถึงปลายทาง กรณีที่มีหนังสือส่งมาถึงหรือระบุผู้รับผิดชอบ 
10. Feature การแสดงช่ือหน่วยงานแบบเต็มหรือย่อ 
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11. Feature ก าหนดการออกเลขรับหนังสือ กรณีเป็นหนังสือท่ีเคยรับแล้วจะใช้เลขรับเก่าหรือออกเลขรับใหม่ 
12. Feature ในการนับวันในระบบ สามารถก าหนดให้นับวันตามวันด าเนินการ (หัก วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือนับตามปฏิทิน 
13. มีระบบแจ้งเตือนให้หน่วยงานต้นทางทราบว่า เอกสารมีการแก้ไขที่หน่วยงานปลายทาง และสามารถเปิดดูได ้
14. สามารถน าข้อมูลหนังสือท่ีมีในระบบมาสร้างเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์ XML ได้ 
15. มีระบบส ารองข้อมูล ซึ่งสามารถตั งวัน เวลา เพื่อให้โปรแกรมท างานโดยอัตโนมัติ 
16. มีระบบบันทึก และเรียกดูประวัติการท างานของผู้ใช้แต่ละคนโดยละเอียด 
17. สามารถก าหนดรูปแบบงานให้แสดงเป็นตัวเลขไทย หรือ อารบิกได้ 
18. สามารถก าหนดกลุ่มผู้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้องส่งหนังสือให้เป็นประจ าเพื่อสะดวกในการส่งหนังสือได้ 
19. มีระบบแจ้งข้อความเตือนจาก admin ไปยังผู้ใช้งานทั่วไปที่ยังใช้งานระบบอยู่ โดยแสดงเป็นสัญลักษณ์ 

เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการท างาน และเมื่อต้องการดูข้อความสามารถกดดูได้ 
20. มีระบบส ารองข้อมูล และระบบให้กรณีเกิดปัญหากับตัว Server และสามารถตั งเวลาส ารองข้อมูลได้ 
21. สามารถท างานผ่านอุปกรณ์ Mobile ได้ 
22. มีระบบ Native Application ที่รองรับ IOS และ Android ส าหรับใช้งานผ่านอุปกรณ์ Mobile เพื่อใช้ดู

เอกสาร หรือติดตามเรื่อง รวมถึงสั่งการส าหรับผู้บริหารได้ 
 

------------------------------------------------------- 

 
 





 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
สิงหาคม 2561 
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รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010011 สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกนัสนิมของเหลก็เสริมในคอนกรีต  

(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing 
Steel in Concrete) 

  

  1)  รุ่น CR60 และ CB60 (น  าหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 60 กรัม) ก้อน 1,600.00 
  2)  รุ่น CR100 และ CB100 (น  าหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 100 กรัม) ก้อน 2,000.00 
  3)  รุ่น CR160 และ CB160 (น  าหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 160 กรัม) ก้อน 2,400.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย   
2 01010012 อะลูมิเนียมกนักร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก 

(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
กิโลกรมั 198.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย   
02 ด้านการเกษตร 
0202 ครุภัณฑ์การเกษตร 

3 02020006 เคร่ืองสีข้าวขาว และข้าวกล้อง ขนาดเล็ก (RICE MILL 
MACHINE) 

  

  1)  เครื่องสีข้าว “ทองทวี” MODEL: NW 1000 TURBO  
รุ่นมอเตอร์ 1 แรงม้า ก าลังผลิตประมาณ 45 กิโลกรัม
ข้าวเปลือก/ช่ัวโมง 

เครื่อง 41,000.00 

  2)  เครื่องสีข้าว “ทองทวี” MODEL: NW 2000 TURBO  
รุ่นมอเตอร์ 3 แรงม้า ก าลังผลิตประมาณ 160 กิโลกรัม
ข้าวเปลือก/ช่ัวโมง 

เครื่อง 72,500.00 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 

4 03010032 ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)   
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั  (28 เม็ด) กล่อง 560.00 
  2) ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั  (28 เม็ด) กล่อง 900.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการขนาดความแรง 20 มิลลิกรัม    
5 03010050 ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin)   
  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 180.00 
  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 40 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 208.00 
 

 
หมายเหตุ : เพิ่มรายการขนาดความแรง 20 มิลลิกรัม  
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

6 03010062 ยาโทพิราเมท (Topiramate)   
  1) ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรมั (60 เม็ด) กล่อง 550.00 
  2) ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรมั (60 เม็ด) กล่อง 654.00 
  3) ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,230.00  
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการขนาดความแรง 50 มิลลิกรมั และ 100 มิลลิกรมั 
7 03010073 ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) 

(มานาซิธ : MANAZITH) 
  

  1) ชนิดแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม (6 แคปซูล)  แผง 105.00 
 

 
2) ชนิดผงสีขาว ขนาด 200 มิลลิกรมัต่อ 5 มิลลลิิตร  
 (ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลติร/ขวด) 

ขวด 135.00 

8 03010074 ยาซีลีโคซิบ (Celecoxib)   
   ชนิดแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม (100 แคปซูล)  กล่อง 1,550.00 
9 03010075 ยากาบาเพนติน (Gabapentin)  

(แก๊บติน : Gabtin) 
  

   ชนิดแคปซูล ขนาด 400 มิลลกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 428.00 
10 03010076 ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin) 

(โรสแตติน : Rostatin) 
  

   ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 20 มิลลิกรมั  เม็ด 18.00 
11 03010077 ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib) 

(เอ็กซิบ : EXIB) 
  

   ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 120 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 780.00 
12 03010078 ยาซิลเดนาฟิล ซิเตรต (Sildenafil citrate)  

(ไซนาฟิล : SINAFIL) 
  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 100 มิลลิกรัม (2 เม็ด) กล่อง 58.00 
13 03010079 ยาไดอะเซอรีน (Diacerein)   
  ชนิดแคปซูล ขนาด 50 มิลลิกรัม (30 แคปซูล) กล่อง 285.00 

14 03010080 ยาเอทอริคอกสิบ (etoricoxib) 
(ไบโอค๊อกซิบ : BIOCOXIB) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 90 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 730.00 
15 03010081 ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์  (Metformin hydrochloride)   
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 750 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 475.00 

16 03010082 ยาเมอร์ทาซาปีน (MIRTAZAPINE)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรมั  (30 เม็ด) กล่อง 600.00 

17 03010083 ยาลาโมทริจีน (Lamotrigine)   
 

 
ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 50 มิลลิกรมั  (30 เม็ด) 
 

กล่อง 350.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

18 03010084 ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil) 
(ฟินิล : FINIL) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 16 มิลลิกรมั  (28 เม็ด) กล่อง 380.00 
19 03010085 ยาซิลอสตาซอล (Cilostazol)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม  (100 เม็ด) กล่อง 1,819.00 

0305 อาหารเสริม 

20 03050006 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากผงไข่ขาว ชนิดผงละลายน  า  
(Dietary supplement powder from egg) 

  

  1) อัลบูโปร กลิ่นวานิลลา (ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร)  
บรรจุ 14 ซอง/กล่อง (ขนาดบรรจ ุ25 กรัม/ซอง) 

กล่อง 
 

675.00 

  2) อัลบูโปร กลิ่นสตรอเบอรร์ี่ (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) 
บรรจุ 14 ซอง/กล่อง (ขนาดบรรจ ุ25 กรัม/ซอง) 

กล่อง 675.00 

  3) อัลบูโปร กลิ่นช็อกโกแลต (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) 
บรรจุ 14 ซอง/กล่อง (ขนาดบรรจ ุ25 กรัม/ซอง) 

กล่อง 675.00 

14 ด้านอ่ืนๆ 

21 14000002 กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)   
  1) แพ็คคู ่ แพ็ค 300.00 
  2) แพ็คเดี่ยว แพ็ค 150.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย   

22 14000009 ผลิตภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดลกูน  ายุง ชนิดเม็ด   
   เม็ดละ 1 กรัม (บรรจุแผงละ 4 เมด็) แผง 100.00 
  หมายเหตุ : 1. ตดัรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายออก จ านวน 1 ราย และเพิม่รายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม 

  จ านวน 5 ราย  
  2. แก้ไขข้อความ เดมิระบุ “3. สตูรโมเลกลุ C12H20O6P2S3” แก้ไขเป็น “3. สูตรโมเลกลุ

  C16H20O6P2S3”   
23 14000017 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพลูคาวและพืชสมุนไพรอื่น หมักด้วย

จุลินทรีย์ Saccharomyces unisporus และ Lactobacillus 
casei รูปแบบเคร่ืองด่ืม (Dietary Supplement Beverage 
from Houttuynla cordata Thunb. and herbs 
Fermented with Saccharomyces unisporus and 
Lactobacillus casei) 

  

  ซุยยากุ (ผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร) 750 มิลลิลติร ขวด 990.00 
 

 

หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

24 14000021 น  าตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose)     
  1) น  าตาลพาลาทีน (PS) 50 กรัม (แบบซอง) กล่อง 81.00 
   (ขนาดบรรจเุป็นกล่อง กล่องละ 25 ซอง)   
  2) น  าตาลพาลาทีน (PS) 500 กรัม ถุง 236.00 
   (ขนาดบรรจเุป็นถุง ถุงละ 500 กรัม)    
  3) น  าตาลพาลาทีน (PP) 25 กิโลกรมั (สูตรหวานน้อยกว่าน  าตาล) กระสอบ 5,400.00 
   (ขนาดบรรจเุป็นถุงพลาสติกพีพีใส ไม่มสีี ขนาด 1 กิโลกรมั)   
  4) น  าตาลพาลาทีน (PS) 25 กิโลกรัม (สตูรหวานกว่าน  าตาลทราย 2 เท่า) 

(ขนาดบรรจเุป็นถุงพลาสติกพีพีใส ไม่มสีี ขนาด 1 กิโลกรมั) 
กระสอบ 5,900.00 

 
 



5 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
 2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด 
 3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
 4. บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
 6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
 7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
 9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
 12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
 13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
 14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
 15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
 16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด 
 17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด 
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวิร์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 

21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จ ากดั 
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
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23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จ ากัด 
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) ที่ถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีความเป็นด่างเท่ากับหรือมากกว่า 14 (pH ≥ 14) 
เพื่อกระตุ้นให้สังกะสีกันกร่อนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมภายในคอนกรีต  
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) 
2. สังกะสีกันกร่อนถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีค่า pH ≥ 14 เพื่อกระตุ้นให้สามารถจ่ายกระแสในคอนกรีตได้

อย่างต่อเนื่อง 

3. ติดตั งกับเหล็กเสริมด้วยวิธีการผูกลวดหรือรัดด้วยเข็มขัดโลหะ 

4. เมื่อติดตั งสังกะสีกันกร่อนกับเหล็กเสริมแล้วจะท าให้ เหล็กเสริมมีค่า Polarization Decay  
ไม่น้อยกว่า 100 mV  

5. มีรัศมีในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

6. มีระยะเวลาในการป้องกันสนิมของเหลก็เสริมในคอนกรีตได้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี (เมื่อค านวณและตดิตั ง
ตามค าแนะน าในเอกสาร “การค านวณเพื่อติดตั ง TMP Concrete Anode”) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั    0 2024 9007 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง     

รหัส : 01010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อะลูมิเนียมกันกร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก  
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อะลูมิเนียมกันกร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก  
 (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
                                                                      2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากดั 
                                                                      3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
                                                                      4. บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
                                                                      5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
                                                                      6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
                                                                      7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรคัช่ัน  จ ากัด  
                                                                      8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
                                                                      9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากัด 
                                                                      10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
                                                                      11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
                                                                      12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
                                                                     13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
                                                                     14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
                                                                    15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
                                                                  16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด  
                                                                  17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด      
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวิร์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 

21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จ ากดั 
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จ ากัด 
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นอะลูมิเนียมกันกร่อน (Aluminium Anode) ที่สามารถจ่ายกระแสเพื่อป้องกันสนิมแบบแคโทดิกของ
โครงสร้างโลหะในน  าทะเลและน  ากร่อย    
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

 คุณลักษณะเฉพาะ               
1. เป็นอะลูมเินียมกันกร่อน (Aluminium Anode) 
2. มีส่วนประกอบทางเคมีของอะลูมเินียมกันกร่อนโดยน  าหนักดังต่อไปนี    
  สังกะสี  (Zn)  ระหว่าง 4.0 - 6.0 %  อินเดียม ( In)  ระหว่าง 0.015 - 0.020 %                     

เหล็ก (Fe) ไม่เกิน 0.1% ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 0.003 %  ซิลิกอน (Si) ระหว่าง 0.08 - 0.20 %    
ธาตุปนเปื้อนอื่น ๆ แต่ละชนิดไม่เกิน 0.02% ธาตุปนเปื้อนอื่น ๆ รวมกันไม่เกิน 0.1% อะลูมิเนียม (Al) 
ส่วนท่ีเหลือ  

3. ติดตั งกับเหล็กด้วยวิธีการเช่ือม ยดึด้วยสลัก หรือเครื่องมือกลใด ๆ  
4. Electrochemical Capacity : minimum 2,500 Ah/kg   
5. Closed circuit potential : ≤ -1.05 V vs Ag / AgCl / Seawater at end of the 4th testing 

period 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั    0 2024 9007 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร 
 

: ครุภัณฑ์การเกษตร 

รหัส : 02020006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องสีข้าวขาว และข้าวกล้อง ขนาดเล็ก  
 (RICE MILL MACHINE)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องสีข้าว “ทองทว”ี (“Tongtrawee” RICE MILL MACHINE) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เครื่องสีข้าวขาว และข้าวกล้อง ขนาดเล็ก (RICE MILL MACHINE) เป็นเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ใช้งานง่าย  
ก าลังการผลิตประมาณ 45 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ช่ัวโมง ใน MODEL : NW 1000 TURBO รุ่นมอเตอร์ 1 แรงม้า และ 
ก าลังการผลิตประมาณ 160 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ช่ัวโมง ใน MODEL : NW 2000 TURBO รุ่นมอเตอร์ 3 แรงม้า สามารถ   
สีได้ทั งข้าวขาวและข้าวกล้อง แยกร า แกลบ และปลายข้าว เหมาะเป็นโรงสีข้าวชุมชน หรือเครื่องสีข้าวประจ าครัวเรือน  
ไม่ต้องน าข้าวไปสีไกล ๆ ประหยัดต้นทุนและเวลา 
 เครื่องสีข้าวรุ่นนี  ได้พัฒนาให้ใช้ลูกยางกระเทาะข้าว และขัดขาวด้วยแกนโลหะ ท าให้ข้าวสีออกมามีคุณภาพดี 
ไม่มีหินกากเพชรปนมากับข้าวสาร เหมือนโรงสีรุ่นเดิม ๆ ที่ใช้ลูกหิน อัตราการสีเร็ว ใช้งานและปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่าย
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเครื่องสีข้าวที่สามารถสีได้ทั งข้าวขาว และข้าวกล้อง 
2. เป็นเครื่องสีข้าวที่ใช้ลูกยางกระเทาะข้าว จ านวน 3 ลูก เพื่อกะเทาะข้าวเปลือก และขัดขาวด้วยแกนโลหะ 
3. สมรรถนะ (ท่ีสภาวะ ข้าวดอกมะลิ 105 ความชื นข้าวเปลือก น้อยกว่า ร้อยละ 14 ท่ีปริมาณการขดัสี

น้อยกว่าร้อยละ 10) 
3.1 MODEL : NW 1000 TURBO รุ่นมอเตอร์ 1 แรงม้า 

3.1.1) ใช้สีข้าวได้ประมาณ 45 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ช่ัวโมง 
3.1.2) ใช้กระเทาะข้าวเปลือกได้ประมาณ 24 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ช่ัวโมง 

3.2 MODEL : NW 2000 TURBO รุ่นมอเตอร์ 3 แรงม้า 
3.2.1) ใช้สีข้าวได้ประมาณ 160 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ช่ัวโมง 
3.2.2) ใช้กระเทาะข้าวเปลือกได้ประมาณ 40 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ช่ัวโมง 

4. สีข้าวขาวได้ใน 1 รอบ 
5. สีข้าวกล้องได้ ด้วยการสีซ  าอีก 1 รอบ 
6. ปรับการขัดขาวของการสีข้าวขาวได้ 
7. แยกร าข้าว ปลายข้าวและแกลบในตัว 
8. เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีล้อติดตั งล้อท่ีฐาน จ านวน 4 ล้อ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

9. ขนาดและน  าหนักของเครื่องโดยประมาณ 
9.1 MODEL : NW 1000 TURBO รุ่นมอเตอร์ 1 แรงม้า ขนาดเครื่องโดยประมาณ 45x75x110 

เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) น  าหนักเครื่องโดยประมาณ 96 กิโลกรัม 
9.2 MODEL : NW 2000 TURBO รุ่นมอเตอร์ 3 แรงม้า ขนาดเครื่องโดยประมาณ 58x110x145 

เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) น  าหนักเครื่องโดยประมาณ 165 กิโลกรัม 
10. ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220-240 โวลต์ 50 เฮิร์ต 

10.1 MODEL : NW 1000 TURBO รุ่นมอเตอร์ 1 แรงม้า ต้องการมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า  
 5 แอมป ์

10.2 MODEL : NW 2000 TURBO รุ่นมอเตอร์ 3 แรงม้า ต้องการมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า  
 15 แอมป์ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จ ากดั     0 3884 6200 - 2 หรือ 08 1822 0063 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010032 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อีโซแพม 10 (ESOPAM 10) และ อีโซแพม 20 (ESOPAM 20) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Escitalopram เป็นยาในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitor ที่พัฒนาขึ นมาเพื่อเพิ่มการ
ตอบสนองต่อการรักษาและลดอาการข้างเคียงท่ีเกิดขึ น เช่น ไม่มีฤทธิ์ทาง anticholinergic ฤทธิ์ง่วงซึมน้อย 
ผู้ป่วยสูงอายุสามารถทนต่อยาได้มากกว่ายาในกลุ่มเดิม ในตอนเริ่มต้นขนาดยาของผู้สูงอายุควรให้ต่ า   
และปรับขึ นช้า ๆ มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า อาการวิตกกังวล โรคย  าคิดย  าท า โรคตื่นตระหนกและ
โรควิตกกังวลในการเข้าสังคม ผลทางเภสัชวิทยาพบว่า  ยา Escitalopram นั นออกฤทธิ์ในการยับยั ง 
serotonin อย่างเฉพาะเจาะจงและมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาในกลุ่ม SSRIs  

2. Escitalopram ถูกผลิตขึ นในประเทศไทย เป็นยาในรูปแบบ Film coated tablet ที่มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับยาต้นแบบจากต่างประเทศในชีวสมมูลที่เท่าเทียมกัน ในราคาที่ประหยัดและถูกกว่า 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ESOPAM 10 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Healthy volunteers จ านวน  

24 คน ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์มีชีวสมมูล
เทียบเท่ากัน 

2. ESOPAM 20 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Healthy volunteers จ านวน  
30 คน ท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตจร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ค่าทาง
เภสัชจลนศาสตร์มีชีวสมมูลเทียบเท่ากัน 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 
 - เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2561 
 - เพิ่มรายการขนาดความแรง  20 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2561 
 

++++++++++++++++++++ 

 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010050 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คลอวาส-40 (CHLOVAS-40) และ คลอวาส-20 (CHLOVAS-20) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) ขนาดความแรง 40 มิลลิกรัม และ 20 มิลลิกรัม ภายใต้ช่ือการค้า        
คลอวาส-40 (CHLOVAS-40) และ คลอวาส-20 (CHLOVAS-20) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมัน โดยออกฤทธ์ิยับยั งของเอนไซม์ 
HMG-CoA reductase ซึ่งท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยารีดักช่ันของ 3-hydroxy-3 methylglutaryl-coenzyme A ให้กลายเป็น 
mevalonate ในกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ ซึ่งมีข้อบ่งใช้ ดังนี  

1. ลดความเสี่ยงการเกิดกล้ามเนื อหัวใจหลอดเลือด โ รคหลอดเลือดสมอง การท า revascularization 
procedures การเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลว และอาการเจ็บหน้าอกจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ 

2. รักษาผู้ป่วย Fredrickson type III ซึ่งตอบสนองไม่เพียงพอต่อการควบคุมอาหาร 
3. ใช้เป็นยาที่ใช้เสริมกับการควบคุมอาหารในการลดระดับคอเลสเตอรอลรวม lipoprotein cholesterol  

มีความหนาแน่นต่ า (LDL-C) apolipoprotein B (apo B) และไตรกลีเซอไรด์ที่สูง และช่วยเพิ่มระดับ 
lipoprotein cholesterol ที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)  

4. ใช้ส าหรับป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมันท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถให้โดยการรับประทาน 
2. เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing Practices 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

3. มีชีวสมมูลกันทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ายาต้นแบบ 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 
 - เพิ่มรายการขนาดความแรง 20 มิลลิกรมั ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2561 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั    0 2461 1234 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010062 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโทพิราเมท (Topiramate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : พราด็อกซ์ 25 (PRADOX 25), พราด็อกซ์ 50 (PRADOX 50), 
 พราด็อกซ์ 100 (PRADOX 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1.  Topiramate เป็นยาต้านการชักโดยยับยั ง neuronal voltage – dependent ที่ sodium channels  
มีผลท าให้เพิ่มประสิทธิภาพของ GABA (A) และต้านฤทธิ์ของ AMPA/kainite glutamate receptors    
และยับยั ง Carbonic anhydrase ได้เล็กน้อย 

2.  Topiramate เป็นยาที่ผลิตขึ นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ          
แต่มีราคาที่ถูกกว่า 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา PRADOX 25 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว กลม นูนทั งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร T อีกด้านหนึ่ง

มีเลข 25 
2. ยา PRADOX 50 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน กลม นูนทั งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร T  

อีกด้านหนึ่งมีเลข 50 
3. ยา PRADOX 100 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเหลือง กลม นูนทั งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร T อีกด้านหนึ่ง

มีเลข 100 
4. ยา PRADOX มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่า 

การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

5. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่อความสะดวกในการบริหารยา 

6. ยา PRADOX เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 
 - เพิ่มรายการขนาดความแรง 50 มิลลิกรมั และ 100 มิลลิกรมั  ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ  
  สิงหาคม 2561 
 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010073 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มานาซิธ แคปซลู (MANAZITH CAPSULE) และ มานาซิธ ดรายไซรัป 

(MANAZITH DRY SYRUP) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยามานาซิธ แคปซูล และยามานาซิธ ดรายไซรัป เป็นยาปฏิชีวนะ กลุ่มแมคโครไลน์ ใช้รักษาอาการติดเชื อ
แบคทีเรีย เช่น หูชั นกลางอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ไซนัส
อักเสบ และการติดต่อเชื อทางเพศสัมพันธ์ชนิดโกโนเรีย  

2. ยามานาซิธ แคปซูล และยามานาซิธ ดรายไซรัป มีการศึกษาชีวสมมูลจากสถาบันวิจัยท่ีได้มาตรฐาน Good 
laboratory practice และมีผลการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ พบว่ามีความเท่าเทียมกับต้นแบบ ที่ได้รับ
การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายช่ือในผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ 
ที่มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ (Orange book)  

3. ยามานาซิธ แคปซูล และยามานาซิธ ดรายไซรัป  เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศไทย และเป็นยาที่มี
ประสิทธิภาพ (interchagable) ทั งยังมีราคาถูกกว่า ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

4. ยามานาซิธ แคปซูล มีตัวยาส าคัญ คือ Azithromycin dihydrate 262.05 มิลลิกรัมต่อแคปซูล  
5. ยามานาซิธ ดราย ไซรัป มีตัวยาส าคัญ คือ Each 5 ml. (when mixed) contains:- Azithromycin 

dihydrate 209.64 มิลลิกรัม equivalent to Azithromycin 200 มิลลิกรัม เป็นยาชนิดผงสีขาวบรรจุใน
ขวดแก้วสีชา เมื่อละลายน  าแล้วจะได้ยาน  าแขวนตะกอนสีขาว 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด    0 2415 1007 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010074 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซีลีโคซิบ (Celecoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โซเบรคซ์ (ZOBREX) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ZOBREX เป็นผลิตภัณฑย์าส าหรับใช้ในการรกัษาอาการและอาการแสดงของโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) 
และข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) บรรเทาอาการปวดชนิดเฉียบพลัน อาการปวด
ประจ าเดือน และอาการแสดงของ Ankylosing spondylitis 

2. มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาโดยบริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในประเทศไทย 
3. มีการศึกษาชีวสมมูลของยา (Bioequivalence study)  เปรียบเทียบกับยาต้นแบบว่า มีประสิทธิภาพ

ทัดเทียมกับยาต้นแบบ 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด    0 2314 6671 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010075 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แก๊บติน (ชนิดแคปซูล) (Gabtin (Capsule)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท แอตแลนติค ฟารม์าซูตคิอล จ ากัด 
 2. บริษัท แอตแลนติค แล็บ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 แก๊บติน (Gabtin) เป็นยากันชัก ที่ใช้ในการรักษาโรคลมชัก โดยใช้ทั งในลักษณะของยาเดี่ยวหรือยาเสริม  
ในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizures with or without secondary generalization นอกจากนี ยังใช้ในการรักษา
อาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท (Neuropathic Pain)   
  คุณลักษณะเฉพาะ 

1. แก๊บติน 400 มิลลิกรัม มีการศึกษาชีวสมมูล หรือ Bioequivalence studies ในอาสาสมัครชาวไทย
สุขภาพดี พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Neurontin® ซึ่งเป็นยาต้นแบบ     
ดังนั น จึงมีความเท่าเทียมกันทางผลการรักษากับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ Neurontin® จึงสามารถใช้แทน
กันได้  

2. แก๊บติน เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ นในประเทศไทย ซึ่งได้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตตาม
หลักเกณฑ์ที่ทัดเทียมและสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICs และได้รับการรับรองให้ขึ นทะเบียน
ต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีราคาถูกกว่า  
ยาต้นแบบจากต่างประเทศ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากดั    0 2311 0111 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010076 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โรสแตติน (ชนิดเมด็) (Rostatin (Tablet)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท แอตแลนติค ฟารม์าซูตคิอล จ ากัด 
 2. บริษัท แอตแลนติค แล็บ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 โรซูวาสแตติน เป็นยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง ออกฤทธ์ิเป็นตัวยับยั งแบบแข่งขันต่อเอนไซม์ 3-hydroxy-3-
methylglutaryl coenzyme A reductase (HMG-CoA reductase)  ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์
คอเลสเตอรอล การยับยั งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ท าให้การสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับลดลง ระดับคอเลสเตอรอล
ใน intracellular ลดลง และยังเพิ่มการก าจัด LDL-cholesterol ออกจากระบบไหลเวียนเลือดโดยเพิ่มตัวรับ LDL-
cholesterol ที่เซลล์ตับ ยาในกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor (หรือเรียกว่ากลุ่ม statins) สามารถลดระดับ total 
cholesterol, LDL-cholesterol และ VLDL- cholesterol ในเลือดได้ นอกจากนี ยังมีแนวโน้มที่จะลดระดับไตรกลีเซอไรด์ 
และเพิ่มระดับ HDL-cholesterol ได้อีกด้วย 
  คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาที่ใช้เพื่อลดระดับ total cholesterol, LDL-cholesterol และ apolipoprotein B (apo B) 
ในผู้ป่วยที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ได้แก่ primary hypercholesterolemia (type IIa  
รวมถึง heterozygous familial hypercholesterolemia) หรือ mixed dyslipidemia (type IIb 
หรือ homozygous familial hypercholesterolemia) โดยให้ควบคู่กับการควบคุมอาหารในผู้ป่วย
ที่ยังตอบสนองต่อการควบคุมอาหารหรือการรักษาอื่น ๆ ไม่ดีพอ 

2. เป็นยาชนิด เม็ ด  ใ ช้รั กษาภาวะคอเลส เตอรอลในเลือดสู งชนิด  heterozygous familial 
hypercholesterolemia (HeFH) ในผู้ป่วยเด็ก และวัยรุ่นอายุ 10 – 17 ปี 

3. เป็นยาที่ใช้ชะลอขบวนการของโรคหลอดเลือดแดงแข็งในผู้ป่วยที่มีระดับ total cholesterol  
หรือ LDL-cholesterol สูง และป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 

4. โรสแตติน ขนาด 20 มิลลิกรัม มีการศึกษาชีวสมมูลหรือ Bioequivalence studies ในอาสาสมัคร 
ชาวไทยสุขภาพดี พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Crestor® ซึ่งเป็นยาต้นแบบ  
ดังนั น จึงมีความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา จึงสามารถใช้แทนกันได้ ช่วยท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาล 

5. โรสแตติน (ชนิดเม็ด) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ นในประเทศไทย ซึ่งได้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
ตามหลักเกณฑ์ที่ทัดเทียมและสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICs  และได้รับการรับรองให้ขึ น
ทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีราคาถูกกว่า
ยาต้นแบบจากต่างประเทศ 

 

  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากดั    0 2311 0111 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010077 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอ็กซิบ 120 (EXIB 120) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Etoricoxib ขนาดความแรง 120 มิลลิกรัม  รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ภายใต้ ช่ือการค้า EXIB 120               
ยานี มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) 
อาการโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing spondylitis) อาการข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเก๊าท์ 
(acute gouty arthritis) อาการปวดประจ าเดือน (primary dysmenorrhea) อาการปวดหลังทันตศัลยกรรม อาการปวด
ภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้อง และอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื อชนิดเรื อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื อรัง  
 EXIB เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการ
น ายาเข้าจากต่างประเทศ โดยยามีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ และได้รับ
อนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. EXIB 120 เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีเขียวอ่อน ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านมีขีดแบ่งครึ่ง 
2. EXIB เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการ

ผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs  
3. EXIB 120 ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่า ทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่า

กับยาต้นแบบ ดังนั น ยานี จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั    0 2461 1234 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010078 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาซิลเดนาฟิล ซเิตรต (Sildenafil citrate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไซนาฟิล-100 (SINAFIL-100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ภายใต้ชื่อการค้า SINAFIL-
100 ออกฤทธิ์โดยการยับยั งอย่างเฉพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ phosphodiesterase type-5 (PDE5) ซึ่งท าหน้าที่สลาย cGMP  
ใน corpus cavernosum ยา sildenafil จะเพิ่มประสิทธิภาพของ nitric oxide เมื่อมีการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ  
สาร nitric oxide จะถูกปล่อยออกมาใน corpus cavernosum เพื่อกระตุ้นเอนไซม์ guanylate cyclase มีผลท าให้ระดับ
ของ cyclic guanosine monophosphate (cGMP) เพิ่มสูงขึ น และท าให้กล้ามเนื อเรียบบริเวณ corpus cavernosum 
คลายตัว จึงท าให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว ยานี มีข้อบ่งใช้บ าบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ (Erectile 
Dysfunction) 
 SINAFIL-100 เป็นยาที่ ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิ เมด จ ากัด ซึ่ งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย           
สามารถทดแทนการน าสั่งยาน าเข้าจากต่างประเทศ โดยยามีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
เทียบเท่ายาต้นแบบ ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคได้มากขึ น และได้รับอนุมัติ
ทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. SINAFIL-100 เป็นยาเม็ดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีอักษร MLM 
อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข 100 

2. SINAFIL-100 เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย  
ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs  

3. SINAFIL-100 ผ่านการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอาสาสมัครเพศชาย     
ชาวไทยที่สุขภาพแข็งแรง พบว่า ทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยา
ต้นแบบ VIAGRA® (TABLETS 100 MG) ดังนั น ยานี จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการ
รักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั    0 2461 1234 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010079 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาไดอะเซอรีน (Diacerein) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไดอะเซอริค (DIACERIC) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  สงิหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาไดอะเซอรีน (Diacerein) เป็นสารกลุ่มอนุพันธุ์แอนทราควิโนน มีการน ามาใช้รักษาโรคข้อเสื่อม เมตาบอไลท์
ที่ออกฤทธิ์ของยาคือ rhein มีกลไกการออกฤทธิ์โดยการยับยั งการสังเคราะห์ interleukin-1 ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการอักเสบ 
 ยาไดอะเซอรีน มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการเสื่อมของข้อ เช่น ข้อสะโพก ข้อเข่า หรือข้อกระดูกสันหลัง  
ซึ่งเกิดขึ นเนื่องจากการเสื่อมของข้อกระดูก 
 ยาไดอะเซอริคเป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย ส ามารถ
ทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการ
รักษาการเสื่อมของข้อได้มากขึ น ยาไดอะเซอริคได้ถูกน ามาศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอาสาสมัคร
ชาวไทยที่สุขภาพแข็งแรง พบว่า ยาไดอะเซอริคมีชีวสมมูลกับยาต้นแบบทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยา    
ซึ่งแสดงความเท่าเทียมของประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาเทียบเท่ายาต้นแบบ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาไดอะเซอริค มีตัวยาส าคัญคือ Diacarein ขนาด 50 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาแคปซูล 
2. ยาไดอะเซอริค เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารบัจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs  
3. ยาไดอะเซอริค มีชีวสมมูลทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

ดังนั น ยานี จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั    0 2461 1234 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010080 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเอทอริคอกสิบ (Etoricoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไบโอค๊อกซิบ (90 มก.) (BIOCOXIB (90 MG)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ไบโอฟารม์ เคมิคลัส์  จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเอทอริคอกสิบ (etoricoxib) เป็นยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ซึ่งมีความจ าเพาะสูงในการยับยั ง
การท างานของ cyclooxygenase-2 (COX-2) โดยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและบรรเทาอาการปวด มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทา
อาการโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) และข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ทั งชนิดเฉียบพลันและเรื อรัง อาการ
โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing spondylitis) อาการข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเก๊าท์ (gouty 
arthritis) บรรเทาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื อชนิดเรื อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื อรัง บรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน
รวมถึงทันตศัลยกรรม อาการปวดประจ าเดือน อาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายใน  
ช่องท้อง และเป็นยาที่รับประทานง่าย สะดวก เพียงวันละ 1 ครั ง สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีระบบการขนส่งและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GSDP (Good Storage and 
Distribution Practice) 

2. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ นในประเทศไทย มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study)  
ใน Thai Healthy Volunteer พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบ 
แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ จึงสามารถใช้ทดแทนยา
ต้นแบบได้ อีกทั งยังมีราคาที่ถูกกว่ายาต้นแบบจึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ 

3. เป็นยาที่มีผลการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 75% RH ซึ่งเป็นสภาวะที่สอดคล้องกับ
อุณหภูมิของประเทศไทย (ตามข้อมูลใน ASEAN Guideline on stability of drug product) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด    0 2709 2121 - 2 



22 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010081 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin hydrochloride ) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ดีซัน พีอาร์ 750 (DESON PR 750) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Metformin hydrochloride ออกฤทธ์ิ โดยไปลดการสร้างกลูโคสที่ตับ ลดการดูดซึมของกลูโคสที่ล าไส้เล็ก
และเพิ่มความไวของอินซูลิน 

2. Metformin hydrochloride เป็นยาที่ผลิตขึ นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจาก
ต่างประเทศ แต่มีราคาที่ถูกกว่า 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา DESON PR 750 เป็นยาเม็ดสีขาว รูปยาว นูน ปลายมนทั งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร M 750  

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา DESON PR 750 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา มีความเทียบเท่า 

การรักษาโรค ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต , วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา  DESON PR 750 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ช่ วยให้ผู้ ป่ วยทั ง ในโรงพยาบาลรั ฐบาลและเอกชน           
สามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010082 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเมอร์ทาซาปีน (MIRTAZAPINE)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซาเมียร์ 15 (ZAMIR 15) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สงิหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. MIRTAZAPINE จัดเป็นยาต้านภาวะซึมเศร้ากลุ่ม tetracyclic ออกฤทธิ์ โดยยับยั ง presynaptic alpha2   
ที่ระบบประสาทส่วนกลาง จึงมีผลเพิ่มการหลั่ง norepinephrine และ serotonin นอกจากนั นยังมีผล
ยับยั งที่ตัวรับ 5-HT2 และ 5-HT3 และ H1 histamine receptors และมีผลยับยั งปานกลางต่อตัวรับ 
alpha1 - adrenergic ส่วนปลายและ muscarinic แต่ไม่ได้ยับยั งการเก็บกลับของ norepinephrine    
หรือ serotonin 

2. MIRTAZAPINE เป็นยาที่ผลิตขึ นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  
แต่มีราคาที่ถูกกว่า 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ZAMIR 15 เป็นยาเม็ดรูปกลม แบน สีขาว เรียบทั งสองด้าน 
2. ยา ZAMIR 15 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่า 

การรักษาโรค ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา  
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010083 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาลาโมทริจีน (Lamotrigine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ลาโมกา-50 (LAMOGA-50) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Lamotrigine เป็นอนุพันธ์ของ triazine ซึ่งจะไปยับยั งการหลั่ง glutamate (กรดอะมิโนที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการชัก) และยับยั งต่อแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโซเดียม (Voltage-sensitive 
sodium channels) จึงช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทคงสภาพอยู่ lamotrigine ยังมีผลยับยั ง 5-HT3 

receptor อย่างอ่อน ๆ นอกจากนี จากการศึกษาในหลอดทดลองพบว่าสามารถยับยั ง dihydrofolate 
reductase ได้ 

2. LAMOGA เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา LAMOGA-50 เป็นยาเม็ด รูปสี่เหลี่ยม แบน ขอบมน สีเหลืองอ่อน เคลือบฟิล์ม ด้านหนึ่งเรียบ   
อีกด้านหนึ่งมีขอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีเลข 50  

2. ยา LAMOGA-50 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า 
ยา LAMOGA-50 มีความเทียบเท่าในการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ 
โดยสามารถทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรค
มากขึ น 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจสอบ ช่ือการค้า ช่ือสามัญทางยา        
LOT. ที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ของยาได้ทุกเม็ด หากมีการตัดแบ่งแผงยา เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการบริหารยา 

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010084 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ฟินิล 16 (FINIL 16) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Candesartan เป็น angiotensin receptors antagonist ที่ เข้าจับกับ AT1 angiotensin II receptor 
ป้องกันไม่ ให้  angiotensin II เข้าจับกับ angiotensin receptor จึงยับยั งฤทธิ์ของ angiotensin II  
ในการท าให้หลอดเลือดหดตัวและกระตุ้นการหลั่งของ aldosterone ท าให้สามารถลดความดันโลหิตได้ 

2. Candesartan เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ที่มี ชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจาก
ต่างประเทศ  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา FINIL 16 เป็นยาเม็ด รูปกลม สีชมพู ด้านหนึ่งนูน มีอักษร CC และเลข 16 อีกด้านหนึ่งแบน 

มีขีดแบ่งครึ่ง 
2. ยา FINIL 16 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า  ยามีความเทียบเท่า 

การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา FINIL 16 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่ 
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010085 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซิลอสตาซอล (Cilostazol) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซิโลซอล 100 (Cilosol100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ใช้ในการรักษาอาการขาดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของหลอดเลือดแดงเรื อรัง (chronic arterial 
occlusion) เช่น การเกิดแผล (ulceration) ความเจ็บปวด (pain) และอาการเย็นตามปลายมือปลายเท้า 
(coldness of the extremities) 

2. ใช้ส าหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ  าของสภาวะเนื อสมองตาย เนื่องจากหลอดเลือดแดงอุดตัน (cerebral 
Infarction) (ไม่รวมถึง cardiogenic cerebral embolism) 

3. มีผลการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับการ
รับรองผลการศึกษาชีวสมมูลผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถใช้
แทนยาต้นแบบได้ 

4. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาลได้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing Practices 
Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา Cilosol100 เป็นยาเม็ด รูปกลม แบน สีขาว มีขอบมน ด้านหนึ่งมีเลข 100 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา Cilosol100 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา Cilosol100 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม 

รหัส : 03050006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากผงไข่ขาว ชนิดผงละลายน  า  
(Dietary supplement powder from egg)      

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อัลบูโปร (Albupro)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอบอร์น จ ากดั ร่วมวิจัยกับ คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ไบโอบอร์น จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไบโอบอร์น จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอบอร์น จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 อัลบูโปร (Albupro) คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผงไข่ขาว ชนิดผงละลายน  า โดยอาศัยคุณสมบัติและ
ประโยชน์ของผลการวิจัยทางด้านวัตถุดิบและกรรมวิธีในการสกัดผงไข่ขาว โดยใช้น  าบริสุทธิ์ร่วมกับเทคนิคการปั่นเหวี่ยง  
ในสภาวะที่เหมาะสม และผลการวิจัยทางด้านการประเมินประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่พบว่า          
มีประสิทธิภาพ สามารถให้สารอาหารต่าง ๆ คือ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และแร่ธาตุที่ครบถ้วน และมีความ
ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง 
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อัลบูโปร (Albupro) ประกอบด้วย ผงไข่ขาว กรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน 
และแร่ธาตุที่จ าเป็น ช่วยบ ารุงร่างกาย เสริมสร้างกล้ามเนื อ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย จึงเหมาะส าหรับคนปกติ 
ที่ต้องการดูแลสุขภาพ ผู้ที่ขาดโปรตีน หรือผู้ที่แพ้นมวัว เพราะไม่มีส่วนผสมของนมวัว แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่แพ้โปรตีนจากไข่ 
ในผลิตภัณฑ์มีโปรตีนที่แตกต่างจากโปรตีนทั่วไป เนื่องจากมีส่วนผสมของผงไข่ขาว ที่ผ่านกระบวนการสกัดด้วยน  าบริสุทธ์ิ
ร่วมกับกระบวนการปั่นแยกในสภาวะที่เหมาะสม ผ่านการขจัดอะวิดินออก อีกทั งยังมี วิตามิน และแร่ธาตุครบถ้วน 
นอกจากนี ยังมีการวิจัยทางคลินิก โดยให้อาสาสมัครรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อัลบูโปร (Albupro) เป็นเวลา  
14 วัน พบว่าผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าว มีความปลอดภัย รวมถึงผ่ านกระบวนการผลิตที่มีการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์       
และวิธีการผลิตอาหาร GMP และ ISO 9001 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติ (HACCP) และได้รับการขึ นทะเบียน
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่นๆ 
 

อื่นๆ 

รหัส : 14000002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :                         กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                             บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมวิจัยกับ          
                                                                     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท คัตติ ง ทูลส์ คาร์ไบต์ จ ากัด 
 2.  บริษัท เจมินี พลสั จ ากัด 
 3.  บริษัท ซูส อินเตอรเ์ทรด จ ากดั 
 4.  บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
 5.  บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ผลิตภัณฑ์กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารูปแบบกับดักยุง โดยกับดักไข่ยุงนี จะช่วย
ดึงดูด ล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ภายในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ นจนกระทั่งหมดไป ในกับดักไข่ยุงลีโอแทรป 
LeO - Trap นี จะใช้สารก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ก าจัดตัวอ่อนลูกน  า ซึ่งช่วยลดปัญหา               
โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้มาลาเรีย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก าลังตื่นตัวและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล็งเห็นถึงความ
อันตรายของโรค และช่วยกันลดการแพร่พันธุ์ยุงจากแหล่งต่าง ๆ อย่างได้ผล โดยประชาชนทั่วไปทุกครัวเรือนสามารถใช้
ประโยชน์จากกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap นี ได้ โดยสามารถน ากับดักไข่ยุงไปวางตามสถานที่ต่างๆ เช่น ใต้ราวผ้า 
ห้องน  า ใต้ต้นไม้ หรือภายในบริเวณบ้านที่ต้องการ 

ผลงาน ผลิตภัณฑ์กับดักไข่ย ุงลีโอแทรป  LeO -  Trap นี   ม ีรากฐานการวิจ ัยจากการค้นพบโดย 
ดร. อุษาวดี ถาวระ ในปี 2547 ที่สังเกตว่ายุงลายบ้านนิยมบินเข้าหาน  าท่ีใช้ท าความสะอาดดิน ทราย และเมือกของสัตว์ทะเล
เพื่อเตรียมน าไปประกอบอาหารเป็นจ านวนมาก จึงด าเนินการศึกษาวิจัยสาระส าคัญที่ประกอบอยู่ในน  าล้างสัตว์ทะเลนั น 
พบว่า น  าล้างหอยมีส่วนประกอบสารระเหยหลายชนิดที่สามารถดึงดูดยุงเข้าหาได้และได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการขึ นเป็น  
ครั งแรก จากการค้นพบดังกล่าวจึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นกว่า 40 ชนิดในน  าล้างหอย เพื่อหา
กรรมวิธีสกัดสารระเหยที่มีบทบาทในการล่อยุงมาวางไข่ในพื นที่ที่ก าหนด ซึ่งใช้เวลากว่า 10 ปี จนมีผลส า เร็จขึ นใน
โครงการวิจัย “การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออก โดยใช้สารดึงดูดยุงมาก าจัดในกับดักแบบพิเศษ”                
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร่วมวิจัยกับ บริษัท อิคาริเทรดดิ ง ประเทศไทย จ ากัด เพื่อพัฒนา
สูตรการสกัดสารระเหยดึงดูดยุงจากธรรมชาติ ด้วยวิธีดึงสารระเหยออกจากตัวท าละลายอินทรีย์ จากนั นท าการก าจัดสาร 
ที่ไม่ระเหยออกไป ก่อนน าไปก าจัดน  าออกและท าให้เข้มข้น เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นกับดักที่เหมาะสมกับการ
ล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ จนกระทั่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลงานวิจัยดังกล่าวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการผลติ
ในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นผลส าเร็จ โดยได้สูตรการสกัดสารระเหยที่คงสภาพให้น  ามีความสะอาดเหมาะต่อการวางไข่ของ
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ยุงลายได้เป็นระยะเวลานาน และได้ใช้เทคนิคเฉพาะเคลือบสารดึงดูดในพื นผิวด้านในของกับดักเพื่อความสะดวกต่อการ
ขนส่งและวางจ าหน่าย โดยผู้ใช้สามารถเติมน  าและเติมสารก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก 
และน าไปวางในพื นท่ีต่างๆ ได้ทันทีและไม่เป็นอันตราย 

ซึ่งผลการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ากับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap มีอัตราการดึงดูดใน
การมาวางไข่ของยุงลายบ้านสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญ และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพท าให้ลูกน  ายุงลายตาย      
เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง ของสารก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก อีกทั งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานกรรมวิธีท่ีดีในการผลิต จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001: 2008 จากผลการวิเคราะห์ทดสอบ และมาตรฐานอุตสาหกรรม แสดงถึงคุณภาพการผลิตที่มีความ
ปลอดภัย และประสิทธิภาพของ กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap ที่สามารถใช้งานได้จริง 

จากความส าเร็จข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทฯ จึงได้มีการลงนามใน 
“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อน าผลงานวิจัยร่วมกันไปจดทะเบียนนวัตกรรมไทยและเผยแพร่
สู่ประชาชน” เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้สามารถผลิตและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนในการป้องกันโรคด้วยตัวเองต่อไป 

 
ข้อก าหนดของสินค้า 

กับดักไข่ยุง LeO-Trap 
รายละเอียดสินค้า 
ช่ือ: กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap 
การประยุกต์ใช้: ใช้ดึงดูดล่อยุงให้มาวางไข่ในกับดักไข่ยุง พร้อมกับก าจัดไข่ลูกน  ายุงลายด้วย  AZAI เอซายเกล็ด 
 ซีโอไลท์ ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงลาย 
ประโยชน์: 1. ช่วยลดปริมาณการแพร่พันธ์ุยุง 
 2. ลดการใช้สารก าจัดลูกน  ายุงที่ใส่น  าตามบ้านเรือน 
 3. ลดปริมาณพื นที่การใช้สารก าจัดลูกน  ายุงในภาชนะและสิ่งแวดล้อม 
 4. ลดการใช้สารเคมีในการฉีดพ่น และเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 
 
รูปภาพลักษณะกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO – Trap 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้า ด้านหลัง 
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การบรรจุและหีบห่อ 
1) สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย 
 1.1)  กับดักไข่ยุงลโีอแทรป LeO - Trap จ านวน 2 ชุด      
 1.2)  เชือกส าหรับแขวนจ านวน 2 เส้น 
 1.3)  ถุงพลาสติก LeO – Trap ส าหรับใส่กับดักไข่ยุงจ านวน 2 ใบ 
 1.4)  AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก ขนาด 100 กรัม (พร้อมช้อนตัก) จ านวน 1 ซอง 
 1.5)  โบชัวร์กับดักไข่ยุง จ านวน 1 แผ่น 
2) ภาชนะบรรจุภายนอก ต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการขนส่งและการเก็บรักษา 
 

ขนาดของสินค้าแบบแพคคู่: 
ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

1 กับดักไข่ยุงลโีอแทรป       
LeO - Trap 
 

2 ชุด น  าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20  เซนติเมตร 
เส้นผา่นศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนตเิมตร 

ปริมาณน  าท่ีบรรจ ุ 500 มิลลิลิตร 
2 กล่องบรรจ ุ

 
1 ใบ น  าหนัก 0.12 - 0.18 กิโลกรมั 

ความกว้าง 20.50 - 21.50 เซนติเมตร 

ความยาว 25.90 - 26.90 เซนติเมตร 

ความสูงภายในกล่อง 13.30 - 14.30 เซนติเมตร 
3 เชือก 2 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 

4 AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 
ขนาด 100 กรัม 
 
 
 

1 ซอง น  าหนัก 105.25 - 106.65 กรัม 

5 ถุงพลาสติก LeO - Trap   2 ชุด น  าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 
ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO -Trap 

แพคคู ่ น  าหนักรวม 0.37 - 0.55 กิโลกรมั 

ขนาดของสินค้าแบบแพคเด่ียว : 
ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

1 กับดักไข่ยุงลโีอแทรป         
LeO - Trap 
 

1 ชุด น  าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20  เซนติเมตร 
เส้นผา่นศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนตเิมตร 

ปริมาณน  าท่ีบรรจ ุ 500 มิลลิลิตร 
2 ถุงบรรจุภณัฑ ์ 1 ชุด น  าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 

ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 
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ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

3 เชือก 1 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 

4 AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 
ขนาด 30 กรัม 

1 ซอง น  าหนัก 30.0 - 30.6กรัม 

5 ถุงพลาสติก LeO – Trap   1 ชุด น  าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 
ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO -Trap 

แพคเดี่ยว น  าหนักรวม 0.11 - 0.17 กิโลกรัม 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2559 
 -  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม กรกฎาคม 2561 
 - เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม สิงหาคม 2561 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด    0 2295 2151 - 3 
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ด้านอื่นๆ  
รหัส : 14000009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภณัฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุง ชนิดเม็ด 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสกอน 10ที (Mosgon 10T) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จ ากดั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จ ากดั (ผู้ผลติ) 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอเจท (2009) 

3. บริษัท พูนทรัพย์ทวี จ ากัด 
4. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากดั 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
6. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัศวราชันย ์

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 มอสกอน 10ที เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา โดยคนไทยเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในการก าจัด 
ลูกน  ายุง ตามอัตราการใช้ที่องค์การอนามัยโลกแนะน า ซึ่งมอสกอน 10ที นั น ไม่มีกลิ่น น  าหนักเบา ไม่ท าให้น  าขุ่นและเป็นฝ้า 
เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เช่น ทรายเคลือบสารทีมีฟอส โดยจากผลการวิจัยและส ารวจจากพื นที่
กรุงเทพมหานครและเขตเมือง พบว่ามีความพึงพอใจในการใช้ มอสกอน 10ที มากกว่า 5 เท่าของการใช้ทรายเคลือบ 
สารทีมีฟอส มอสกอน 10ที ได้รับการอนุมัติทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงได้รับการผลิต
จาก โรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน GMP และ ISO 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ด ประกอบด้วย สารออกฤทธิ์ (Active ingredient) Temephos 
10% w/w โดยมีคุณสมบัติค่อย ๆ ปล่อยสารออกฤทธ์ิ ในการก าจัดลูกน  ายุงลายได้ยาวนาน 

2. ช่ือทางเคมี คือ O,O,’O,’O-TETRAMETHYL O,O’-THIODI-P –PHENYLENE 
DIPHOSPHOROTHIOATE 

3. สูตรโมเลกุล C16H20O6P2S3 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
 -  ตัดรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายออก 1 ราย และเพิม่รายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย  
  และแก้ไขข้อความ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม  2561 ดังนี  
  เดิม : 3. สูตรโมเลกลุ C12H20O6P2S3 
  แก้ไขเป็น : 3. สูตรโมเลกลุ C16H20O6P2S3 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จ ากัด  09 2789 4922 
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000017 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพลูคาวและพืชสมุนไพรอื่น หมักด้วย
จุลินทรีย์  Saccharomyces unisporus และ Lactobacillus 
casei รู ปแบบเครื่ อ งดื่ ม  (Dietary Supplement Beverage 
from Houttuynla cordata Thunb. and herbs Fermented 
with Saccharomyces unisporus and Lactobacillus casei) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซุ ย ย า กุ  ( ผ ลิ ต ภัณฑ์ เ ส ริ ม อ า หา ร )  ( ( Zyuyaku ( Dietary 
Supplement Product)) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ ง จ ากัด และได้รับการสนับสนุน
ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัม สมาร์ทไลน์ อินเตอรเ์นชันแนล จ ากัด 
 2.  บริษัท เมเจอรไ์บโอไลฟ์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มีนาคม 2561 - มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ตามภูมิหลังของพืชสมุนไพรที่น ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบ ได้แก่ พลูคาว, มะขามป้อม และพืชสมุนไพรอื่นเป็นส่วนประกอบส าคัญ และใช้กระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ 
S.unisporus และ L.casei ในขั นตอนการผลิต โดยมีการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพลูคาว เพื่อน ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบพร้อมดื่มที่มีส่วนประกอบของพลูคาว มะขามป้อม และสมุนไพร
ตัวอื่น ๆ รวม 11 ชนิด 

2.  ใช้จุลินทรีย์ S.unisporus และ L.casei ในกระบวนการหมัก 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2561 

 
 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 
  บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ ง จ ากัด   0 5302 8194 - 5 
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000021 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น  าตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พาลาทีน® (Palatyne®) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท น  าตาลราชบุรี จ ากัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท น  าตาลราชบุรี จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท อีทเวลล์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท น  าตาลราชบุรี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2566 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

 น  าตาลพาลาทีน เป็นนวัตกรรมน  าตาลที่ผ่านขั นตอนการปรับโครงสร้างด้วยเอนไซม์ มีค่าดัชนีน  าตาลต่ าเท่ากับ 
38  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ น  าตาลพาลาทีนท างาน
โดยการปลดปล่อยพลงังานอย่างช้า ๆ ท าให้ระดับน  าตาลในเลือดไม่ขึ นสงูในระยะสั น มีส่วนประกอบหลัก คือ ไอโซมอลทโูลส 
ซึ่งได้รับการประเมินว่าเป็น GRAS ในสหรัฐอเมริกา (2549) และผ่านการประเมินว่าเป็น Novel Food ในยุโรป (2546)   
โดยผ่านการวิจัยทั งในประเทศ และระดับนานาชาติแล้วว่า สามารถใช้ผสมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการค่าดัชนีน  าตาลต่ า 
และ เป็นแหล่ งพลั ง งานที่ เหมาะสมส าหรับผู้ บริ โภค  ในปั จจุบันน  าตาลพาลาทีน เป็นแหล่ งคาร์ โบไฮ เดรต 
ที่มีคุณภาพชนิดใหม่ส าหรับนักโภชนาการโรงพยาบาลที่ท าอาหารปั่นผสมอีกด้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดี พลังงานสูง (1 กรัม (g.) = 4 แคลลอรี่ (kcal)) 
2. มีค่า GI ต่ า ซึ่งมีค่า GI = 38  (ค่า Glycemic Index (GI) คือ ค่าดัชนีน  าตาล) 
3. มีการท างานโดยการดูดซึมอย่างช้า ๆ ให้พลังงานต่อเนื่องยาวนาน 
 

 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท น  าตาลราชบรุี จ ากัด   0 2237 9999        





 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
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รายการนวตักรรมไทย 

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

1 01010015 พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber) 

  

       รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM   
  1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,430.00            
  2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76-95 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,475.00              
  3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96-115 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,520.00 

  4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116-135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,565.00 

  5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136-155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,610.00              

  
หมายเหตุ : 1. ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 
 2. ราคาน้ีรวมค่าติดตั้ง  

03 ด้านการแพทย ์

0301 ยา 
2 03010086 ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 

dihydrochloride) 
(แอลเลอซิน : ELLEZIN) 

  

   ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 5 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 90.00 
3 03010087 ยาโมเมทาโซน ฟูโรเอต (Mometasone Furoate)   
  1)  ชนิดครีม ขนาด 5 กรัม หลอด 25.00 
  2) ชนิดครีม ขนาด 15 กรัม หลอด 60.00 
4 03010088 ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine 

Hydrochloride) 
(เมดิฟาสท์ : MEDIFAST) 

  

   ชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรัม (10 เม็ด)   กล่อง 90.00 
5 03010089 ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride)   
   ชนิดแคปซูล ขนาด 0.5 มิลลิกรัม (30 แคปซูล)  กล่อง 850.00 
6 03010090 ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)   
   ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 200 มิลลิกรัม  (30 เม็ด) กล่อง 16,500.00 

0303 วัสดุทางการแพทย ์
7 03030009 ไฮโดรเจลผสมซิลเวอร์นาโน (Hydrogel Wound Dressing 

with Silver Nano) 
  

   BluGel ขนาด 15 กรัม หลอด 144.00 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

 : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง     

รหัส : 01010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ 
(Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โพลี – พารา พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ 

 (POLY – PALA Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามสนาม จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามสนาม จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสไลน์ เพาเวอร์ 
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร-เอ็น วิศวกรรม 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามสนาม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - มิถุนายน 2566 (4 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสนามกีฬา โดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบน
พื้นคอนกรีตหรือพื้นยางมะตอย ซ่ึงมีคุณสมบัติความยืดหยุ่น ให้สามารถรองรับแรงกระแทกได้ โดยนวัตกรรมน้ีมีการ 
น าเม็ดยางพาราธรรมชาติมาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือเม็ดยางรีไซเคิล ซ่ึงมีการคิดค้นปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน มอก. 2682-2558 (ก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน  
มอก. 2683-2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์  
จากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM 

- ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ 
- พื้นสนามมีความหนา 7 มิลลิเมตร (ชั้นยางด ามีความหนา 5 มิลลิเมตร และชั้นโพลียูรี เทน 

มีความหนา 2 มิลลิเมตร) 
- พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 2 – 5 มิลลิเมตร 
- เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก โดยเม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะและลงทับหน้ายาง

สังเคราะห์ มีคุณสมบัติและอ้างอิงวิธีทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2683-2558 
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- เม็ดยางด ามีสัดส่วนของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% ของเน้ือยางทั้งหมด และปริมาณเน้ือยาง 
ไม่ต่ ากว่า 30% ของเน้ือวัสดุทั้งหมด จากผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2682-2558 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บริษัท สยามสนาม จ ากัด    0 2716 3470 
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ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010086 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอลเลอซิน (ELLEZIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 Levocetirizine dihydrochloride ขนาด 5 มิลลิกรัม ภายใต้ชื่อทางการค้า แอลเลอซิน (ELLEZIN) รูปแบบ
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยาน้ีออกฤทธ์ิเป็น antagonism ของ histamine H1-receptors ยา Levocetirizine มีความชอบ 
ในการจับ H1-receptors มากกว่ายา cetirizine ถึง 2 เท่า ดังน้ัน การใช้ยา Levocetirizine ซ่ึงมีขนาดยาครึ่งหน่ึงของ
ปริมาณยา cetirizine จึงสามารถออกฤทธ์ิได้นานเทียบเท่ากับยา cetirizine โดยยาจะออกฤทธ์ิภายใน 1 ชั่วโมง และจะมีฤทธ์ิ
อยู่นาน 24 ชั่วโมง ยาน้ีมีข้อบ่งใช้รักษาอาการที่เก่ียวข้องกับสภาวะการแพ้ต่าง ๆ เช่น เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากการแพ้  
ตามฤดูกาล (Seasonal allergic rhinitis) เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากการแพ้ตลอดปี (Perennial allergic rhinitis) เยื่อบุ
โพรงจมูกอักเสบจากการแพ้ชนิด Persistent rhinitis (Persistent allergic rhinitis) ลมพิษที่เป็นเรื้อรัง (Chronic urticaria) 
 ยา ELLEZIN เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถ
ทดแทนการน ายาน าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ 
ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาอาการที่เก่ียวข้องกับสภาวะการแพ้ต่าง ๆ ดังกล่าว  
ได้มากขึ้น และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา ELLEZIN เป็นยาเม็ดรูปยาว นูนเล็กน้อย ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว เรียบทั้งสองด้าน 
2. ยา ELLEZIN เป็นยาที่ ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย  

ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs 

3. ยา ELLEZIN ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่า ทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ Xyzal® ดังน้ัน ยาน้ีจึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษา 
ในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 บริษัท มิลลิเมด จ ากัด    0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา     

รหัส : 03010087 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโมเมทาโซน ฟูโรเอต (Mometasone Furoate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โมเมทาโซน จีพีโอ (0.1%) (Mometasone GPO (0.1%)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม: 

1. ยา Mometasone GPO ใน 1 กรัม ประกอบด้วยตัวยาส าคัญโมเมทาโซน ฟูโรเอต (mometasone 
furoate) 1 มิลลิกรัม 

2. ยา Mometasone GPO เป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ ส าหรับใช้กับผิวหนังภายนอก สามารถเหน่ียวน า 
phospholipase A2 inhibitory proteins (lipocortins) ในระดับเซลล์ ท าให้กดการสร้าง ลดการหลั่ง
และลดฤทธ์ิของสารสื่อกลางในกระบวนการอักเสบและยับยั้งไม่ให้ macrophages และ leukocytes 
เคลื่อนที่มายังบริเวณที่มีการอักเสบ โดยลดการขยายตัวและซึมผ่านของหลอดเลือดท าให้ลดการบวม  
ผื่นแดง และอาการคันได้ อีกทั้งยังสามารถยับยั้งกระบวนการแบ่งเซลล์ (antimitotic effect) ของเซลล์
หนังก าพร้าที่ผิดปกติ โดยกดการสังเคราะห์ DNA 

3. Mometasone GPO มีข้อบ่งใช้ส าหรับบรรเทาอาการอักเสบและอาการคันของผู้ป่วยโรคผิวหนัง  
ที่ตอบสนองต่อยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป โดยทาบาง ๆ บริเวณที่มีอาการ 
วันละ 1 ครั้ง 

4. ยา Mometasone GPO ได้มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซ่ึงจากผลการศึกษา 
Pharmacodynamics study พบว่า ยาทั้ง 2 รายการมีความเท่าเทียมกันด้านผลการรักษา (Therapeutic 
equivalence) 

5. ยา Mometasone GPO เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชี ง) ซ่ึงเป็นยาที่วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย 
เพื่อทดแทนการน าเข้ายาต้นแบบที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศ จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยได้ 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 

 
 องค์การเภสัชกรรม    0 2203 8000 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010088 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine 
Hydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เมดิฟาสท์ 180 (MEDIFAST 180) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ เป็นยาที่ใช้ส าหรับบรรเทาอาการที่มีสาเหตุจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 
(Allergic rhinitis) และใช้ส าหรับบรรเทาอาการลมพิษผื่นคันเรื้อรังที่ ไม่ทราบสาเหตุ (Chronic idiopathic urticaria)  
โดยพบว่า ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ ผ่าน blood-brain barrier ในปริมาณที่ไม่มากนัก จึงท าให้ผลข้างเคียงในการ
ท าให้ง่วงลดลง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเม็ด MEDIFAST 180 เป็นยาเม็ดรูปยาว นูน ปลายมนทั้ง 2 ข้าง เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน ด้านหน่ึง 
มีอักษร MP อีกด้านหน่ึงมีตัวเลข 180 

2. ยาเม็ด MEDIFAST 180 เป็นยาที่พัฒนาสูตรต ารับโดยผู้ผลิตในประเทศไทย ซ่ึงมีการศึกษาชีวสมมูล 
(Bioequivalence study) เทียบกับยาต้นแบบจากต่างประเทศ พบว่า ยาเม็ด MEDIFAST 180  
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ แต่จ าหน่ายในราคาถูกกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด     0 2024 8635  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010089 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยูโรกา (UROKA) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 ยาดูทาสเตอไรด์ ภายใต้ชื่อทางการค้า ยูโรกา (UROKA) เป็นยาสามัญใหม่ซ่ึงเป็นผลมาจากการวิจัยพัฒนา 
โดยเอกชนไทยเพื่อทดแทนยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง มีข้อบ่งใช้ในการใช้รักษาผู้ป่วยชายที่มีอาการ  
ของภาวะต่อมลูกหมากโต โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขบรรเทาอาการ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะปัสสวะไม่ออก
เฉียบพลัน ลดความเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะต่อมลูกหมากโต โดยในการวิจัยและพัฒนาต้องด าเนินการ
ค้นคว้า คัดเลือกสูตรต ารับ พัฒนาวิเคราะห์เพื่อท าการศึกษาความคงสภาพของยา การละลายตัวยาในหลอดทดลอง รวมทั้ง
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ เพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบซ่ึงพบว่า มีความเท่าเทียมกัน และได้รับอนุมัติทะเบียนยา 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยายูโรกา UROKA เป็นแคปซูลเจลาตินชนิดน่ิม ขนาด 10 มินิม รูปรี สีเหลืองทึบแสง ภายในบรรจุ
ของเหลวคล้ายน้ ามัน ไม่มีส ี

2. ข้อบ่งใช้ : การใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษา ใช้รักษาผู้ป่วยชายที่มีอาการของภาวะต่อมลูกหมากโต  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขบรรเทาอาการ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะปัสสวะไม่ออกเฉียบพลัน  
ลดความเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะต่อมลูกหมากโต  สามารถใช้ยาน้ีร่วมกับ  
alpha-adrenergic antagonist เช่น tamsulosin เพื่อรักษาผู้ป่ วยชายที่ มี อาการของภ าวะ         
ต่อมลูกหมากโต 

3. ยายูโรกา UROKA เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย มีราคาประหยัดกว่ายาต้นแบบจากต่างประเทศ 
4. ยายู โรกา UROKA มีผลการศึกษาการละลายตัวยาในหลอดทดลอง เทียบกับยาต้นแบบ                

จากต่างประเทศ 
5. ยายูโรกา UROKA มีผลการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ เทียบกับยาต้นแบบจากต่างประเทศ 

 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 

  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน)    0 2709 3660 - 4 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010090 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วีซอน 200 (VZON 200) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   

1. Voriconazoleจะไปมีผลที่ fungal cytochrome P450 activity (โดยยับยั้งแบบจ าเพาะต่อ 14-alpha-
lanosterol demethylation) ลดการสังเคราะห์ ergosterol (โดยเฉพาะ sterol ที่ cell membrane 
ของเชื้อรา) และยับยั้งการสร้าง cell membrane ของเชื้อรา 

2. ใช้ในการรักษาการติดเชื้อรา aspergillosis แบบลุกลาม (invasive aspergillosis) 
3. ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแคนดิดาที่หลอดอาหาร 
4. ใช้ในการรักษาการติดเชื้อราที่รุนแรงจากเชื้อ Scedosporium apiospermum และเชื้อ Fusarium spp. 

(รวมทั้ง Fusarium solani) ในผู้ป่วยซ่ึงทนไม่ได้หรือดื้อต่อการรักษาอ่ืนๆ 
5. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่าย 

ในการรักษาพยาบาลได้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing Practices 
Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme) 

  คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา VZON 200 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูนเคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหน่ึงมีเลข V200 อีกด้านหน่ึงมีขีด 

แบ่งครึ่ง 
2. ยา VZON 200 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา VZON 200 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยา 
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ. 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ไฮโดรเจลผสมซิลเวอร์นาโน (Hydrogel Wound Dressing with 
Silver Nano) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  บลูเจล (BluGel) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ซิลเวอร์นาโนสีฟ้า จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2568 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  
 บลูเจล เป็นไฮโดรเจลปราศจากเชื้อที่มีสีฟ้า มีความคงรูป โดยมีส่วนประกอบของคาร์โบเมอร์ นาโนไบโอ
เซลลูโลสชีวภาพ ซิลเวอร์นาโนสีฟ้า กลีเซอรอล และน้ า ซ่ึงคาร์โบเมอร์และนาโนเซลลูโลสชีวภาพ มีคุณสมบัติที่ดี  
ในการเก็บความชื้น ช่วยให้เจลคงรูปและยึดเกาะกับแผลได้ดี ช่วยส่งเสริมขบวนการก าจัดเน้ือตายตามธรรมชาติ และสร้าง
สภาวะที่เหมาะสมต่อการหายของแผล นอกจากน้ียังช่วยดูดซับเน้ือตายรวมทั้งน้ าเหลืองได้อีกด้วย ซิลเวอร์นาโนสีฟ้า  
ยังสามารถปลดปล่อยอิออน ส าหรับยับยั้งเชื้อโรคไม่ให้เจริญเติบโตในเจล หรือใช้เจลเป็นอาหารได้ บลูเจลยังสร้างสภาวะ
ความชุ่มชื้นให้กับแผล จึงส่งเสริมการงอกใหม่ของเซลล์ เน้ือเจลล้างออกได้ง่าย และไม่ท าอันตรายต่อเน้ือเยื่อที่งอกใหม่ 
 บลูเจล ใช้ในแผลตื้นและแผลโพรงลึก หรือแผลที่มีการติดเชื้อ เช่น แผลกดทับ แผลเบาหวาน แผลจาก  
หลอดเลือดด าบกพร่องที่ขา เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถใช้ได้กับแผลไฟไฟม้ และแผลถลอก   
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ไฮโดรเจลปราศจากเชื้อที่มีสีฟ้า มีความคงรูป 
2. มีส่วนประกอบของคาร์โบเมอร์ นาโนไบโอเซลลูโลสชีวภาพ ซิลเวอร์นาโนสีฟ้า กลีเซอรอล และน้ า 
3. คาร์โบเมอร์และนาโนเซลลูโลสชีวภาพ มีคุณสมบัติที่ดีในการเก็บความชื้น  ช่วยให้เจลคงรูป 

และยึดเกาะกับแผลได้ดี แต่สามารถล้างออกได้ง่าย 
4. ช่วยส่งเสริมขบวนการก าจัดเน้ือตายธรรมชาติ และสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการหายของแผล 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด    0 2349 4100 





 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
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ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
ตุลาคม 2561 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

1 01010011 สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกนัสนิมของเหลก็เสริมในคอนกรีต 
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel 
in Concrete) 

  

  1)  รุ่น CR60 และ CB60 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อยกว่า  
 60 กรัม) 

ก้อน 1,600.00 

  2)  รุ่น CR100 และ CB100 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อยกว่า 
100 กรัม) 

ก้อน 2,000.00 

  3)  รุ่น CR160 และ CB160 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อยกว่า 
160 กรัม) 

ก้อน 2,400.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
2 01010012 

 
 
 
 
 

อะลูมิเนียมกนักร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก 
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
 
 
 
  
 
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 

กิโลกรมั 198.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 
 

  

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
3 03010034 ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 

(Gabutin) 
  

  1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 100 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 428.00 
  2)  ชนิดแคปซูล ขนาด 300 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 620.60 
  3)  ชนิดเม็ด ขนาด 600 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 727.60 
  หมายเหตุ : แก้ไขช่ือทางการค้า และแก้ไขข้อมลูผลิตภัณฑ ์
4 03010053 ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)   

(เค-ซุวา : K-ZUVA) 
  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 290.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 430.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการขนาด 10 มิลลิกรมั   
5 03010077 ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)  

(เอ็กซิบ : EXIB) 
  

  1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 60 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 500.00 
  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 90 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 540.00 
  3) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 120 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 780.00 
 

 
หมายเหตุ : เพิ่มรายการขนาด 60 มิลลิกรมั และ 90 มิลลิกรมั ตามล าดับ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

6 03010091 ยาเซฟโฟเพอราโซน และ ซัลแบคแตม (Cefoperazone and 
Sulbactam)  
(ซัลเพอร์เมด : SULPERMED) 

  

  ชนิดผงละลายน  าส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือดด าและกล้ามเนื อ   
  ขนาด 1 กรัม บรรจุในขวดแก้วใส Type I (1 ขวด) กล่อง 54.00 
  ชนิดผงละลายน  าส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือดด า   
  ขนาด 1.5 กรัม บรรจุในขวดแก้วใส Type I (1 ขวด) กล่อง 79.00 
7 03010092 ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine)   

(แอมพีน : AMPINE) 
  

       ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั (1,000 เม็ด) กล่อง 470.00 
8 03010093 ยากาบาเพนติน (Gabapentin)  

(กาบาเร็กซ์ : Gabarex)   

  ชนิดแคปซูล ขนาด 300 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 340.00 
9 03010094 ยาคลาริโทรมัยซิน (Clarithromycin)    
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง  110.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,100.00 

10 03010095 ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
(เนอร์วิน : NERVIN) 

  

  ชนิดแคปซูล ขนาด 300 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 335.00 
11 03010096 ยาเอฟฟาไวเร็นซ์ (Efavirenz)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 600 มิลลิกรัม (30 เม็ด) ขวด 180.00 

12 03010097 ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต และ เอมทริซิตาบีน
(Tenofovir Disoproxil Fumarate and Emtricitabine) 

  

 
 

ชนิดเม็ด ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต 300 มิลลิกรัม 
และเอมทริซิตาบีน 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด) 

ขวด 600.00 

13 03010098 ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)   
(กาแบนทิน : Gabantin) 

  

  ชนิดแคปซูล ขนาด 300 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 331.70 
14 03010099 ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin)  

(ออนเซ็ท : ONZET®) 
  

  ชนิดผง ขนาด 200 มิลลิกรมั/5 มลิลลิิตร  
(ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลติร) 

ขวด 171.20 

15 03010100 ยาวาลซาร์แทน (Valsartan tablets) 
(ออลแวน : ALLVAN) 

  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 80 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 130.00 
  2) ชนิดเม็ด ขนาด 160 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 187.00 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

16 03010101 ยากาบาเพนติน (GABAPENTIN) 
(รอนติน : RONTIN) 

  

  1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 300 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 280.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 600 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 560.00 

17 03010102 ยาควิไทอะปีน (Quetiapine)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 555.00 

18 03010103 ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
(กาเพ็นติน : Gapentin) 

  

  ชนิดแคปซูล ขนาด 300 มิลลิกรัม (30 แคปซูล)   กล่อง 90.00 
19 03010104 ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)  

(แอลไซม์ : Alzime) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 750.00 
20 03010105 ยาโดเนพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride) 

(โดพีซิล : Dopezil) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (28 เม็ด) กล่อง 800.00 
21 03010106 ยาเลโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin) 

(ซาเลซิน : Xalecin) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,650.00 
22 03010107 ยาแอมโลดิพิน (Amlodipine tablet)  

(แอมโลวาสค์ : Amlovasc) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั (500 เม็ด) กล่อง 310.00 
23 03010108 ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) 

(คราวิซิน : CRAVIXIN) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,360.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
24 03020018 รากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT)   
  1)  NDI/รุ่น 3.4/ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4 มม.  

มีความยาว 3 ขนาด คือ  
- 10 มม. (NDI-3410N99) 
- 12 มม. (NDI-3412N99) 
- 14 มม. (NDI-3414N99) 

ชุด 
 

8,200.00 

  2)  NDI/รุ่น 3.8/ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 มม.  
มีความยาว 4 ขนาด คือ  
- 8 มม. (NDI-3808N99) 
- 10 มม. (NDI-3810N99) 
- 12 มม. (NDI-3812N99) 
- 14 มม. (NDI-3814N99) 

ชุด 8,200.00 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 03020018 
(ต่อ) 

3)  NDI/รุ่น 4.2/ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2 มม.  
มีความยาว 4 ขนาด คือ 
- 8 มม. (NDI-4208N99) 
- 10 มม. (NDI-4210N99) 
- 12 มม. (NDI-4212N99) 
- 14 มม. (NDI-4214N99)  

ชุด 8,200.00 

  4)  NDI/รุ่น 5.0/ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 มม.  
มีความยาว 4 ขนาด คือ  
- 8 มม. (NDI-5008N99) 
- 10 มม. (NDI-5010N99) 
- 12 มม. (NDI-5012N99) 
- 14 มม. (NDI-5014N99) 

ชุด 8,200.00 

0305 อาหารเสริม 
25 03050007 อาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน  าตาลต่ า (Low Glycemic 

Index Medical Food) 
  

  ONCE PRO 400 กรัม   กระป๋อง 415.16 

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 
1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

26 12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน  ามนั (Bio dispersant)   
  1) ขนาด 250 มิลลิลิตร  ขวด 450.00 
  2) ขนาด 1 ลิตร  ขวด/แกลลอน 1,000.00 
  3) ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4) ขนาด 20 ลิตร ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกและเพิ่มรายชือ่ผู้แทนจ าหน่าย   

27 12010004 สารท าความสะอาดชีวบ าบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner  
(Bio organic)) 

  

  1) ขนาด   250  มิลลิลิตร  ขวด 350.00 
  2) ขนาด  1 ลิตร   ขวด/แกลลอน 800.00 
  3)  ขนาด  5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4) ขนาด  20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 7,500.00 
  หมายเหตุ :  ยกเลิกและเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 

28 12010005 น  ายาฆ่าเชื อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

  

  1) ขนาด   250  มิลลิลิตร  ขวด 260.00 
  2) ขนาด  1 ลิตร   ถัง/แกลลอน 800.00 
  3)  ขนาด  5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 2,150.00 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 12010005 4) ขนาด  20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 8,000.00 
 (ต่อ) หมายเหตุ : ยกเลิกและเพิ่มรายชือ่ผู้แทนจ าหน่าย   

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
29 12020001 เคร่ืองผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ

การบ าบัดน  าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 
 

 
 

  ขนาด 10 ลิตร เครื่อง 390,000.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกและเพิ่มรายชือ่ผู้แทนจ าหน่าย   

14 ด้านอื่นๆ 

30 14000006 เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน   
(Incinerator reduces pollution and energy saving) 

  

  - CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น) ขนาด 100 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 2,000,000.00 
  - CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น) ขนาด 200 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 3,000,000.00 
  - CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น) ขนาด 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 5,000,000.00 
  - CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั งพื น) ขนาด 500 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 9,998,000.00 
 

 
- Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ขนาด 200 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง 

เตา 5,000,000.00 

  หมายเหตุ :  1. ราคารวมค่าขนสง่และติดตั ง 
 2. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 

  

31 14000019 ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)    
  Pyrrhos รุ่น PYR-MX ประกอบดว้ย ชุด 160,500.00 
  1. ถังบรรจุโฟมดับเพลิง พร้อมรถเขน็ จ านวน 1 ชุด 

2. หัวจ่ายน  ายาโฟม Foam Branch Pipe PYR_BX_L1400 
จ านวน 1 ชุด 

3. อุปกรณ์ดูดน  ายาโฟม Foam In-line Inductor PYR-EX-V1 
จ านวน 1 ชุด 

4. สายส่งน  าดับเพลิง Fire Hose จ านวน 2 เส้น 
5. น  ายาโฟม Pyrrhos AFFF 3% PYR-AF-3 

  

  อุปกรณ์เสริม/วสัดุสิ นเปลือง   
  1. Foam Branch-pipe/Nozzle (หัวจ่ายน  ายาโฟม)  

รุ่น PYR-BX-L1400 
2. Foam In-line Inductor (อุปกรณ์ดูดโฟม) รุ่น PYR-EX-V1 

ชิ น 
 

ชิ น 

30,000.00 
 

38,500.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
32 14000022 ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง   
  ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่งเอททีเอท ขนาดบรรจุ 100 กรัม 

พร้อมอุปกรณ์ มีด ช้อน เอททีเอท ส าหรับหั่นพร้อมทานทันที 
แท่ง 26.00 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

33 14000023 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลกูน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส   
  1) มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) ประกอบด้วย  

ทีมีฟอส 1% w/w ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิกรัม/เมด็ 
 บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ านวน 10 แผง/กล่อง 

กล่อง 860.00 

  2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) ประกอบด้วย   
ทีมีฟอส 10% w/w ปริมาณสุทธิ 1000 มิลลิกรัม/เมด็ 
บรรจุแผงละ 4 เมด็ จ านวน 25 แผง/กล่อง 

กล่อง 2,380.00 

34 14000024 ผลิตภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดลกูน  ายุงชนิดเม็ด 
จากสารไดฟลูเบนซูรอน 

  

  มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) ประกอบด้วย ไดฟลูเบนซรูอน 
13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เมด็)  
ปริมาณสุทธิ 300 มิลลิกรัม/เม็ด  
บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ านวน 5 แผง/กล่อง  

กล่อง 1,195.00 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

 : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง     

รหัส : 01010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
 2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด 
 3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
 4. บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
 6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
 7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
 9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
 12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
 13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
 14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
 15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
 16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด 
 17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด 
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวิร์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 

21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จ ากดั 
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จ ากัด 
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จ ากัด 
25. บริษัท เมททัล อินโนเวช่ัน จ ากัด 
26. บริษัท ดับเบิ ล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) ที่ถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีความเป็นด่างเท่ากับหรือมากกว่า 14 (pH ≥ 14) 
เพื่อกระตุ้นให้สังกะสีกันกร่อนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมภายในคอนกรีต  
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) 
2. สังกะสีกันกร่อนถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีค่า pH ≥ 14 เพื่อกระตุ้นให้สามารถจ่ายกระแสในคอนกรีตได้

อย่างต่อเนื่อง 

3. ติดตั งกับเหล็กเสริมด้วยวิธีการผูกลวดหรือรัดด้วยเข็มขัดโลหะ 

4. เมื่อติดตั งสังกะสีกันกร่อนกับเหล็กเสริมแล้วจะท าให้ เหล็กเสริมมีค่า Polarization Decay  
ไม่น้อยกว่า 100 mV  

5. มีรัศมีในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

6. มีระยะเวลาในการป้องกันสนิมของเหลก็เสริมในคอนกรีตได้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี (เมื่อค านวณและตดิตั ง
ตามค าแนะน าในเอกสาร “การค านวณเพื่อติดตั ง TMP Concrete Anode”) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 

 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากัด    0 2024 9007 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง     

รหัส : 01010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อะลูมิเนียมกันกร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก  
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อะลูมิเนียมกันกร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก  
 (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
                                                                      2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากดั 
                                                                      3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
                                                                      4. บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
                                                                      5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
                                                                      6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
                                                                      7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรคัช่ัน  จ ากัด  
                                                                      8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
                                                                      9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากัด 
                                                                      10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
                                                                      11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
                                                                      12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
                                                                     13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
                                                                     14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
                                                                    15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
                                                                  16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด  
                                                                  17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด      
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวิร์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 

21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จ ากดั 
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จ ากัด 
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จ ากัด 
25. บริษัท เมททัล อินโนเวช่ัน จ ากัด 
26. บริษัท ดับเบิ ล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2569 (8 ปี) 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นอะลูมิเนียมกันกร่อน (Aluminium Anode) ที่สามารถจ่ายกระแสเพื่อป้องกันสนิมแบบแคโทดิกของ
โครงสร้างโลหะในน  าทะเลและน  ากร่อย    
                คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นอะลูมเินียมกันกร่อน (Aluminium Anode) 
2. มีส่วนประกอบทางเคมีของอะลูมเินียมกันกร่อนโดยน  าหนักดังต่อไปนี    
  สังกะสี  (Zn)  ระหว่าง 4.0 - 6.0 %  อินเดียม ( In)  ระหว่าง 0.015 - 0.020 %                     

เหล็ก (Fe) ไม่เกิน 0.1% ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 0.003 %  ซิลิกอน (Si) ระหว่าง 0.08 - 0.20 %    
ธาตุปนเปื้อนอื่น ๆ แต่ละชนิดไม่เกิน 0.02% ธาตุปนเปื้อนอื่น ๆ รวมกันไม่เกิน 0.1% อะลูมิเนียม (Al) 
ส่วนท่ีเหลือ  

3. ติดตั งกับเหล็กด้วยวิธีการเช่ือม ยดึด้วยสลัก หรือเครื่องมือกลใด ๆ  
4. Electrochemical Capacity : minimum 2,500 Ah/kg   
5. Closed circuit potential : ≤ -1.05 V vs Ag / AgCl / Seawater at end of the 4th testing 

period 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากัด    0 2024 9007 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010034 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Gabutin 100 mg Capsule 
 Gabutin 300 mg Capsule 
 Gabutin 600 mg Tablet 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งประกอบด้วยตัวยาส าคัญคือ Gabapentin 100, 300, 600 มิลลิกรัม Gabapentin 
เป็นสารที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กับสารสื่อประสาท GABA ออกฤทธิ์โดยจับกับ binding side บริเวณสมองที่
สัมพันธ์กับ Voltage gated calcium channels ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยสารสือ่ประสาทท่ีก่อใหเ้กดิ
ลมชักและความรู้สึกเจ็บปวด ดังนั น ยานี จึงมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคลมชักและอาการปวดจาก 
ปลายประสาทอักเสบ 

2. ผลิตภัณฑ์นี มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลผลิตภัณฑ์ยาสามัญเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Neurontin) 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- แก้ไขช่ือทางการค้าจากเดิม “Gabutin Capsule” เป็น Gabutin 100 mg Capsule, Gabutin 300 mg 

Capsule และ  Gabutin 600 mg Tablet” และแก้ ไขข้อมู ลผลิตภัณฑ์  ในบัญ ชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 

 
 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั    0 2625 9999 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา     

รหัส : 03010053 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เค-ซุวา 10 (K-ZUVA 10) และ เค-ซุวา 20 (K-ZUVA 20)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม statins ทีม่ีผลยับยั งของเอ็นไซม์ HMG-CoA reductase 
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้การเปลี่ยน HMG-CoA  ไปเป็น mevalonate  ในกระบวนการสังเคราะห์ของคอเลสเตอรอล ซึ่งมีข้อบ่งใช้ 
ดังนี  

1. ส าหรับรักษาความผิดปกติของไขมันในเลือด 
2. ส าหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับปฐมภูมิ 
3. ส าหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับทุติยภูมิ  

   คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาเค-ซุวา 10 และ ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม statins ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ 

โดยการรับประทาน 
2. ยาเค-ซุวา 10 และ ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการ

ผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good 
Manufacturing Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

3. ยาเค-ซุวา 20 มีชีวสมมูลทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั น
ยานี  จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
ยาต้นแบบ 

4. การศึกษาการละลายในหลอดทดลองของยาเค-ซุวา 10 และ ยาเค-ซุวา 20 พบว่ามีการละลาย/
ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลองเหมือนกัน และสามารถออกฤทธิ์ได้ทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ
ในขนาดความแรงเดียวกัน 

 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561  
- เพิ่มรายการขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด   0 2461 1234 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010077 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอ็กซิบ 60 (EXIB 60), เอ็กซิบ 90 (EXIB 90),  

เอ็กซิบ 120 (EXIB 120) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Etoricoxib  ขนาดความแรง 60 มิลลิกรัม 90 มิลลิกรัม และ 120 มิลลิกรัม  รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม  
ภายใต้ช่ือการค้า EXIB 60, EXIB 90 และ EXIB 120 ยานี มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis)  
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) อาการโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing spondylitis) อาการ 
ข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเก๊าท์ (acute gouty arthritis) อาการปวดประจ าเดือน (primary dysmenorrhea) 
อาการปวดหลังทันตศัลยกรรม อาการปวดภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้อง และอาการปวดกระดูกและ
กล้ามเนื อชนิดเรื อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื อรัง  
 EXIB เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการ
น าสั่งยาเข้าจากต่างประเทศ โดยยามีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ และได้รับ
อนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. EXIB 60 เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีเขียวอ่อน เรียบทั งสองด้าน 
 EXIB 90 เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีขาว เรียบทั งสองด้าน 
 EXIB 120 เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีเขียวอ่อน ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านมีขีดแบ่งครึ่ง 
2. EXIB เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการ

ผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs  
3. EXIB 120 ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่า ทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่า

กับยาต้นแบบ ดังนั น ยานี จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

4. EXIB 60 และ EXIB 90 ได้ถูกน ามาศึกษาการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลองเทียบกับยา
ต้นแบบ EXIB 120 ตามหลักการ Dose proportionality พบว่ามีค่าการละลาย/ปลดปล่อยตัวยา 
ไม่แตกต่างกัน จึงสามารถออกฤทธิ์ได้เท่าเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561  

- เพิ่มรายการขนาด 60 มิลลิกรัม และ 90 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด   0 2461 1234 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010091  

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเซฟโฟเพอราโซน และ ซัลแบคแตม  
(Cefoperazone and Sulbactam) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซัลเพอร์เมด (SULPERMED)  ซัลเพอร์เมด 1.5 (SULPERMED 1.5) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  ตุลาคม 2561 - ตลุาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาซัลเพอร์เมด มีตัวยาส าคัญ คือ เซฟโฟเพอราโซนและซัลแบคแตม (Cefoperazone and Sulbactam) 
ขนาด 1 กรัม และ 1.5 กรัม มีรูปแบบยาผงแห้งปราศจากเชื อ ส าหรับละลายน  า โดย cefoperazone เป็น Third 
generation cephalosporin ออกฤทธ์ิต่อเชื อที่ไวต่อยาในช่วงระยะเวลาการแบ่งตัวของจ านวนเชื อ โดยยับยั งการสังเคราะห์ 
mucopeptide ของผนังเซลล์ของเชื อ ส่วน Sulbactam มีฤทธิ์ยับยั ง beta-lactamase ซึ่งส่วนมากสร้างโดยเชื อที่ดื อต่อ 
beta-lactam ได้อย่างถาวรและออกฤทธิ์เสริมกับ Cefoperazone โดยเข้าจับโปรตีนของแบคทีเรีย การใช้ Sulbactam 
ร่วมกับ Cefoperaone มีฤทธ์ิที่ไวต่อเชื อ cefoperazone ทั งหมดและยังแสดงฤทธ์ิเสริมกันในการฆ่าเชื อต่างๆ  
 ยาซัลเพอร์เมด ใช้ส าหรับรักษาโรคติดเชื อที่ระบบทางเดินหายใจทั งส่วนบนและส่วนล่าง เยื่อบุช่องท้องอักเสบ 
ถุงน  าดีอักเสบ ท่อน  าดีอักเสบ และการติดเชื อภายในช่องท้องอื่นๆ ภาวะยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวการณ์ติดเชื อที่กระดูก  
และไขข้อ โรคติดเชื อที่ระบบทางเดินปัสสาวะทั งส่วนบนและส่วนล่าง ภาวะเลือดเป็นพิษจากการติดเชื อ ภาวะการติดเชื อท่ี
ผิวหนังและเนื อเยื่อ ภาวะการติดเชื ออุ้งเชิงกราน มดลูกอักเสบ หนองใน และการติดเชื ออื่นๆ ในระบบสืบพันธุ์ ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบยาฉีดเข้ากล้ามเนื อ หรือให้ทางหลอดเลือดด า 
 ยาซัลเพอร์เมด เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถ
ทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ  
ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาได้มากขึ น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาซัลเพอร์เมด มีตัวยาส าคัญคือ Cefoperazone 0.5 g และ sulbactam 0.5 g มีรูปแบบยาผง
ปราศจากเชื อ สีขาวออกเหลือง ส าหรับละลายน  าเพื่อใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดด าเละเข้ากล้ามเนื อ 

2. ยาซัลเพอร์เมด 1.5 มีตัวยาส าคัญคือ Cefoperazone 1.0 g และ Sulbactam 0.5 g มีรูปแบบยาผง
ปราศจากเชื อ สีขาวถึงขาวออกเหลือง ส าหรับละลายน  าเพื่อใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดด า 

3. ยาซัลเพอร์เมด เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตราต ารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิต
และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 

4. ยาซัลเพอร์เมด (1 กรัม) ได้ศึกษาชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั นยานี จึงมีความปลอดภัย 
และสามารถน ามาใช้รักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010092 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอมพีน 5 (AMPINE 5) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine) เป็นยาในกลุ่มปิดกั นแคลเซียม (slow channel blockers หรือ calcium 
antagonist) ซึ่งออกฤทธิ์โดยการยับยั งการเคลื่อนที่ของประจุ calcium โดยส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่  
ลดการหดตัวของกล้ามเนื อหัวใจ กล้ามเนื อเรียบของหลอดเลือด กดการสร้างและการน ากระแสประสาท แอมโลดิปินช่วย
ขยายหลอดเลือดโคโรนารีใหญ่และหลอดเลือดแดงขนาดเล็กทั งในบริเวณปกติและบริเวณที่ขาดเลือด ช่วยยับยั งการหดเกร็ง
ของหลอดเลือดหัวใจและลดการปวดเค้นหัวใจจากการหดเกร็งของหลอดเลือดหัวใจ (Prinzmetal's or variant angina)  
จึงช่วยลดการใช้พลังงานของกล้ามเนื อหัวใจและลดปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ ท าให้มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการ 
เจ็บเค้นอกเรื อรังของผู้ป่วย ยานี จึงมีผลลดความดันโลหิตขณะพักและขณะออกก าลังกายโดยการขยายหลอดเลือดแดง  
ส่วนปลาย และช่วยลดแรงต้านการไหลของหลอดเลือดส่วนปลายโดยรวม (afterload)  
 ยาแอมโลดิปินมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคดังนี  ใช้ในการรักษาโรคความดันเลือดสูง ภาวะกล้ามเนื อหัวใจ  
ขาดเลือด ทั งชนิด stable angina ที่เรื อรัง หรือ Prinzmetal’s หรือ variant angina ซึ่งเกิดจากการบีบเกร็ง/หดตัวของ
หลอดเลือดโคโรนารี ที่ได้รับการยืนยันหรือสงสัยว่าอาจจะเป็น สามารถใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด
และยารักษาโรคหัวใจขาดเลือดชนิดอื่นๆ 
 ยาแอมพีน 5 เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถ
ทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ  
ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคความดันเลือดสูงและโรคกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด
ได้มากขึ น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาแอมพีน  5  มี ตั วยาส าคัญคือ  Amlodipine besylate 6.94 mg eq to Amlodipine 5 mg  
เป็นยารูปแบบยาเม็ด 

2. ยาแอมพีน 5 เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและ
ควบคุณคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 

3. ย า แ อม พี น  5  ( AMPINE 5 : Amlodipine 5 mg) มี คุ ณ สม บั ติ  High solubility แ ล ะ  High 
permeability จัดเป็น BCS Class 1 โดยศึกษาการละลายในหลอดทดลองเทียบกับยาต้นแบบ 
NORVASC® 5 mg tablet พบว่า มีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ 

 

++++++++++++++++++++ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010093 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยากาบาเพนติน (Gabapentin)                                                                                                               
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 กาบาเร็กซ์ 300 มก. (Gabarex 300 mg) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                             บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ร่วมกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง

จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                      -  
ผู้จ าหน่าย :                                                     บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  -   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

“Gabarex 300 mg” หรือช่ือภาษาไทย “กาบาเร็กซ์ 300 มก.” ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ กาบาเพนติน 
(Gabapentin) 300 มิลลิกรัม มีข้อบ่งใช้เป็นยารักษาโรคลมชักแบบ partial seizures with and without secondary 
generalized seizure และใช้ในการบรรเทาอาการที่เกิดความผิดปกติของเส้นประสาท (neuropathic pain) โดยกลไก 
ในการออกฤทธิ์ในปัจจุบันยังไม่ทราบชัดเจน แต่สันนิษฐานว่า Gabapentin ต่อต้านสาร Thrombospondin ไม่ให้จับกับ 
alpha 2 delta-1 receptor ซึ่งเป็น receptor ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นที่ synapse และ Gabapentin ยังอาจปิดกั น 
การสร้าง synapse ใหม่ ซึ่งเป็นผลท าให้สามารถป้องกันอาการชักและอาการปวดจากเส้นประสาทได้ นอกจากนี จาก
การศึกษาชีวสมมูลในอาสาสมัครไทย สุขภาพดี Gabarex 300 mg มีผลชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบ Neurontin®  
300 mg ดังนั น Gabarex จึงมีคุณสมบัติการรักษาเท่าเทียมกับยาต้นแบบและสามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบได้ ซึ่งจะส่งผลดี
ให้กับผู้ป่วยที่จะเข้าถึงยา Gabapentin ทั งในด้านค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางการรักษา 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. Gabarex รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยาแคปซูลเบอร์ 1 สีเหลือง มีอักษรสีฟ้า “G 300” บนแคปซูล 

ภายในบรรจุผงยา สีขาวถึงสีขาวออกสีเหลืองอ่อน 
2. Gabarex ที่จ าหน่ายมีขนาดความแรง 300 มิลลิกรัม 
3. Gabarex ประกอบด้วย กาบาเพนติน 300 มิลลิกรัม 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

 
ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03010094 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาคลาริโทรมัยซิน (Clarithromycin)                                                                                                               
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 คลารโิทร อาร์เอ็กซ์ 500 (KLARITHRO RX 500) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                             บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ร่วมกับบริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่งจ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                      -  
ผู้จ าหน่าย :                                                     บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  -   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :                                         ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

“KLARITHRO RX 500” หรือช่ือภาษาไทย “คลาริโทร อาร์เอ็กซ์ 500” ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ  
คลาริโทรมัยซิน (Clarithromycin) 500 มิลลิกรัม เป็นยาปฏิชีวนะกึ่งสังเคราะห์ในกลุ่ม Macrolides ที่ใช้รักษาภาวะ 
การอักเสบจากการติดเชื อบริเวณคอหอย หลอดลม และทางเดินอาหารส่วนบน หรือแม้กระทั่งติดเชื อที่ผิวหนัง นอกจากนี ยัง
ใช้รักษาอาการติดเชื อบริเวณทางเดินอาหารสว่นล่าง เช่น การติดเชื อ Helicobacter pylori โดยกลไกการออกฤทธ์ิจะเข้าจบั
กับไรโบโซม 50 S ท าให้ยับยั งกระบวนการและขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีนของเชื อแบคทีเรีย นอกจากนี จากการศึกษา 
ชีวสมมูลในอาสาสมัครไทย สุขภาพดี KLARITHRO RX 500 มีผลชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบ KLACID 500®  
ดังนั น KLARITHRO RX 500 จึงมีคุณสมบัติในการรักษาเท่าเทียมกับยาต้นแบบและสามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบได้ ซึ่งจะ
ส่งผลดีให้กับผู้ป่วยที่จะเข้าถึงยา Clarithromycin ทั งในด้านค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการรักษา 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. KLARITHRO RX 500 รูปแบบผลติภัณฑ์เป็นยาเม็ดรูปรีนูนทั งสองดา้น เคลือบฟิลม์สีขาว ด้านหนึ่ง

เรียบอีกด้านหนึ่งมีอักษร Kla 500 
2. KLARITHRO RX 500  ที่จ าหน่ายมีขนาดความแรง 500 มิลลิกรัม 
3. KLARITHRO RX 500  ประกอบดว้ย คลารโิทรมัยซิน 500 มิลลิกรมั 

 
++++++++++++++++++++ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010095 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เนอร์วิน-300 (NERVIN-300)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยาเนอร์วิน-300 เป็นยาใช้รักษาอาการกันชัก แบบ partial-seizure และรักษาอาการปวดตามเสน้ประสาท  
2. ยาเนอร์วิน-300 มีการศึกษาทางชีวสมมูลและผลการศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ  

พบว่า มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีรายช่ือใน ผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ (Orange book) และเป็น
ยาที่มีการละลายของตัวยาที่ใกล้เคียงยาต้นแบบ 

3. ยาเนอร์วิน-300 เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพ (Interchangeable) ทั งยังมีราคาถูกกว่า 
ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ 

4. ยาเนอร์วิน-300 เป็นยาที่มีคุณสมบัติทางเภสัชจลศาสตร์เทียบเคียงยาต้นแบบ 
5. ยาเนอร์วิน-300 เป็นยาท่ีผลิตในประเทศไทย จากโรงงานท่ีได้มาตรฐาน GMP/PICs   
6. ยาเนอร์วิน-300 บรรจุในแคปซูลสีเหลือง ขนาด 300 มิลลิกรัม บรรจุแผงบลิสเตอร์ แผงละ 10 แคปซูล 

 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด   0 2415 1007 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010096 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเอฟฟาไวเร็นซ์ (Efavirenz) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาเม็ดเอฟฟาไวเร็นซ์ (600 มก.)  

(EFAVIRENZ TABLETS (600 MG)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเอฟฟาไวเร็นซ์ ภายใต้ช่ือทางการค้า EFAVIRENZ TABLETS (600 MG) เป็นยาสามัญใหม่ ใน 1 เม็ด 
ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Efavirenz ขนาด 600 มิลลิกรัม เป็นยาต้านไวรัสในกลุ่ม Non-nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors (NNRTIs) ออกฤทธิ์ ยับยั งการท างานของเอนไซม์  HIV-1 reverse transcriptase ที่ ไม่ ใ ช่  
Nucleoside ท าให้การสร้าง DNA ของไวรัสไม่สมบูรณ์มีข้อบ่งใช้รักษาการติดเชื อ HIV-1 ในผู้ใหญ่ ร่วมกับยาต้านรีโทรไวรัส
กลุ่มอื่น ๆ ขนาดรับประทานครั งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั ง โดยสามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างได้  
 ยาเอฟฟาไวเร็นซ์ เป็นยาที่วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง 
และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วยได้ โดยมีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (Stocrin) ผลการศึกษาพบว่ายาทั ง  
2 รายการ มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence) และได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ความแรงของยา : Efavirenz 600 มิลลิกรัม/เม็ด 
2. รูปแบบยา : Film coated tablets 
3. ลักษณะยา : เม็ดรูปรีปลายมน ทั งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีส้ม ด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ EZ 600  

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
4. เลขทะเบียนยา : 1A 23/58 (NG) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 

 

  องค์การเภสัชกรรม   0 2203 8600 - 3 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010097 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซลิ ฟูมาเรต และ เอมทริซิตาบีน 
(Tenofovir Disoproxil Fumarate and Emtricitabine) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ทีโน-เอ็ม (TENO-EM) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต และ เอมทริซิตาบีน ภายใต้ช่ือทางการค้า TENO-EM เป็นยาสามัญใหม่ 
ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย ตัวยาส าคัญ 2 ตัว คือ ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต ขนาด 300 มิลลิกรัม และ เอมทริซิตาบนี 
ขนาด 200 มิลลิกรัม  
 ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต และ เอมทริซิตาบีน เป็นยาต้านไวรัสในกลุ่ม Nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors (NRTIs) ออกฤทธิ์ยับยั งการท างานของเอนไซม์ HIV-1 reverse transcriptase ท าให้การสร้าง 
DNA ของไวรัสไม่สมบูรณ์ มีข้อบ่งใช้รักษาการติดเชื อ HIV-1 ในผู้ใหญ่ ร่วมกับยาต้านรีโทรไวรัสกลุ่มอื่น ๆ รวมทั งการป้องกัน
การติดเชื อด้วยยาต้านไวรัสก่อนการไดร้ับเชื อ (Pre-Exposure Prophylaxis) มีขนาดรับประทานครั งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั ง 
โดยจะรับประทานพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้  
 ยาทีโน-เอ็ม (TENO-EM) เป็นยาที่มีการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย เพื่ดทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 
ที่มีราคาสูง และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยได้ โดยมีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (Truvada) ผลการศึกษา
พบว่ายาทั ง 2 รายการ มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence) และได้รับการอนุมัติ
ทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ความแรงของยา : Tenofovir disoproxil fumarate 300 มิลลิกรัม และ Emtricitabine 200 

มิลลิกรัม  
2. รูปแบบยา : Film coated tablets 
3. ลักษณะยา : ยาเม็ดรูปยาวรี ปลายท้ายมน เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีรอยแบ่งครึ่งเม็ด มีตัวอักษร 

“T” และ “E” อยู่คนละข้างของขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ 
4. เลขทะเบียนยา : 2A 5/56 (NG) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 

  องค์การเภสัชกรรม   0 2203 8600 - 3 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010098 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยากาบาเพนทิน (Gabapentin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  กาแบนทิน (300 มก.) (Gabantin (300 mg)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยากาแบนทิน Gabantin มีตัวยาส าคัญคือ Gabapentin จัดเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคลมชักแบบ partial 
seizures with and without secondary generalization และยังสามารถใช้รักษาอาการปวดจาก neuropathic pain ได้ 
โดยยากาแบนทิน Gabantin ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากบริษัท จนกระทั่งได้สูตรต ารับที่มีความคงตัวดี มีชีวสมมูล 
เทา่เทียมกับยาต้นแบบสามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบน าเข้าจากต่างประเทศได้ ด้วยราคาที่ถูกกว่า   
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยากาแบนทิน Gabantin เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizures with and with 
secondary generalization 

2. ยากาแบนทิน Gabantin สามารถใช้รักษาอาการปวดจาก neuropathic pain ได้ 
3. ยากาแบนทิน Gabantin ขนาด 300 มิลลิกรัม แคปซูล บรรจุในแผงยาที่มีระบุช่ือยาทุกเม็ด 
4. ยากาแบนทิน Gabantin ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S 
5. ยากาแบนทิน Gabantin จัดเก็บและจ าหน่ายภายใต้มาตรฐาน GSDP 
6. ยากาแบนทิน Gabantin เป็นยาที่ผลิตในประเทศ โดยมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด   0 2753 8730 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010099 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ออนเซ็ท (ONZET®) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยา Azithromycin (ONZET®) ใช้ในการรักษาการติดเชื อซึ่งเกิดจากเชื อที่ไวต่อยานี  ได้แก่ การติดเชื อทางเดิน 
หายใจส่วนล่าง เช่น หลอดลมอักเสบ (bronchitis) และปอดอักเสบ (pneumonia) การติดเชื อทางทันตกรรมและช่องปาก 
การติดเชื อทางผิวหนังและเนื อเยื่อ การติดเชื อในหูชั นกลางอย่างเฉียบพลัน (acute otitis media) การติดเชื อทางเดินหายใจ
ส่วนบน เช่น โพรงอากาศอักเสบ ( sinusitis) และคอหอย/ทอนซิลอักเสบ (pharyngitis/tonsillitis) ยา ONZET®  
มีผลการศึกษาชีวสมมูลเทียบเท่ายาต้นแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายา มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยไม่แตกต่างกันกับ  
ยาต้นแบบ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ง่ายขึ น  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา ONZET® ใช้ในการรักษาการติดเชื อซึ่งเกิดจากเชื อที่ไวต่อยานี  เช่น การติดเชื อทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง การติดเชื อทางเดินหายใจส่วนบน เป็นต้น 

2. ONZET® เป็นยาผงแห้งบรรจุในขวดพลาสติก ส าหรับผสมน  า 9 มิลลิลิตร จะได้สารละลายยา  
15 มิลลิลิตร 

3. ONZET® ยาบรรจุใน Pouch 
4. ONZET® ใน 1 ขวด ประกอบด้วยตัวยา Azithromycin ขนาด 200 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร 
5. ONZET® มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบพบว่า ยามีประสิทธิภาพการรักษาและ

ความปลอดภัยไม่แตกต่างกับยาต้นแบบ 
 

++++++++++++++++++++ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010100 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาวาลซาร์แทน (Valsartan tablets) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ออลแวน 80 มก. (ALLVAN 80 MG) และ ออลแวน 160 มก.
 (ALLVAN 160 MG) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ไบโอฟารม์ เคมิคลัส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ออลแวนเป็นยา Valsartan ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจวาย และภาวะ
หลังกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด ซึ่งผลิตจากโรงงานผลิตยาในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐาน  EU GMP ในระดับสากล โดยใช้
กระบวนการในการผลิตแบบ dry granulation ที่เทียบเท่ากับยาต้นแบบท่ีผลิตจากต่างประเทศ มีการศึกษาวิจัยพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีความคงตัว มีความสะดวกในการใช้ของผู้ป่วย โดยผลิตเป็นแบบ unit dose container เพื่อเพิ่มความร่วมมือ 
ในการใช้ยาของผู้ป่วยและความสะดวกในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล โดยมีราคาที่ผู้ป่วยคนไทยเข้าถึงได้ 
นอกจากนี  ออลเวนยังมีการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ในอาสาสมัครสุขภาพดีภายในประเทศ พบว่ามีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพเทียบเคียงกับยาต้นแบบ ซึ่งยาออลแวนนี จะเป็นหนึ่งในยาสามัญที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ  
ให้มีการค้นคว้าและวิจัยพัฒนาสืบต่อไป 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาที่มีการพัฒนาวิจัยจากโรงงานยาภายในประเทศไทยท่ีไดร้ับมาตรฐาน EU GMP ในระดับสากล 
2. เป็นยาที่มีการผลิตโดยวิธี dry granulation เช่นเดียวกับยาต้นแบบ 
3. มีการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์พบว่าเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
4. มีการพัฒนาและศึกษาบรรจุภัณฑ์เป็นแบบ unit dose container  

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด   0 2709 2121 - 2 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010101 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากาบาเพนติน (GABAPENTIN) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  รอนติน (RONTIN) และรอนติน (600) (RONTIN (600)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ไบโอฟารม์ เคมิคลัส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 

ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นยากลุ่ม gabapentinoids ออกฤทธิ์โดยลดความไวที่มากเกินไป (hyperexcitability) ของเซลล์ประสาท 
ในการส่งสัญญาณความปวด โดยยาจับกับ calcium channel ที่ alpha2-delta subunit ส่งผลให้การหลั่งสารสื่อประสาท 
(neurotransmitter) ลดลง จึงสามารถลดอาการปวดลงได้ มีข้อบ่งใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาโรคลมชักแบบ partial 
seizures with and without secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กท่ีมีอายุมากกว่า 12 ปี และเป็นยาเสริมร่วมกนั
กับยาต้านโรคลมชักมาตรฐานในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizures with and without secondary generalization  
ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั งแต่ 3 ปีขึ นไป รักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท (Neuropathic pain)  
ในผู้ป่วยที่มีอายุตั งแต่ 18 ปีขึ นไป สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ และเป็นยาในบัญยาหลักแห่งชาติ ง (4.7.2 
Drug for Neuropathic Pain) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาที่ผลิตจากโรงงานไบโอแลปซึ่งได้รับรองมาตรฐาน PIC/s GMP จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, OHSAS 18001:2007 

2. มีระบบการขนส่งและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน GSDP (Good Storage and 
Distribution Practice) 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ นในประเทศไทย มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Thai 
Healthy Volunteer พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบ แสดงให้เห็น
ถึงความเท่าเทียมกันกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ จึงสามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบได้  
อีกทั งยังมีราคาที่ถูกกว่ายาต้นแบบ จึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ 

4. เป็นยาที่มีรายช่ือในหนังสือรายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียมในการบ าบัดรักษา 
กับยาต้นแบบ (Orange Book) ที่สามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ 

5. RONTIN เป็นยาที่มีรายช่ืออยู่ในหนังสือ Green Book  2017 (หนังสือรวบรวมรายช่ือผลิตภัณฑ์ยา
คุณภาพและผู้ผลิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ปี 2017) ซึ่งจัดท าโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข  
 

++++++++++++++++++++ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010102 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาควิไทอะปีน (Quetiapine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ควานเทีย 200 (QUANTIA 200) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Quetiapine เป็นยารักษาโรคจิตชนิด atypical ซึ่งจับกับตัวรับสารสื่อประสาทหลายชนิด Quetiapine  
มีคุณสมบัติจับกับตัวรับซีโรโตนิน (5HT2) ในสมองมากกว่าการจับ กับตัวรับโดปามีน D1 และ D2  
ในสมอง Quetiapine ยังมีการจับตัวสูงกับตัวรับฮีสตามีน และ alpha 1 adrenergic และมีการจับตัวต่ า
กับตัวรับ alpha 2 adrenergic แต่ไม่มีการจับกับตัวรับโคลีเนอร์จิก muscarinic และ benzodiazepine 
Quetiapine เป็นสารที่ออกฤทธิ์ ในการทดสอบฤทธิ์ต้านโรคจิต เช่น ลดการตอบสนองต่อภาวะที่ต้อ ง
หลีกเลี่ยง (Conditioned avoicdance) 

2. QUANTIA เป็นยาที่ผลิตขึ นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ แต่มีราคา
ที่ถูกกว่า 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. QUANTIA 200 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว กลม นูน ทั งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร QUANTIA และ

เลข 200 อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง 
2. ยา QUANTIA มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา 
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. QUANTIA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 
 

++++++++++++++++++++ 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010103 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  กาเพ็นติน (Gapentin) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยากาบาเพนติน ภายใต้ช่ือการค้า Gapentin เป็นยาสามัญซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อรักษา 
โรคลมชัก (epilepsy) แบบ partial seizures with and without secondary generalization ในผู้ป่วยโรคลมชักที่มีอายุ
มากกว่า 12 ปี และใช้รักษาร่วมกับการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizures ในเด็กท่ีมีอายุ 3 ถึง 12 ปี รวมทั งรักษาอาการ
ปวดเส้นประสาทหลังเป็นงูสวัด (postherpetic neuralgia, PHN) ในผู้ใหญ่ ซึ่งยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง 
บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูลวิจัยและคัดเลือกสูตรต ารับท่ีเหมาะสม รวมทั งการศึกษาชีวสมมลู
เพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความเท่าเทียมกัน และได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วยตัวยา Gabapentin 300 มิลลิกรัม 
2. ใ ช้ในการรักษาโรคลมชัก (epilepsy) แบบ partial seizures with and without secondary 

generalization ในผู้ป่วยโรคลมชักที่มีอายุมากกว่า 12 ปี และใช้รักษาร่วมกับการรักษาโรคลมชัก
แบบ partial seizures ในเด็กท่ีมีอายุ 3 ถึง 12 ป ี

3. ใช้รักษาอาการปวดเส้นประสาทหลังเป็นงูสวัด (postherpetic neuralgia, PHN) ในผู้ใหญ่ 
4. เป็นยาที่มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ 

สามารถใช้แทนกันได้ โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

5. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)   0 2943 0935 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010104 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาโดนีพีซลิ ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)                                                                                                               
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 แอลไซม์ (Alzime) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                             บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี  จ ากัด และศูนย์วิจัย

คลินิกศิริราช (Siriraj Clinical Research Center) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                      -  
ผู้จ าหน่าย :                                                     บริษัท เบอร์ลินฟารม์าซูติคอลอินดสัตรี  จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  -   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซตูิคอลอินดัสตรี  จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :                                         ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยาแอลไซม์ (Alzime) มีข้อบ่งใช้ ส าหรับโรคอัลไซเมอร์ 
- ส าหรับการรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzimer’s dementia) ระยะเริ่มแรกถึง 

ปานกลาง และระยะรุนแรง 
- ส าหรับการรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (vascular dementia) 

2. ยาแอลไซม์ (Alzime) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยทัดเทียม
กับยาต้นแบบ ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า 
มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ และสามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบได้ ( Interchangeable) ทั งยังมีราคา
ย่อมเยาว์กว่ายาต้นแบบ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาแอลไซม์ (Alzime) ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา donepezil hydrochloride 10 mg film-

coated tablet 
2. ยาแอลไซม์ (Alzime) เป็นยาที่อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานเภสัชต ารับ (USP)  
3. ยาแอลไซม์ (Alzime) ผลิตโดย บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี  จ ากัด ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s)  

4. ยาแอลไซม์ (Alzime) มีมาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการจัดเก็บและจ าหน่ายเภสัชภัณฑ์  World Health Organization Good Manufacture 
Practices (GMP) and Good Storage and Distribution Practice (GSDP) 

5. ยาแอลไซม์ (Alzime) มีการบ่งชี เพื่อความสะดวก ในการบริหารยา ดังนี  
- เม็ดยา มี imprint code ซึ่งง่ายต่อการบ่งชี  (identification)  
- บรรจุใน แผงอลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท ป้องกันแสงและป้องกันความชื น  
- แผงยา ระบุ ช่ือยา Lot No วันสิ นอายุ ทุกๆ เม็ดยา (unit dose) เพื่อช่วยในการบริหารยา 
- กล่องยา  มี sticker สีแสดงปีที่หมดอายุ เพื่อช่วยในการบริหารยาตามระบบ First In First Out 

(FIFO) 
++++++++++++++++++++ 

  บริษัท เบอร์ลินฟารม์าซูติคอลอนิดัสตรี  จ ากัด   0 2737 6717 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010105 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโดเนพีซลิ ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โดพีซิล 10 (Dopezil 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. Dopezil 10 เป็นผลิตภัณฑ์ยาส าหรับใช้ในการรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์  
2. มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาโดยบริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในประเทศไทย 
3. มีการศึกษาชีวสมมูลของยา (Bioequivalence study)  เปรียบเทียบกับยาต้นแบบว่ามีประสิทธิภาพ

ทัดเทียมกับยาต้นแบบ 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากดั   0 2314 6671 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010106 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซาเลซิน 500 (Xalecin 500) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. Xalecin 500เป็นผลิตภัณฑ์ยาส าหรับรักษาโรคติดเชื อในทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ และต่อมลูกหมากอักเสบ 

2. มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาโดยบริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในประเทศไทย 
3. มีการศึกษาชีวสมมูลของยา (Bioequivalence study) เปรียบเทียบกับยาต้นแบบว่ามีประสิทธิภาพ

ทัดเทียมกับยาต้นแบบ 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากดั   0 2314 6671 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010107 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาแอมโลดพิิน (Amlodipine tablet) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอมโลวาสค์ 5 (Amlovasc 5) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2567 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเม็ดแอมโลวาสค์ 5 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ประกอบด้วยตัวยาแอมโลดิพิน ขนาดความแรง 5 มิลลิกรัม 
เป็นยากลุ่ม Calcium channel blocker ที่ช่วยควบคุมโรคความดันโลหิตสูง บรรเทาอาการเจ็บหน้าอก จากกล้ามเนื อหัวใจ
ขาดเลือด หรือโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจ โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั งการเคลื่อนตัวของแคลเซียมไอออนผ่าน
ช่องทางบริเวณผนังเซลล์กล้ามเนื อหัวใจและเซลล์กล้ามเนื อเรียบ เป็นผลให้เซลล์กล้ามเนื อเหล่านั นไม่สามารถหดตัวได้  
จึงเกิดการคลายตัวส่งผลให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย รวมถึงหลอดเลือดแดงโคโรนารีที่ไปเลี ยงหัวใจ 
ท าให้ความดันโลหิตลดลงและเลือดไปเลี ยงหัวใจได้ดีขึ น 
 ยาเม็ดแอมโลวาสค์ 5 ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาในด้านสูตรต ารับที่ให้การแตกตัวและการละลายที่ดี  
ไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ รวมทั งผ่านการศึกษาความคงสภาพเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยาเม็ดแอมโลวาสค์ 5 มีความคงสภาพ
ที่ดีตลอดอายุยา นอกจากนั นแอมโลวาสค์ 5 มีการศึกษาเพื่อยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบนอร์วาสค์ 5 
เนื่องจากตัวยาแอมโลดิพินจัดอยู่ใน BCS class I ซึ่งเป็นยาที่มีการละลายและดูดซึมผ่านเซลล์ได้ดี ผู้วิจัยจึงด าเนินการยื่น
รายงานเพื่อขอยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ  
 ยาเม็ดแอมโลวาสค์ 5 ได้ผ่านการพิจารณาทั งในส่วนของสูตร กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการผลิต (Process Validation) และข้อมูลความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ทุกประการ ดังนั น แอมโลวาสค์ 5 จึงได้รับการอนุมัติการขึ นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ให้สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ 
 ระบบการจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพแอมโลวาสค์ 5 ผลิตและจ าหน่ายโดยบริษัท โปลิฟาร์ม  
ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ผลิตและบรรจุโดยโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย รวมทั งได้รับการรับรองมาตรฐานในการวิเคราะห์ยา 
ISO/IEC 17025:2005 จาก ilac 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 
 

 บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด   0 2316 9419 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010108 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin tablet) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คราวิซิน 500 (CRAVIXIN 500) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเม็ดคราวิซิน 500 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ประกอบด้วย ตัวยาลีโวฟลอกซาซิน ขนาดความแรง 500 
มิลลิกรัม เป็นยาปฏิชีวนะที่จัดอยู่ในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั งการท างานของ Topoisomerase IV 
และ DNA gyrase ส่งผลให้การจ าลอง/การสร้าง DNA หยุดชะงัก และกระทบต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ท าให้ไม่
สามารถแพร่พันธุ์ได้จนกระทั่งตายลงในที่สุด 
 คราวิซิน 500 เป็นยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ยับยั งเชื อแบคทีเรียภายในร่างกาย โดยใช้รักษาโรคปอดอักเสบชุมชนและ
โรงพยาบาลอาการติดเชื อที่ผิวหนัง ไซนัส กรวยไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก และรักษาอาการหลอดลมอักเสบ และ
ปอดอักเสบจากการติดเชื ออีกด้วย 
 ยาเม็ดคราวิซิน 500 ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาในด้านสูตรต ารับท่ีให้การแตกตัว และการละลายที่ดีไม่แตกต่าง
จากยาต้นแบบรวมทั งผ่านการศึกษาความคงสภาพเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยาคราวิซิน 500 มีความคงสภาพที่ดีตลอดอายุยา 
นอกจากนั น คราวิซิน มีการศึกษาเพื่อยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบคราวิต 500 เนื่องจากตัวยาลีโวฟลอกซาซิน 
จัดอยู่ใน BCS class I ซึ่งเป็นยาที่มีการละลายและดูดซึมผ่านเซลล์ได้ดี ผู้วิจัยจึงด าเนินการยื่นรายงานเพื่อขอยกเว้น
การศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ  
 ยาเม็ดคราวิซิน 500 ได้ผ่านการพิจารณาทั งในส่วนของ สูตร กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบความถูกต้องในการผลิต (Process validation) และข้อมูลความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ทุกประการ ดังนั น ยาเม็ดคราวิซิน 500 จึงได้รับการอนุมัติการขึ นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา (อย.) ให้สามารถผลิตภัณฑ์และจ าหน่ายได้ 
 ระบบการจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพ คราวิซิน 500  ผลิตและจ าหน่ายโดยบริษัท โปลิฟาร์ม 
ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ผลิตและบรรจุโดยโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย อีกทั งได้รับการรับรองการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ยาคราวิซิน 500 ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จาก ilac 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 
 

 

  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั   0 2316 9419   
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : รากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : รากฟันเทียม ตราอักษร NOVEM (“NOVEM” DENTAL  

IMPLANT) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท พีดับบลิว พลสั จ ากัด ร่วมวิจัยกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทาง

ทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท พีดับบลิว พลสั จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท พีดับบลิว พลสั จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 รากฟันเทียม ตราอักษร NOVEM เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์ประเภทฝังใน Class II b ซึ่งเกิดจากการ
วิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท พีดับบลิว พลัส จ ากัด และศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้พัฒนาตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวนอกและแบบเกลียวคู่ สลับกับ
ช่องว่างระหว่างเกลียวบนรากฟันเทียมตัวเดียวกัน และสร้างรอยบากเป็นช่วงๆ บนเกลียวรอบๆ เส้นแนวรอบวง รวมถึง 
ได้พัฒนาออกแบบข้อต่อระหว่างตัวรากฟันเทียมกับหลักยึดฟันปลอมแบบ Penta-Lobules Cone & Sleeve เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงของหลักยึดฟันปลอม ป้องกันการเคลื่อนไหวรอบแกน และลดช่องว่างที่เกิดขึ นระหว่างตัวรากฟัน เทียมและ 
หลักยึดฟันปลอดด้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ดังต่อไปนี  
1.1 มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice) 
1.2 มาตรฐานระบบคุณภาพการจัดการเครื่องมือแพทย์ (EN ISO 13485) 
1.3 มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป (MDD 93/42/EEC) 
2. ส่วนประกอบมาตรฐาน 1 ชุดรากฟันเทียม ประกอบด้วย 

2.1  Implant Fixture 
2.2  Fixture Mount 
2.3  Retaining Screw 
2.4  Cover Screw 
2.5  Healing Cap 
2.6  Abutment 
2.7  Analog 
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3. มีอุปกรณ์เสริมที่รองรับกระบวนการผ่าตัดฝังรากเทียมระบบดิจิทัล (Digital Implant Placement) 
ที่สามารถรองรับการท างานร่วมกับเครื่องเอ็กซเรย์ 3 มิติ (Cone Beam CT) เครื่องสแกนฟันดิจิทัล 
3 มิติ (Intraoral Scanner) และเครื่องจักรขึ นรูปชิ นส่วนรากเทียมและครอบฟัน (CNC Milling 
Machine) อาทิ เช่น 
3.1  หลักยึดฟันปลอมที่รองรับการขึ นรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Custom Abutment or   

Pre-Milling Abutment) ที่มีรูปทรงและขนาดเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยแต่ละราย 
3.2  ปลอกประคองแนวเจาะ (Surgical Guided Sleeve) ที่ถูกน าไปใช้ร่วมกับชุดน าทางการเจาะ 

(Surgical Drill Guided) 
3.3  ตัวก าหนดพิกัด/ต าแหน่ง (Digital Scan Body) ของรากฟันเทียมที่ถูกฝัง เพื่อประโยชน์ 

ในการออกแบบรูปทรงและขนาดของครอบฟัน รวมถึงการออกแบบรูปทรงและขนาดของ 
หลักยึดฟันปลอมในรูปแบบของภาพ 3 มิติ  และน าข้อมูลของภาพที่ เป็นไฟล์ดิจิทัล 
ที่มีความสัมพันธ์กับไฟล์ดิจิทัล 3 มิติ ในฐานข้อมูลของส่วนประกอบต่างๆ ของรากฟันเทียม 
(Digital  Implant  Library) ไปใช้สั่ งการขึ นรูปชิ นส่วนทั ง  2  ในเครื่องขึ นรูปอัตโนมัติ   
(CNC Milling Machine)   

 

++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท พีดับบลิว พลัส จ ากดั   0 3439 3768 - 9 
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ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม 

รหัส : 03050007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน  าตาลต่ า (Low Glycemic 
Index Medical Food) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วันซ์ โปร : อาหารทางการแพทยท์ี่มีค่าดัชนีน  าตาลต่ า
 (ONCE PRO : Low Glycemic Index Medical Food) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากดั 

ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2567 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นอาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน  าตาลต่ า สูตรไม่เติมน  าตาลทราย ปราศจากแลคโตส วิตามิน 17 ชนิด 
และแร่ธาตุ 14 ชนิด 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นอาหารทางการแพทย์ชนิดผงละลายน  าส าหรับดื่ม ประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
วิตามิน 17 ชนิด และแร่ธาตุ 14 ชนิด สูตรไม่เติมน  าตาลทรายปราศจากแลคโตส 

2. เป็นอาหารทางการแพทย์ที่มีดัชนีค่าน  าตาลต่ า เป็นอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษในกลุ่มอาหารที่ป่วย
เฉพาะโรค หรือผู้ที่มีสภาวะผิดปกติทางร่างกาย เช่น ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน  าตาล ผู้ที่เป็น
เบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน  าหนัก จึงไม่ได้เป็นอาหารส าหรับกลุ่มคนท่ัวไป 

3. การบริโภคจึงควรเป็นไปตามค าแนะน าของแพทย์ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด   0 2401 9560    
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ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารชีวภาพขจัดคราบน  ามัน (Bio dispersant) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  OIL SPILL CONTROL 
หน่วยงานที่พัฒนา :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  

                                  และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จัดจ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
8. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
9. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
12. ร้าน วีทีซัพพลาย 
13. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
14. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
15. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
16. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
17. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
19. บริษัท นอร์ทเทริน์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
20. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
21. บริษัท เอ็นไล้ทเ์ท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
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คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 Oil spill control เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์  KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ 
และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน  ามัน คราบน  ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่กัดกร่อน 
ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดคราบน  ามัน บริเวณพื นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน  ามันรวมทั งบริเวณแหล่งน  า 
หรือดินท่ีปนเปื้อนน  ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบ าบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการท างาน
เชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน  ามันทั ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559   

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 12 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารท าความสะอาดชีวบ าบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
8. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
9. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
12. ร้าน วีทีซัพพลาย 
13. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
14. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
15. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
16. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
17. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
19. บริษัท นอร์ทเทริน์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
20. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
21. บริษัท เอ็นไล้ทเ์ท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กรกฎาคม 2559 - กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
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คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน  ามัน คราบน  ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ  
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ท าความสะอาดพื นผิว บริเวณที่ท างาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน  ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน  า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบ าบัดค่าสกปรกของน  าเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน  า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น  าเสีย โดยอาศัยการท างานเชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน  ามันทั ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559   

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- ปรับราคา ขนาด 20 ลิตร ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 12 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น  ายาฆ่าเชื อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของ อย.) 
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
8. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
9. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
12. ร้าน วีทีซัพพลาย 
13. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
14. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
15. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
16. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
17. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
19. บริษัท นอร์ทเทริน์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
20. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
21. บริษัท เอ็นไล้ทเ์ท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื อโรคที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรคทั งแกรมบวกและแกรมลบ เชื อรา ได้ถึง 99.99 % ได้ทุกพื นผิว 
สามารถท าความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื อรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณพื นผิว  
และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol – free formulation)  



40 
 

  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑฆ์่าเชื อโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ในด้านการปศุสัตว์
สามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรคทั งแกรมบวกและแกรมลบ เชื อรา และเชื อไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 % 
 โดยผลิตภณัฑ์นี มีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน  ามันมะพร้าว น ามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์ให้
น้อยลง  
 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์-บลัด 
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื อที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ 
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรค เชื อรา และเชื อไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื นผิวได้เป็นอย่างดี 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561  
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 12 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  
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ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ
การบ าบัดน  าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้  
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์  จ ากัด  ร่ วมวิจัยกับศูนย์พันธุ วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
8. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
9. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
12. ร้าน วีทีซัพพลาย 
13. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
14. บรษิัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
15. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
16. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
17. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
19. บริษัท นอร์ทเทริน์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
20. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
21. บริษัท เอ็นไล้ทเ์ท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กันยายน 2560 - กันยายน 2568 (8 ปี) 
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คุณสมบัตินวัตกรรม:  
เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน  าเสีย (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) คีนน์ โอเอ็มอาร์ – 

ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วนเครื่องอุปกรณ์ผลติ
หัวเชื อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล น ามาย่อส่วนลงใน
เครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบุไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ  ใช้เพียงปลายนิ วสัมผัสเท่านั น ท าให้สะดวก ใช้ง่าย  
และที่ส าคัญสามารถผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั งมีความสดใหม่ตลอดเวลา 
ท าให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
 คีนน์ โอเอ็มอาร์ จะถูกติดตั งพร้อมกับอาหารเลี ยงเชื อสูตรความเข้มข้นสูง สูตรเฉพาะและเหมาะสมกับ 
หัวเชื อจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จ ากัด และหัวเชื อจุลินทรีย์ตั งต้นท่ีมีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัย 
ไบโอเทค แล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน  าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน  าเสียที่มีน  ามันหรือไขมัน
ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื อจุลินทรีย์บ าบัดน  าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื อจุลินทรีย์
บ าบัดน  าเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน  าเสียของอุตสาหกรรม 
ที่สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ นี ได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า  
คอมมูนิตี มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และ  
นิคมอุตสาหกรรม 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 12 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 

 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 บริษัท คีนน์ จ ากัด   0 2747 2101–3 ต่อ 104 
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ด้านอื่นๆ 
 

อื่นๆ  
รหัส : 14000006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลงังาน   
(Incinerator reduces pollution and energy saving) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
 Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยดัพลังงาน 
 CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving 

Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and 
energy saving 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด โดยไดร้ับการ
สนับสนุนทุน จาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) 

2. บริษัท ล็อกซเลย่์ จ ากัด (มหาชน) 
3. บริษัท เดอะซัน ซีเอม็ กรุ๊ป จ ากัด 
4. บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
5. บริษัท พล พรีเมี่ยมพลสั จ ากัด 
6. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
7. บริษัท พี แอนด์ โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
8. บริษัท วี.พี.เอ็น คอลเล็คชั่นส์ จ ากัด 
9. บริษัท โทเทิล่ เวสท์ โซลูชัน่ จ ากัด 
10. บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอรเ์รช่ัน จ ากัด 
11. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั 
12. บริษัท เซฟ สยามบิซิเนส กรุ๊ป จ ากัด 
13. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

1. เป็นเตาเผาขยะ ชนิดเผาขยะต่อเนื่อง สามารถเผาขยะได้ทั งขยะเปียกและขยะแห้ง สร้างอุณหภูมิในการ
เผาได้ตั งแต่ 500 – 1,200 องศาเซลเซียส 

2. มีที่ดักฝุ่นละเอียดในห้องเผาควัน มีถังดักฝุ่นละเอียดเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม มีที่ดักหรือกรองก๊าซ
ก่อนปล่อยออกสู่ชั นบรรยากาศ มีถังกรองก๊าชเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม 
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3. ปล่องระบายอากาศท าด้วยเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า ทาสีกันสนิมและทาทับด้วยสีกัน
ความร้อนมีความสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร 

4. ใช้พัดลมหรือเครื่องอัดอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้ และระบบบ าบัด 
5. เป็นเตาเผาที่มีระบบ Wet Scrubber และ Cyclone ช่วยในการบ าบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก 
6. ผนังภายในห้องเผาทั งหมดท าด้วยอิฐดิบทนไฟหรืออิฐเผาแห้ง หนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีคุณสมบัติ

ทนความร้อน ไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 
7. เตาเผาขยะ มีระบบการท างานหลัก 3 ระบบ คือ ระบบเตาเผาขยะ ระบบดักเก็บมลพิษและระบบ 

ดักเก็บฝุ่น ทุกระบบต้องเชื่อมต่อการท างานเข้าด้วยกัน 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ประหยัดพลังงานและเป็นการประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดการ สามารถจุดติดด้วย
เชื อเพลิง โดยใช้แก๊ส (LPG)  ในปริมาณต่ าเพื่อจุดน าร่องการเผาไหม้ในห้องเผา ช่วยลดมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

2. มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสีย  
จากเตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เป็นเตาเผาขยะส าเร็จรูปติดตั งบนรถกึ่งพ่วงและสามารถเคลื่อนย้ายได้ (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะ 
แบบเคลื่อนที่) 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีกจ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีกจ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีกจ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีกจ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561  

 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด   0 5200 3945 , 095 919 1496 
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ไพรรอส (PYRRHOS MOBILE 

FOAM UNIT) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แอนตี ไฟร์ จ ากดั วิจัยเอง และร่วมวิจัยกับ Richmond 

Fire International Inc. (Germany) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท แอนตี ไฟร์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท แอนตี ไฟร์ เซาท์เทิร์น เซอร์วิส จ ากัด 

2. บริษัท แอนตี ไฟร์ อินดัสตรี จ ากัด 
3. บริษัท พีแนลลอค จ ากัด 
4. บริษัท ถังสยามโลหะกิจ จ ากัด 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.ซัน เทรดดิ ง (ส านักงานใหญ่) 
6. บริษัท ไฟร์ เมทัลลิก จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
7. บริษัท รากบัวอุปถัมภ์ จ ากัด 
8. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จ ากัด 
9. บริษัท ดู แอนด์ เอ จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท แอนตี ไฟร์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 รถเข็นถังบรรจุโฟมไพรรอส ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1) ตัวถังและรถเข็น 2) อุปกรณ์ดูด  
น  ายาโฟมหรือ In-line Inductor 3) หัวฉีดน  ายาโฟมหรือ Branch-pipe/Nozzle 4) สายส่งน  าดับเพลิง 
 โดยรถเข็นถังบรรจุโฟมไพรรอส ถูกออกแบบอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถใช้สารดับเพลิงชนิดโฟม เช่น  
AR-AFFF หรือ AFFF เพื่อดับอัคคีภัยที่เกิดจากสารไวไฟทุกชนิด (หรือไฟประเภท B) ได้อย่างสะดวกและคล่องแคล่วด้วย
การออกแบบที่ง่ายต่อการเข็น โดยมีสามล้อท าให้สามารถเข็นได้อย่างสะดวกไม่ต้องสมดุลน  าหนักขณะเข็น และสามารถ
บรรจุน  ายาโฟมได้ถึง 170 ลิตร หรือ 45 แกลลอน และมีอัตราการไหลของ Branch-pipe/Nozzle อยู่ที่ 400 ลิตร/นาที 
และอัตราการไหลของ In-line Inductor อยู่ที่ 350 ลิตร/นาที เหมาะแก่การปฏิบัติดับเพลิงจริง ตามสถานที่เก็บสารไวไฟ
ทุกชนิด เช่น ห้องเก็บน  ามัน ห้องพ่นสี หรือพื นที่สนามบิน และเพราะรถเข็นบรรจุโฟมไพรรอส มีขนาดที่เล็ก และมีราคาที่
ถูกกว่ารถดับเพลิงมากจึงท าให้เข้าถึงพื นที่ได้สะดวกและรวดเร็วกว่า 
  
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวถังท าจากพลาสติก HDPE หรือ High Density Polyethylene 
2. ตัวถังสามารถจุน  ายาโฟมได้ถึง 170 ลิตร หรือ 45 แกลลอน 
3. รถเข็นถังบรรจุโฟม ถูกออกแบบให้มีสามล้อเพื่อความมั่นคง ไม่ต้องคอยสมดุลน  าหนักในการเข็น 
4. มีหน้าปัดวัดระดับโฟม บนถังบรรจุโฟม 
5. มีการติดตั งวาวล์ซึ่งสามารถท าให้เลือกความเข้มข้นของสารดับเพลิงโฟมได้ โดยปรับได้ 3 ระดับ 

ได้แก่ 1% 3% 6% 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 
1. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2561 
2. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม ตุลาคม 2561 

 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท แอนตี ไฟร์ จ ากัด   0 2260 4565 - 9 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000022 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง ตราเอททีเอท 
 (Eightyeight ready to eat boiled egg white) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไข่สุข จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไข่สุข จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ไข่สุข จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ไข่ขาวต้มพร้อมทานบรรจุแท่ง เป็นนวัตกรรมการบรรจุไข่ขาวล้วน 100% บรรจุภัณฑ์ปิดสนิทคล้ายเต้าหู้หลอด 
เนื อไข่ขาวเนียน นุ่ม ไม่มีฟองอากาศ ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เซชั่น เก็บได้นาน 45 วัน ในอุณหภูมิ 2-4 องศา สามารถ
รับประทานได้ทันทีทั งแบบเย็น หรือน ามาอุ่นร้อน ง่ายต่อการน าไปประกอบอาหารทั งคาว และหวาน เหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการรับประทานโปรตีนจากไข่ขาวทุกวัน  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ไข่ขาวต้มพร้อมทานบรรจุแท่ง 100 กรัม ให้พลังงาน 45 กิโลแคลลอรี่ และมี โปรตีน 10 กรัม 
2. ผ่านกระบวนการพาสเจอรไ์รเซชั่น เพื่อความสดใหม่ 
3. สามารถเก็บไข่ขาวบรรจุแท่ง ได้นานถึง 45 วัน ในตู้เย็นอุณหภมูิ 2-4 องศา 
4. สะดวก พร้อมทาน ไม่ต้องตม้ซ  า 
5. สามารถน าไปประยุกต์ท าเป็นอาหารคาว และอาหารหวานได้ 

 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ไข่สุข จ ากัด   095 951 3790 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส      
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10),  
 มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการสนบัสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผูเ้ชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน  ายุงลายในสภาพธรรมชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ไอยราซัพพลาย จ ากัด 
 2. บริษัท พียูที กรุ๊ป จ ากัด 
 3. บริษัท เอส.ที.อาร์. คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 4. บริษัท ไทย เคมีคอล เทรด จ ากัด 
 5. บริษัท โปรเม็กซ์ เทรดดิ ง จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2567 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) และ มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส ออกฤทธ์ิโดยสารทีมีฟอสในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ  
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้ก าจัดลูกน  ายุงลายได้นาน 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องช่ังหรือตวง น  าหนักเบา เมื่อเทียบกับทราย
เคลือบสารทีมีฟอส ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอสทั งสองขนาด ได้รับการขึ นทะเบียนจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และ GMP 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส มอสควิท ทีบี 10 และมอสควิท  
ทีบี 100 ประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทีมีฟอส (Temephos) 1% w/w และ 10% w/w 

2.  ออกฤทธิ์ในการป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงได้นาน 3 เดือน โดยสารทีมีฟอสจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อย
ออกจากผลิตภัณฑ์ 

3.  กลิ่นไม่เหม็นเมื่อเทียบกับทรายเคลือบทีมีฟอส 
4.  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) มีขนาด 400 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน  า 4 ลิตร  

ซึ่งเหมาะกับพื นท่ีขนาดเล็ก เช่น ถังน  า ตุ่มน  า แจกัน  
5.  มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) มีขนาด 1000 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน  า 100 ลิตร 

ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพื นท่ีขนาดใหญ่ เช่น โอ่งน  า 200 ลิตร 
 

++++++++++++++++++++ 

 

  บริษัท โปรเจ็คฟลิด์ จ ากัด   0 2539 3581 , 0 2791 2999 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000024 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการสนบัสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผูเ้ชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน  ายุงลายในสภาพธรรมชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:    
 มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB)  เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน  
ซึ่งสารไดฟลูเบนซูรอนเป็นสารออกฤทธิ์โดยการไปยับยั งการสังเคราะห์สารไคติน (Chitin Systhesis Inhibitor) ของแมลง  
สารไดฟลูเบนซูรอนในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม ใช้ควบคุมลูกน  ายุงลาย
ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องช่ังหรือตวง น  าหนักเบา ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเม็ดจาก 
สารไดฟลูเบนซูรอนได้รับการขึ นทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 
และ GMP  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB) 
ประกอบด้วย สารออกฤทธ์ิไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด) 

2.  สารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ท าให้
สามารถใช้ป้องกัน และก าจัดลูกน  ายุงลายได้นาน 3 เดือน  

3.  มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB)  มีขนาด 300 มิลลิกรัม/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน  า 200 ลิตร  
ใส่ในภาชนะที่บรรจุน  า 

 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท โปรเจ็คฟลิด์ จ ากัด   0 2539 3581 , 0 2791 2999 
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ฉบับเพ่ิมเติม 
พฤศจิกายน 2561 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวตักรรมไทย 

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

03 ด้านการแพทย ์

0301 ยา 
1 03010028 ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)   
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 450.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,620.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
2 03010083 ยาลาโมทริจีน (Lamotrigine)   
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 50 มิลลิกรัม  (30 เม็ด) กล่อง 350.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
3 07010002 โคมไฟถนนแอลอีด ี(LED Street light)   
  1)  ECO-S 20W โคม 5,000.00 
  2)  ECO-S 30W โคม 6,900.00 
  3)  ECO-ONE 40W โคม 8,000.00 
  4)  ECO-ONE 60W โคม 8,900.00 
  5)  ECO-TWO 110W โคม 18,900.00 
  6)  ECO-TWO 160W โคม 25,000.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
4 07010003 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)   
  1)  ECO-TUBE 9W หลอด 180.00 
  2)  ECO-TUBE 10W หลอด 360.00 
  3)  ECO-TUBE 17W หลอด 450.00 
  4)  ECO-TUBE 18W หลอด 540.00 
  5)  ECO-TUBE 20W หลอด 580.00 
  6)  ECO-TUBE 23W หลอด 630.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
5 07020005 ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ที่มีการทดสอบค่าความต้านทานภายใน

(Battery Monitoring System with Internal Resistance 
Test) 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 07020005 
(ต่อ) 

1)  DGU 16-12V-Ri แบตเตอรี่ 12 Volt จ านวนไม่เกิน 16 ลูก  
 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
 - DGU 16-12V-Ri    1 เครื่อง 
    - LCU : BMS-20                                     1 เครื่อง 
    - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าตรงของแบตเตอรี่       1 ตัว 
    - อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ                                  1 ตัว 
   - อุปกรณ์ประกอบ                                      1 ชุด 

ระบบ 180,000.00 

  2)  DGU 16-12V-Ri แบตเตอรี่ 12 Volt จ านวนไม่เกิน 32 ลูก 
 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
 - DGU 16-12V-Ri    2 เครื่อง 
    - LCU : BMS-20                                      1 เครื่อง 
    - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าตรงของแบตเตอรี่        1 ตัว 
    - อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ                                  2 ตัว 
    - อุปกรณ์ประกอบ                                     2 ชุด 

ระบบ 212,000.00 

  3)  DGU 16-12V-Ri  แบตเตอรี่ 12 Volt จ านวนไม่เกิน 48 ลูก 
 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
 - DGU 16-12V-Ri    3 เครื่อง 
    - LCU : BMS-20                                       1 เครื่อง 
    - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าตรงของแบตเตอรี่        1 ตัว 
    - อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ                                  3 ตัว 
 - อุปกรณ์ประกอบ                              3 ชุด 

ระบบ 243,000.00 

  หมายเหตุ :  1. ราคาน้ีรวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง 
 2. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย และเพิ่มรุ่น รายการล าดับที่ 2) และ 3)  

08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
0806 รถยนต์ตรวจการณ์ 

6 08060001 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง (TRANSFORMER)   
  1)  รหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R-CTTMHT และ/หรือ GUN135R-

CTTSHT ขนาดเครื่องยนต์ 2393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)  
เกียร์อัตโนมัติ (AT) 

  

  1.1)  TR TRANSFORMER II 2393 CC  (2WD AT)  
 (5 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,465,000.00 

  1.2)  TR TRANSFORMER II 2393 CC (2WD AT)  
       (5 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน 1,625,000.00 

  1.3)  TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT)  
       (9 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,545,000.00 

  1.4)  TR TRANSFORMER MAX 2393 CC (2WD AT)   
       (9 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน 1,705,000.00 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 08060001 
(ต่อ) 

1.5)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT)  
       (11 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,545,000.00 

  1.6)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT)  
       (11 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน 1,705,000.00 

  1.7)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT)   
       (7 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,555,000.00 

  1.8)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC (2WD AT)  
       (7 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน 1,715,000.00 

  2)  รหัสรุ่นรถยนต ์GUN126R-CTFMHT ขนาดเครื่องยนต ์2755 CC 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 

  

  2.1)  TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT)  
       (5 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,555,000.00 

  2.2)  TR TRANSFORMER II 2755 CC (4WD MT)  
       (5 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน 1,715,000.00 
 

  2.3) TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT)  
      (9 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,635,000.00 

  2.4)  TR TRANSFORMER MAX 2755 CC (4WD MT)  
       (9 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน 1,795,000.00 

  2.5)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT)  
       (11 ที่น่ัง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ) 

คัน 1,795,000.00 

  2.6)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT)  
       (7 ที่น่ัง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน 1,805,000.00 

  2.7)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT)  
       (11 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,635,000.00 

  2.8)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC (4WD MT)  
       (7 ที่น่ัง,รุ่นSTD) 

คัน 1,645,000.00 

  หมายเหตุ : แก้ไขรายละเอียดรายการล าดับที่ 1) โดยเพิ่มรหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R-CTTSHT 

13 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 

1302 ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 
7 13020005 เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Jammer)   
  รุ่น DCJ-515 ขนาดก าลังส่งขั้นต่ า 15 วัตต์ ต่อช่องสัญญาณ เครื่อง 1,700,000.00 

14 ด้านอ่ืนๆ 

8 14000001 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท ์   
  1)  ขนาด 30 กรัม  ซอง 10.00 
  2)  ขนาด 100 กรัม ซอง 25.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกและเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

9 14000002 กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)   
  1)  แพ็คคู่ แพ็ค 300.00 
  2)  แพ็คเดี่ยว แพ็ค 150.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
10 14000025 ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผวิกาย (A CLEANSING PRODUCT)   
  ขนาดบรรจุซองละ 6 เซต ซอง 110.00 
 

 
(1 เซต ประกอบด้วย แผ่นท าความสะอาด 1 แผ่น และ  
แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น) 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านการแพทย์ 
 

 : ยา     

รหัส : 03010028 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เลซีแทม 250, เลซีแทม 500 (LECETAM 250, LECETAM 500) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 Levetiracetam เป็นยากันชักรุ่นใหม่ (novel antiepileptic drugs) ที่ใช้ส าหรับเป็นยาร่วมในการรักษา
อาการชัก ชนิด Partial onset myoclonic และ/หรือ Primary generalized tonic-clonic seizures โดยจากการศึกษา
พบว่ายา Levetiracetam ออกฤทธ์ิยับยั้ง Voltage dependent N-type calcium channels GABA-ergic inhibitory 
transmissiom ซ่ึงไปแทนที่  negative modulators ลด delayed rectifier potassium current และ/หรือการจับกับ 
synaptic โปรตีน ซ่ึงเก่ียวกับการหลั่งของสารสื่อประสาท โดยมีคุณสมบัติในการจับกับโปรตีนได้น้อย (น้อยกว่า 10%)  
และมี Linear pharmacokinetic correlation รวมทั้งไม่มีฤทธ์ิยับยั้ง หรือกระตุ้นการท างานของ liver enzyme ท าให้
เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาน้อยกว่ายาชักพื้นฐาน นอกจากน้ียังเกิดอาการข้างเคียง น้อยกว่ายากันชักกลุ่มเก่า Lecetam เป็นยา 
ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  Levetiracetam จัดเป็นยาในกลุ่ม antiepileptic drugs ซ่ึงเป็นยากันชักรุ่นใหม่ที่ออกฤทธ์ิกว้าง 

(Broad Spectrum) ท าให้สามารถรักษาอาการชักได้หลายประเภท 
2.  Levetiracetam ไม่มีฤทธ์ิยับยั้ง หรือกระตุ้นการท างานของ liver enzyme ท าให้เกิดปฏิกิริยา

ระหว่างยาน้อยกว่ายาชักพื้นฐาน 
3.  LECETAM 500 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study)  ใน Health Thai volunteers 

พบว่า ค่าทางเภสัชศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Keppra (R) 500 mg ซ่ึงเป็นยาต้นแบบ 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 2 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา     

รหัส : 03010083 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาลาโมทริจีน (Lamotrigine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ลาโมกา-50 (LAMOGA-50) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   

1. Lamotrigine เป็นอนุพันธ์ของ triazine ซ่ึงจะไปยับยั้ งการหลั่ ง  glutamate (กรดอะมิโนที่ส าคัญ 
ที่เก่ียวข้องกับการชัก) และยับยั้งต่อแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโซเดียม (Voltage-sensitive 
sodium channels) จึงช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทคงสภาพอยู่ lamotrigine ยังมีผลยับยั้ง 5-HT3 

receptor อย่างอ่อน ๆ นอกจากน้ีจากการศึกษาในหลอดทดลองพบว่าสามารถยับยั้ง dihydrofolate 
reductase ได้  

2. LAMOGA เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา LAMOGA-50 เป็นยาเม็ด รูปสี่เหลี่ยม แบน ขอบมน สีเหลืองอ่อน เคลือบฟิล์ม ด้านหน่ึงเรียบ   
อีกด้านหน่ึงมีขอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีเลข 50  

2. ยา LAMOGA-50 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า 
ยา LAMOGA-50 มีความเทียบเท่าในการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
โดยสามารถทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรค
มากขึ้น 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจสอบ ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา        
LOT. ที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ของยาได้ทุกเม็ด หากมีการตัดแบ่งแผงยา เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการบริหารยา 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561  
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 2 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO-S, ECO-ONE, ECO-TWO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
   2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
 4. บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  
 โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาท าเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสมกับ
ตัว LED ท าให้ผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการท างานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงต่างจากโคมไฟถนน
เดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึง 
มีอายุการใช้งานที่สั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพื้นที่ถนน หรือพื้นที่ส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างครอบคลุม 
และตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื้นที่ และ
ความต้องการลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่างๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่น้ันๆ ได้ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด    0 2271 4888 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณไ์ฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม     

รหัส : 07010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - TUBE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
   2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
 4. บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบทั้งในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50% ไร้ซึ่ง
รังสี UV และสารปรอท ซ่ึงต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่างสิ้นเชิง ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน และด้านความ
ปลอดภัย อีกทั้งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 – 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้
มี Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ทนทานต่อสัญญาณ
ฟ้าผ่าแค่ประมาณ 1 kV 

 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด    0 2271 4888 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ที่มีการทดสอบค่าความต้านทานภายใน  
(Battery Monitoring System with Internal Resistance Test) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  BEMoS - Ri   
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด และจ้างวิจัยกับ  

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  
 อุปกรณ์เป็นลักษณะ Module วัดค่าต่าง ๆ ของแบตเตอรี่จ านวน 16 ลูก และสามารถเพิ่มจ านวน Module 
ส าหรับวัดค่าแบตเตอรี่จ านวนมากขึ้น ที่มีการต่อแบตเตอรี่อนุกรมหรือขนานแถวกัน ทั้งในระบบ UPS ระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบ โทรคมนาคม ด้วยวงจรกรองสัญญาณแบบ DSP (Digital signal processing) และวิธีการวัดแบบ 4 wire - 
kelvin probe ท าให้ค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่ที่วัดได้มีความแม่นย า สามารถวัดได้ในขณะประจุไฟแบบ Floated 
charge รวมถึงในระบบ UPS ที่มีสัญญาณรบกวนสูง 
 คุณสมบัติเฉพาะ 
 ระบบ Battery Monitoring มีอุปกรณ์เป็นแบบ Module ท าให้สามารถปรับขยายจ านวนให้สามารถใช้ได้ทั้ง
กับแบตเตอรี่ในระบบ UPS ระบบโทรคมนาคม Sub station และอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรม 

1. ในแต่ละ Module สามารถวัดแบตเตอรี่จ านวนหลายๆ ลูกที่ต่ออนุกรมกันสูงสุด 16 ลูก (DGU 16-12V-Ri 
จ านวน 1 เครื่อง) และสามารถต่อขยายเพิ่มจ านวน Module ได้ ซ่ึงสามารถวัดแบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 32 ลูก 
(DGU 16-12V-Ri จ านวน 2 เครื่อง) และวัดแบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 48 ลูก (DGU 16-12V-Ri จ านวน 3 เครื่อง) 

2. ในแต่ละ Module สามารถ 
a. ตรวจวัดค่าแรงดันแบตเตอรี่ทุกลูก 
b. ตรวจวัดค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่ทุกลูก 
c. ตรวจวัดค่ากระแสของแบตเตอรี่ในแถว (string current) 
d. ตรวจวัดอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม 
e. ตรวจวัดอุณหภูมิของแบตเตอรี่ (Pilot) 

3. สามารถวัดค่าในขณะที่แบตเตอรี่ก าลังประจุแบตเตอรี่แบบ Floated charge ได้ 
4. แสดงผลเป็นค่าต้านทาน (mOhm) และ ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับค่าอ้างอิง เพื่อแสดงถึงสภาพของ

แบตเตอรี่ (State of health) 
5. สามารถวัดค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่ 

a. ตั้งแต่ 0.200 mOhm – 40.000 mOhm ส าหรับแบตเตอรี่ 12 V 
b. ความเที่ยงตรง 2-3% of Full Scale 
c. Resolution 0.005 mOhm (แบตเตอรี่ 12V) 

6. สามารถวัดค่าแรงดันแบตเตอรี่ 
a. ตั้งแต่ 1V – 17V ส าหรับแบตเตอรี่ 12V 
b. ความเที่ยงตรง 0.1-0.2% of Full Scale 
c. Resolution 0.001V 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561  ส านักงบประมาณ 
  

7. สามารถวัดค่ากระแสแบตเตอรี่ 
a. ตั้งแต่ +/-300A to +/-1000A 
b. ความเที่ยงตรง 0.2-0.5% of Full Scale + sensor error 
c. Resolution 0.1A 

8. สามารถวัดค่าอุณหภูมิ 
a. ความเที่ยงตรง +/-1   C @ 25   C 
b. Resolution 0.1   C 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561  

- เพิ่มรุ่น รายการล าดับที่  2) – 3) และเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด   0 2907 8521 
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  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
 

: รถยนต์ตรวจการณ ์

รหัส : 08060001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  รถตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  TR TRANSFORMER II 
หน่วยงานที่พัฒนา :    บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากัด (มหาชน) จ้างผู้เชี่ยวชาญในการ

วิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2566 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม: 

 แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC) สวทช. ด าเนินการออกแบบและพัฒนารถตรวจการอเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง โดยใช้หลักการการออกแบบและ
ค านวณทางวิศวกรรมชั้นสูงทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering (CAE)) 
ซ่ึงออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่รองรับแรงกระท าที่เกิดขึ้นกรณีรถเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยใช้เกณฑ์ในการ
ออกแบบตามมาตรฐาน US NCAP จ านวน 2 กรณี ได้แก่ กรณีการชนเต็มหน้ายานยนต์ และกรณีการชนด้านข้างรถยนต์
แบบ side pole ซ่ึงทฤษฎีที่น ามาใช้ในการออกแบบ คือ การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) และน าผลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการออกแบบ จนได้วิธีการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม ส าหรับการทดสอบความปลอดภัย  
ซ่ึงรถตรวจการอเนกประสงค์น้ีได้ผ่านการทดสอบใน 2 หัวข้อ คือ  
  1. การทดสอบด้านความแข็งแรงโครงสร้าง และ  
  2. การทดสอบด้านสภาวะความสบายของการโดยสาร โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน -
อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรถตรวจการอเนกประสงค์น้ีจะถูกผลิตโดยบริษัท ไทยรุ่งยู
เน่ียนคาร์ จ ากัด (มหาชน) และมี บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จ ากัด เป็นผู้แทนจ าหน่าย 

หมายเหตุ : 
  1) รถยนต์ TR TRANSFORMER II รหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R-CTTMHT และรหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R-
CTTSHT ขนาดเครื่องยนต์ 2393 CC ขนาด 150 แรงม้า คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์
ใกล้เคียงกับรถยนต์ในท้องตลาด ที่ระบุปริมาตรกระบอกสูบเท่ากับ 2400 CC 
  2) รถยนต์ TR TRANSFORMER II รหัสรุ่นรถยนต์ GUN126R-CTFMHT ขนาดเครื่องยนต์ 2755 CC 
ขนาด 177 แรงม้า มีคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับรถยนต์ในท้องตลาด ที่ระบุ
ปริมาตรกระบอกสูบเท่ากับ 2800 CC 
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หมายเหตุ :   ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2559 
- เพิ่มเติมขนาด 2800 CC จ านวน 2 รุ่น ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ มีนาคม 2560 ดังน้ี  

1) TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จ านวน 11 ที่น่ัง รุ่น STD  
2) TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จ านวน 7 ที่น่ัง รุ่น STD  

-  แ ก้ ไ ขป ริ ม าต รกร ะบ อ กสู บ  จ าก  2400 CC เ ป็ น  2393 CC และ  2800 CC เ ป็ น  2755 CC  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 

-  แก้ไขรายละเอียด รายการล าดับที่ 1) โดยเพิ่มรหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R-CTTSHT ขนาดเครื่องยนต์ 
2393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 
2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จ ากัด   0 2420 0076 
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ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 
 

: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 

รหัส : 13020005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Jammer) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ DRC (Cellular 

Jammer) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
 บริษัท ซีคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2561 - พฤศจิกายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  

เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ DRC รุ่น DCJ-515 ออกแบบและพัฒนาโดย บริษัท ดิจิตอล 
รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จ ากัด 
 คุณสมบัติทั่วไป 

1. ใช้ตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
2. รองรับแหล่งจ่ายพลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ และกระแสตรง 24 โวลต์ 
3. มีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
4. ก าลังส่งขั้นต่ า 15 วัตต์ต่อช่องสัญญาณ ก าลังส่งรวมไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 
5. มีสวิทซ์เปิดปิดส าหรับแต่ละช่องสัญญาณ แยกอิสระต่อกัน 
6. มีล้อเลื่อน  ส าหรับลากหรือเข็นขนย้ายสะดวก ง่ายต่อการใช้งานและเก็บรักษา 
7. โครงสร้างเป็นกระเป๋า Pelican ที่มีความแข็งแรงทนทาน ตามมาตรฐาน MIL-STD810G 
8. ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้าจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
AMPS/CDMA 800MHz    พิสัยความถี่ 869-894 MHz 
GSM/GPRS/EDGE 900MHz   พิสัยความถี่ 925-960MHz 
GSM/DCS/GPRS/EDGE 1800MHz  พิสัยความถี่ 1804-1880MHz 
CDMA2000/TX EVDO/EV-DV/TD-SCDMA  พิสัยความถี่ 2110-2170MHz 

2. ระยะตัดสัญญาณ 
กรณีใช้สายอากาศแบบมีทิศทาง >120 เมตร (อ้างอิงจากความแรงสัญญาณสถานีฐาน ที่ -75dB) 
 >80 เมตร (อ้างอิงจากความแรงสัญญาณสถานีฐาน ที่ -55dB) 
กรณีใช้สายอากาศแบบรองทิศทาง   >100 เมตร (อ้างอิงจากความแรงสัญญาณสถานีฐาน ที่ -75dB) 
 >50 เมตร (อ้างอิงจากความแรงสัญญาณสถานีฐาน ที่ -55dB) 

3. แหล่งจ่ายไฟ 220 VAC/50 Hz และ 24 VDC 
4. ระบบป้องกันเครื่อง ระบบป้องกันเครื่องท างานเกินพิกัด (Overload Protection) 

 ระบบป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ (Surge Protection) 
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5. ไฟแสดงสถานะการท างาน แสดงระดับแรงดันแบตเตอรี,่ แสดงสถานะ 220VAC,  
  แสดงสถานะ เปิด/ปิดเครื่อง,แสดงสถานะการท างานของแต่ละ

ย่านความถี่, แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ 
6. รอบการท างาน ท างานต่อเน่ือง โดยก าลังส่งไม่ลดลง 
7. ระบบระบายความร้อนภาคขยาย ด้วยพัดลมท างานอัตโนมัติ (Auto Speed Adjust: 3 Level) 

 พร้อมครีบระบายความร้อนอลูมิเนียม (Heat Sink) 
8. น้ าหนักเครื่องรวมแบตเตอรี่ 31 กิโลกรัม 
9. ขนาดของเครื่อง 22" x 17.9" x 10.4" (56.0 x 45.5 x 26.5 ซม.) 
10. มาตรฐานการทดสอบ 

        การทดสอบทางด้านความปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน IEC 60950-1:2005 
การทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Test) ผ่านมาตรฐาน EN 55022:2010 

   การทดสอบความคงทนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMS Test) ผ่านมาตรฐาน EN 55024:2010 
     การทดสอบทางสภาวะแวดล้อม (Environment Test) ประกอบด้วย 

 การทดสอบการใช้งานที่อุณหภูมิต่ า ผ่านมาตรฐาน IEC 60068-2-1:2007 
 การทดสอบการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ผ่านมาตรฐาน IEC 60068-2-2:2007 
 การทดสอบการสั่นสะเทือน (Vibration) ผ่านมาตรฐาน IEC 60255-21-1:1988 
 การทดสอบการกระแทกทางกล (Shock) ผ่านมาตรฐาน IEC 60255-21-2:1988 
 การทดสอบการป้องกัน (Degree of protection) ผ่านมาตรฐาน IEC 60529:2001 

และ IPX4 
หมายเหตุ : 

- อุปกรณ์น้ีอาจมีข้อจ ากัดในการเกิดความถี่นอกย่าน ซ่ึงยังไม่ได้ท าการทดสอบ 
- เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ี เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อตัดสัญญาณสื่อสารใช้เฉพาะ

ภารกิจในพื้นที่เป้าหมายเท่าน้ัน มิได้อนุญาตให้ใช้ในกิจการทั่วไปที่อยู่นอกพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะท าให้เกิดการ
รบกวนอุปกรณ์สื่อสารอ่ืน  

- ผู้ซ้ือควรตรวจสอบช่วงคลื่นความถี่ของการรบกวนสัญญาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จ ากัด   0 2692 8833 
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ด้านอื่นๆ 
 

 

รหัส: 14000001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย:  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ 
หน่วยงานที่พัฒนา:  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด วิจัยร่วมกับ 
                                                                      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท พัทธพงศ์พาณิชย์รุ่งเรือง จ ากัด 

2. บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 
3. บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จ ากัด 
4. บริษัท เจมินี พลัส จ ากัด 
5. บริษัท สตาร์เร็ท เซ้าท์อีสต ์เอเชีย จ ากัด 
6. บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
7. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
8. บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหธานีพัฒนา 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย:  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน: มีนาคม 2559 - มีนาคม 2567  (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม: 
 เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยน าผลิตภัณฑ์ใส่ลงในภาชนะที่มี น้ าขัง 
แหล่งน้ าที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุวางไข่ของยุงลาย ซ่ึงจะไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่มีคราบน้ ามันบนผิวน้ า ไม่ท าให้น้ าขุ่น  
มีประสิทธิภาพในการใช้งานยาวนาน สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2559  

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- ยกเลิกรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายออก 1 ราย และเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 1 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด   0 2295 2151 - 3  
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :                         กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                             บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมวิจัยกับ          
                                                                     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท คัตติ้ง ทูลส์ คาร์ไบต์ จ ากัด 
 2.  บริษัท เจมินี พลัส จ ากัด 
 3.  บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 4.  บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
 5.  บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหธานีพัฒนา 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   

ผลิตภัณฑ์กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารูปแบบกับดักยุงโดยกับดักไข่ยุงน้ีจะช่วย
ดึงดูด ล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ภายในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมดไป  ในกับดักไข่ยุงลีโอแทรป 
LeO - Trap น้ีจะใช้สารก าจัดลูกน้ ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ก าจัดตัวอ่อนลูกน้ า ซ่ึงช่วยลดปัญหา               
โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้มาลาเรีย ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยก าลังตื่นตัวและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล็งเห็นถึงความ
อันตรายของโรค และช่วยกันลดการแพร่พันธ์ุยุงจากแหล่งต่างๆ อย่างได้ผล โดยประชาชนทั่วไปทุกครัวเรือนสามารถใช้
ประโยชน์จากกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap น้ีได้ โดยสามารถน ากับดักไข่ยุงไปวางตามสถานที่ต่างๆ เช่น ใต้ราวผ้า 
ห้องน้ า ใต้ต้นไม้ หรือภายในบริเวณบ้านที่ต้องการ 

ผลงาน ผลิตภัณฑ์กับดัก ไข่ยุงลีโ อแทรป  LeO -  Trap นี้ มีรากฐานการวิจัยจากการค้นพบโดย  
ดร. อุษาวดี ถาวระ ในปี 2547 ที่สังเกตว่ายุงลายบ้านนิยมบินเข้าหาน้ าที่ใช้ท าความสะอาดดิน ทราย และเมือกของสัตว์ทะเล
เพื่อเตรียมน าไปประกอบอาหารเป็นจ านวนมาก จึงด าเนินการศึกษาวิจัยสารส าคัญที่ประกอบอยู่ในน้ าล้างสัตว์ทะเลน้ันพบว่า 
น้ าล้างหอยมีส่วนประกอบสารระเหยหลายชนิดที่สามารถดึงดูดยุงเข้าหาได้และได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการขึ้นเป็นครั้งแรก 
จากการค้นพบดังกล่าวจึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นกว่า 40 ชนิดในน้ าล้างหอย เพื่อหากรรมวิธีสกัด
สารระเหยที่มีบทบาทในการล่อยุงมาวางไข่ในพื้นที่ที่ก าหนด ซ่ึงใช้เวลากว่า 10 ปี จนมีผลส าเร็จขึ้นในโครงการวิจัย          
“การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออกโดยใช้สารดึงดูดยุงมาก าจัดในกับดักแบบพิ เศษ ”  
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร่วมวิจัยกับ บริษัท อิคาริเทรดดิ้ง ประเทศไทย จ ากัด เพื่อพัฒนา
สูตรการสกัดสารระเหยดึงดูดยุงจากธรรมชาติ ด้วยวิธีดึงสารระเหยออกจากตัวท าละลายอินทรีย์ จากน้ันท าการก าจัดสาร  
ที่ไม่ระเหยออกไป ก่อนน าไปก าจัดน้ าออกและท าให้เข้มข้น เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นกับดักที่เหมาะสมกับ  
การล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่  จนกระทั่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลงานวิจัยดังกล่าวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นผลส าเร็จ โดยได้สูตรการสกัดสารระเหยที่คงสภาพให้น้ ามีความสะอาดเหมาะต่อการ
วางไข่ของยุงลายได้เป็นระยะเวลานาน และได้ใช้เทคนิคเฉพาะเคลือบสารดึงดูดในพื้นผิวด้านในของกับดักเพื่อความสะดวก
ต่อการขนส่งและวางจ าหน่าย โดยผู้ใช้สามารถเติมน้ าและเติมสารก าจัดลูกน้ ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI)  
ในกับดัก และน าไปวางในพื้นที่ต่างๆ ได้ทันทีและไม่เป็นอันตราย 
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ซ่ึงผลการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ากับดักไข่ยุงลีโอแทรป  LeO - Trap มีอัตราการดึงดูด 
ในการมาวางไข่ของยุงลายบ้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพท าให้ ลูกน้ ายุงลายตาย  
เม่ือครบ 24 ชั่วโมง ของสารก าจัดลูกน้ ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานกรรมวิธีที่ดีในการผลิต จาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001: 2008 จากผลการวิเคราะห์ทดสอบ และมาตรฐานอุตสาหกรรม แสดงถึงคุณภาพการผลิต  
ที่มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap ที่สามารถใช้งานได้จริง 

จากความส าเร็จข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทฯ จึงได้มีการลงนาม  
ใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อน าผลงานวิจัยร่วมกันไปจดทะเบี ยนนวัตกรรมไทยและ
เผยแพร่สู่ประชาชน” เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้สามารถผลิตและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในการป้องกันโรคด้วยตัวเองต่อไป 

 
ข้อก าหนดของสินค้า 

กับดักไข่ยุง LeO-Trap 
รายละเอียดสินค้า 
ชื่อ: กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap 
การประยุกต์ใช้: ใช้ดึงดูดล่อยุงให้มาวางไข่ในกับดักไข่ยุง พร้อมกับก าจัดไข่ลูกน้ ายุงลายด้วย AZAI เอซายเกล็ด 
                                 ซีโอไลท์ ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ประโยชน์:                    1. ช่วยลดปริมาณการแพร่พันธ์ุยุง 
                                 2. ลดการใช้สารก าจัดลูกน้ ายุงที่ใส่น้ าตามบ้านเรือน 
                                 3. ลดปริมาณพื้นที่การใช้สารก าจัดลูกน้ ายุงในภาชนะและสิ่งแวดล้อม 
                                 4. ลดการใช้สารเคมีในการฉีดพ่น และเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 
 
รูปภาพลักษณะกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
การบรรจุและหีบห่อ 
1) สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย 
 1.1) กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap จ านวน 2 ชุด      
 1.2) เชือกส าหรับแขวนจ านวน 2 เส้น 
 1.3) ถุงพลาสติก LeO – Trap ส าหรับใส่กับดักไข่ยุงจ านวน2ใบ 
 1.4)  AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก ขนาด 100 กรัม (พร้อมช้อนตัก) จ านวน 1 ซอง 
 1.5)  โบชัวร์กับดักไข่ยุง จ านวน 1 แผ่น 
2) ภาชนะบรรจุภายนอก ต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการขนส่งและการเก็บรักษา 
 
 
 
 

ด้านหน้า ด้านหลัง 
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ขนาดของสินค้าแบบแพคคู่ : 
ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

1 กับดักไข่ยุงลีโอแทรป       
LeO - Trap 
 

2 ชุด น้ าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20  เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนติเมตร 

ปริมาณน้ าที่บรรจุ 500 มิลลิลิตร 
2 กล่องบรรจุ 

 
1 ใบ น้ าหนัก 0.12 - 0.18 กิโลกรัม 

ความกว้าง 20.50 - 21.50 เซนติเมตร 

ความยาว 25.90 - 26.90 เซนติเมตร 

ความสูงภายในกล่อง 13.30 - 14.30 เซนติเมตร 
3 เชือก 2 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 
4 AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 

ขนาด 100 กรัม 
 
 
 

1 ซอง น้ าหนัก 105.25 - 106.65 กรัม 

5 ถุงพลาสติก LeO - Trap   2 ชุด น้ าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 
ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO -Trap 

แพคคู่ น้ าหนักรวม 0.37 - 0.55 กิโลกรัม 

ขนาดของสินค้าแบบแพคเดี่ยว: 
ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

1 กับดักไข่ยุงลีโอแทรป         
LeO - Trap 
 

1 ชุด น้ าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20  เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนติเมตร 

ปริมาณน้ าที่บรรจุ 500 มิลลิลิตร 
2 ถุงบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด น้ าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 

ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

3 เชือก 1 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 

4 
 
 
 
 
 
 

AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 
ขนาด 30 กรัม 

1 ซอง น้ าหนัก 30.0 - 30.6กรัม 
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ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 
5 ถุงพลาสติก LeO – Trap   1 ชุด น้ าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 

ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO -Trap 

แพคเดี่ยว น้ าหนักรวม 0.11 - 0.17 กิโลกรัม 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2559  

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด   0 2295 2151 - 3 
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ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000025 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โซป ชาวเวอร์ ชีท (SOAP SHOWER SHEET) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  นายบันลือ  กองไชย  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2561 – พฤศจิกายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  
 โซป ชาวเวอร์ ชีท เป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย โดยไม่ต้องล้างออก ไม่ต้องใช้สบู่ ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดตัว 
ให้ฟองละเอียดนุ่ม สะดวกต่อการพกพา และพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์ไปใช้เช็ดท าความสะอาด 
โดยไม่ต้องล้างออก ให้ความรู้สึกสะอาด โดยไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ เน่ืองจากใช้องค์ประกอบทางเคมีที่ 
มีความอ่อนโยนต่อผิว และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ซ่ึงผลิตภัณฑ์น้ีได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกโดยแพทย์ผิวหนังว่า 
ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (อ่อนโยน) “This product was tested by Dermatologist and proved for non-irritation 
(mild to skin)” ในกลุ่มผู้ทดสอบอายุ 18 - 60 ปี ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบการแพ้เม่ือใช้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 
ผลิตภัณฑ์ 1 เซต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หน่ึง เป็นผ้าคอตตอนแผ่นเรียบ หนา 85 แกรม ซ่ึงมีน้ ายาท าความสะอาด
ด้วยคุณสมบัติน้ีจึงสามารถเช็ดท าความสะอาดผิวได้ดี และส่วนที่สอง เป็นผ้าคอตตอนลายนูน หนา 100 แกรม ซ่ึงมีน้ ายา
ช าระล้างน้ ายาท าความสะอาดออกจากผิว พร้อมทั้งมีสารเคลือบบ ารุงผิว ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น รู้สึกถึงความสะอาดได้อย่าง
ชัดเจนหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 
 ค าเตือน   1.  หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ 
  2.  ห้ามเช็ดบริเวณรอบดวงตา 
  3.  ห้ามใช้กับทารก 
 การจัดเก็บ 1. เก็บในอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด ผลิตภัณฑ์จะมีอายุ 2 ปี หลังเปิดใช้  
      มีอายุ 1 เดือน 
  2.  หลีกเลี่ยงการน าเข้าปาก และเก็บให้พ้นมือเด็ก 
  3. ไม่ควรทิ้งผ้าลงในโถสุขภัณฑ์ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด   0 2516 4800 , 0 2516 1118 





 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
ธันวาคม 2561 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ธันวาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
1 03010021 ยาฮิวแมน อัลบูมิน 20% (Human Albumin 20%)   
  1)  ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 50 มิลลลิิตร ขวด 1,200.00 
  2)  ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 100 มิลลลิิตร ขวด 2,400.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกรายชื่อผูแ้ทนจ าหน่าย   
2 03010109 ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต (Tenofovir disoproxil 

fumarate) 
  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 550.00 
3 03010110 ยาโอล์มีซาร์แทน มีด็อกโซมิล (Olmesartan medoxomil)   
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 40 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 590.00 
4 03010111 ยาเลโวซิทิริซีน (Levocetirizine)  

(วาลิซ่า : Valiza) 
  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั (10 เม็ด) กล่อง  80.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 800.00 

0303 วัสดุทางการแพทย์ 
5 03030010 แผ่นปิดแผลเคลือบสารสกัดสมนุไพรจากว่านหางจระเข้และใบ

บัวบก (Polyester Containing Herbal Extract Dressing) 
  

  ซีเฮริบ์® (SI-HERB®)   
  1)  ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร (10 ช้ินต่อกล่อง) กล่อง 340.00 
  2)  ขนาด 10 x 20 เซนติเมตร (10 ช้ินต่อกล่อง) กล่อง 428.00 
  3)  ขนาด 15 x 20 เซนติเมตร (10 ช้ินต่อกล่อง) กล่อง 524.00 
  4)  ขนาด 20 x 30 เซนติเมตร (5 ช้ินต่อกล่อง) กล่อง 495.00 
  5)  ขนาด 40 x 40 เซนติเมตร (5 ช้ินต่อกล่อง) กล่อง 1,295.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
6 07010013 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสัน้ และช่วงยาว แบบพกพา 

(Portable Transient and TOVs Surge Protection 
Device) 

  

  ไซแพด ขนาด กว้าง x ยาว x สูง : 39 x 48 x 77 มิลลิเมตร   
  1)  รุ่น PTHA4T ช้ิน 1,900.00 
  2)  รุ่น PTHA6T ช้ิน 2,400.00 
  หมายเหตุ : ขอแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ธันวาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
0801 วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะ 

7 08010002 สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ชนิดโป๊บาง  
(Polyester Surface Putty) 

  

 

 

รุ่น TX-599 
ประกอบด้วย 

- สีโป๊ ขนาดบรรจุกระป๋องละ 4.0 กิโลกรมั 
-  น้ ายาผสมสโีป๊ ขนาดบรรจุหลอดละ 80 กรัม   

ชุด 270.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ธันวาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านการแพทย์ 
 

 : ยา     

รหัส : 03010021 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาฮิวแมน อัลบมูิน 20% (Human Albumin 20%) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากหน่วยงาน Green Cross 

Corporation จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมใน
ประเด็นดังนี ้
1. การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อควบคุมภาพพลาสมา 
2. การน าระบบสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการวัตถุดิบที่ใช้ใน

การผลิต 
3. การปรับรูปแบบการจัดเรียงพลาสมาในห้องจัดเก็บพลาสมา 
4. การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการละลายพลาสมา 

(Thawing) 
5. การออกแบบปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ในการกรองป้องกัน

เศษถุงบรรจุพลาสมาที่เกิดจากเครื่องตัด (Cutting Machine) 
6. การออกแบบติดตั้งตัวยึด Bowl ของเครื่อง Centrifuge 
7. การเพิ่มระบบกรอง pre-filter แบบคู่ขนานในขั้นก่อน 

heat-treatment จาก 1 ตัว เป็น 2 ตัว 
8. การปรับระยะเวลานึ่งฆ่าเช้ือด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเ ช้ือด้วย 

ความร้อนช้ืน (Autoclave) 
9. การลดต้นทุน ปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของ NaOH ที่ใช้ใน

เครื่องล้างอุปกรณ์การผลิต (washing machine) 
10. การปรับค่า parameter ของเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ (Filling 

machine) โดยใช้อ้างอิงความหนืดของ maltose 40%  
11. การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบวิศวกรรม

สนับสนุนการผลิต 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  ศูนย์ผลติผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย  
ผู้จ าหน่าย : ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  ศูนย์ผลติผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 - กันยายน 2568 (8 ปี) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ธันวาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวัตกรรม:  
อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) เป็นยาปราศจากเช้ือส าหรับฉีด (Injection) ในรูปสารละลาย 

ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% มีลักษณะ ใส หนืดเล็กน้อย สีเหลืองออกน้ าตาลอ่อนหรือเขียวอ่อน เตรียมจากพลาสมา
ของคนที่มีสุขภาพดี มีความเข้มข้นของเกลือต่ า ผ่านขบวนการ Cold ethanol blood fractionation มีค่าความดัน 
ออสโมติคเป็น 4 เท่าของพลาสมามนุษย์ปกติเมื่อมีปริมาตรที่เท่ากัน มีส่วนประกอบของปริมาณโซเดียมไม่มากกว่า 160  
มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/l) หลังจากกระบวนการท าให้บริสุทธ์ิคงตัวและผ่านการกรองให้ปราศจากเชื้อ 2 ครั้งแล้ว จะถูกผ่าน
ความร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 10 ช่ัวโมง เพื่อก าจัดเช้ือไวรัสชนิดต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ บรรจุในภาชนะบรรจุ 
ยาฉีดปราศจากเชื้อ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) : ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20%  
ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร 
1. ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ 
2. ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% (200 มิลลิกรัม ในสารละลาย 1 มิลลิลิตร) 
3. ประกอบด้วย Total protein (Semi-micro Kjeldahl) อยู่ ในช่วง 95.0 – 105.0 % of protein 

stated on the label 
4. ประกอบด้วย Protein composition ไม่น้อยกว่า 95.0 % w/v of total protein 
5. ประกอบด้วย Sodium ไม่มากกว่า 160 mmol/l 
อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) : ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20%  
ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร 
1. ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ 
2. ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% (200 มิลลิกรัม ในสารละลาย 1 มิลลิลิตร) 
3. ประกอบด้วย Total protein (Semi-micro Kjeldahl) อยู่ ในช่วง 95.0 – 105.0 % of protein 

stated on the label 
4. ประกอบด้วย Protein composition ไม่น้อยกว่า 95.0 % w/v of total protein 
5. ประกอบด้วย Sodium ไม่มากกว่า 160 mmol/l 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 
- ยกเลิกรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  ศูนย์ผลิตผลติภณัฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย  0 2263 9600 – 99 ต่อ 1814 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ธันวาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา     

รหัส : 03010109 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซลิ ฟูมาเรต (Tenofovir disoproxil 
fumarate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ฟอร์วิค 300 (FORVIC 300) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ใช้รักษาร่วมกับยาต้านเรโทรไวรัสตัวอ่ืน ๆ ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV-1 ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปี 
หรือมากกว่า 

2. ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ใหญ่ 
3. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ  

การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

4. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection  
Co-operation Scheme (PIC/s) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา FORVIC 300 เป็นยาเม็ดรูปหยดน้ า นูนเล็กน้อย เคลือบฟลิ์มสฟี้าอ่อน ด้านหนึ่งมีเลข 300 อีกด้าน

หนึ่งเรียบ 
2. ยา FORVIC 300 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการ

รักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 
ได้ทุกเม็ด  

4. ยา FORVIC 300 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยท้ังในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยา
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 – 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ธันวาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010110 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโอล์มซีาร์แทน มดี็อกโซมลิ(Olmesartan medoxomil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : อีซาเทค 40 (ESATEC 40) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. รักษาโรคความดันโลหิตสูง 
2. ยา ESATEC 40 มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ 

โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection  
Co-operation Scheme (PIC/s) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ESATEC 40 เป็นยาเม็ดรูปรี นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร OM อีกด้านหนึ่งมีเลข 40 
2. ยา ESATEC 40 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 
ได้ทุกเม็ด  

4. ยา ESATEC 40เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยท้ังในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่ 
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ  

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 – 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ธันวาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010111 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาเลโวซิทิริซีน (Levocetirizine)                                                                             
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 วาลิซ่า (Valiza) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                             บริษัท อารเ์อ็กซ ์จ ากัด ร่วมกับบริษัท อารเ์อก็ซ์ แมนูแฟคเจอริ ่

จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                      -  
ผู้จ าหน่าย :                                                     บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  -   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :                                         ธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

“Valiza” หรือช่ือภาษาไทย “วาลิซ่า” ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ เลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ 
(Levocetirizine dihydrochloride) 5 มิลลิกรัม เป็นยารักษาโรคลมพิษเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ บรรเทาอาการอัน
เนื่องมาจากโรคจมูกอักเสบ จากภูมิแพ้ชนิดเป็นตลอดปี บรรเทาอาการอันเนื่องมาจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดตามฤดู  
โดยกลไกการออกฤทธ์ิจะเข้าจับกับ histamine H1-receptor นอกจากน้ีจากการศึกษาชีวสมมูลในอาสาสมัครไทย สุขภาพด ี
Valiza มีผลชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบ XYZAL® ดังนั้น Valiza จึงมีคุณสมบัติในการรักษาเท่าเทียมกับยาต้นแบบและ
สามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบได้ ซึ่งจะส่งผลดีให้กับผู้ป่วยที่จะเข้าถึงยา Levocetirizine dihydrochloride ทั้งในด้าน
ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางการรักษา 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. Valiza รูปแบบผลติภณัฑ์เป็นยาเม็ดรูปรีนูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิลม์สีขาว ด้านหนึ่งเรียบอีกด้านหนึ่ง 

มีอักษร “LC” 
2. Valiza ที่จ าหน่ายมีขนาดความแรง 5 มิลลิกรัม 
3. Valiza ประกอบด้วย เลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ 5 มิลลิกรัม 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด   0 2910 0950 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ธันวาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

 
ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นปดิแผลเคลือบสารสกดัสมนุไพรจากวา่นหางจระเขแ้ละใบบัวบก  
(Polyester Containing Herbal Extract Dressing) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซีเฮริบ์® (SI-HERB®) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท บางกอก โบทานิกา จ ากัด จ้าง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิจัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท บางกอก โบทานิกา จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท บางกอก โบทานิกา จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 แผ่นปิดแผลเคลือบสารสกัดสมุนไพรจากว่านห่างจระเข้และใบบัวบก  เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นปิดแผล 
กลุ่มลิปิโดคอลลอยด์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพร จากว่านหางจระเข้และใบบัวบก แผ่นปิดแผลชนิดนี้สามารถใช้  
ปิดแผลป้องกันการติดเช้ือ ผลิตโดยใช้สมุนไพรไทย มุ่งหวังให้ประชาชนไทยที่มีปัญหาด้านแผลได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี  
ลดการน าเข้าผลิตภัณฑ์แผ่นปิดแผลจากต่างประเทศท่ีมีราคาแพง ท าให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีได้ง่ายขึ้น 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่น าเอาข้อดีของแผ่นปิดแผลชนิดลิปิโดคอลลอยด์กับคุณสมบัติของสารสกัดสมุนไพรไทย
มารวมกัน 

2. มีคุณสมบัติไม่ยึดติดกับพื้นแผล ซึ่งจะช่วยลดการบาดเจ็บเพิ่มเติมของเนื้อเยื่อ เวลาเปลี่ยนท าแผล  
และลดความเจ็บปวด 

3. รักษาสมดุลความชุ่มชื้นของพื้นแผล ท าให้แผลหายได้ดีขึ้น 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท บางกอก โบทานิกา จ ากัด   0 2862 1301 - 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ธันวาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา 
 (Portable Transient and TOVs Surge Protection Device)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไซแพด : อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา 

(SiPAD : Portable Transient and TOVs Surge Protection  
Device) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สตาบลิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สตาบลิ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สตาบลิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 - มิถุนายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา (Portable Transient and TOVs Surge 
Protection Device) เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
จากการเกิดไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge เป็นต้น โดยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge  
ที่มีจ าหน่ายในปัจจุบันจะถูกติดตั้งที่ต าแหน่งตู้เมนไฟฟ้า (MDB) มีขนาดใหญ่ มีความยุ่งยากในการติดตั้งใช้งาน มีราคาสูง 
และต้องใช้ช่างผู้ช านาญเฉพาะทางเท่านั้น ท าให้ไม่สะดวกในการจัดหาและติดตั้งใช้งาน ดังนั้น จึงได้วิจัยพัฒนา อุปกรณ์
ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก สะดวกแก่การพกพา และติดตั้งใช้งานได้ง่าย 
ไม่ต้องใช้ช่างผู้ช านาญเฉพาะทาง มีคุณสมบัติเด่นในการป้องกันไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge ได้ทั้งแบบช่วงสั้น 
(Transient) และ แบบช่วงยาว (Temporary Over Voltages : TOVs) จึงท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิ เล็กทรอนิกส์ต่ างๆ  
ได้รับความปลอดภัย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีคุณสมบัติเด่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่สามารถป้องกันไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge ทั้งแบบช่วงสั้น 
(Transient) และแบบช่วงยาว (Temporary Over Voltages : TOVs) ได้ในตัวเดียวกัน 

2. มีขนาดเล็กซึ่งสะดวกและติดตั้งใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องการช่างผู้ช านาญเฉพาะทางใด ๆ 
3. เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก ที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกท่ี 
4. มีโลหะเต้าเสียบแบบกลม จ านวน 3 ขา ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเทคนิคตามมาตรฐาน มอก. 

166-2549 หัวข้อย่อยที่ 9 ประเทศไทย 
5. สามารถติดตั้งใช้งานป้องกันได้ทันที ไม่ต้องค านึงถึงโหลด เพราะเป็นการต่อแบบขนานกับระบบไฟฟา้ 
6. ใช้งานโดยการเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแบบ 3 รู ตามมาตรฐาน มอก. 166-2549 
7. มีขนาดเล็ก เมื่อเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังแล้ว ยังมีเต้ารับไฟฟ้าเหลืออีก 1 เต้ารับ ท่ีอุปกรณ์

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถต่อใช้งานได้ตามต้องการ 
8. มีส่วนแสดงสถานะว่าอุปกรณ์ปกติ หรือ เสีย 
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9. ใช้กับไฟฟ้า single phase 230 volt 50Hz และมีอัตราการบริโภคไฟฟ้าน้อยกว่า 0.1 Watt 
10. สามารถรับไฟกระโชกช่วงยาว (TOVs surge current) ได้ 8A ± 25%  

10.1 เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 100 mSec และมีค่า Let through Voltage น้อยกว่า 275 Volt  
ส าหรับรุ่น PTHA4T 

10.2 เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 150 mSec และมีค่า Let through Voltage น้อยกว่า 275 Volt  
ส าหรับรุ่น PTHA6T  

11. สามารถรับไฟกระโชกช่วงสั้น (Transient) รูปคลื่น 8/20 µSec 
11.1 สามารถรับไฟกระโชกช่วงสั้น (Transient) รูปคลื่น 8/20 µSec ได้ 10 kA ส าหรับรุ่น PTHA4T  
11.2 สามารถรับไฟกระโชกช่วงสั้น (Transient) รูปคลื่น 8/20 µSec ได้ 25 kA ส าหรับรุ่น PTHA6T 

 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2561 

- ขอแก้ไขรายละเอียดคุณสมบตัินวตักรรม ข้อ 10 และ ข้อ 11 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ 
ธันวาคม 2561  
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท สตาบิล จ ากดั   0 2681 5533 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ธันวาคม 2561  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะ 

รหัส : 08010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ชนิดโป๊บาง  
(Polyester Surface Putty) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ปีเตอร์ชนิดโป๊บาง TX-599  
(Peter Polyester Surface Putty TX-599) 

หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จ ากัด โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมคีอล จ ากัด                               
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมคีอล จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2569 (8 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

วัสดุซ่อมแซมปิดผิวยานยนต์ หรือสีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ชนิดโป๊บาง TX-599 จากขวด PET ที่ใช้แล้ว 
ผลิตจากสารตั้งต้นที่ใช้ขวด PET ที่ใช้แล้ว มาปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีให้สามารถทดแทนวัตถุดิบเดิม ที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศช่วยลดการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะ PET 
ที่มีปริมาณมากได้ โดยมีสมบัติด้านการแห้ง การขัด การทนแรงกระแทก การยึดเกาะ การทนความร้อน ที่ได้รับการทดสอบ
อ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.834-2556 สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ เป็นผลงานที่ได้จาก
การวิจัยพัฒนาโดย บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จ ากัด ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนในโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในการประกวดรางวัลการออกแบบเชิง
นวัตกรรม ประจ าปี 2560 จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ISO 9001:2015 ส าหรับควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ชนิดโป๊บาง มีส่วนประกอบจากพลาสตกิรีไซเคิลประเภทขยะ PET   
2.  การท างานสะดวก ปาดง่าย เรยีบ ฟิล์มแห้งตัว ไม่ย่น ยุบ พองหรือรา้ว 
3.  ให้การขัดเรียบง่าย เบามือ ไม่เหนยีวเกาะตดิหรืออัดกันเป็นก้อนบนแผ่นกระดาษทราย 
4.  ไม่มสี่วนผสมของสารโลหะหนักที่เป็นพิษ 
5.  มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวเนื้อละเอยีด คนให้เข้ากันได้ง่าย 
6.  สมบัติในการพ่นทับ ไม่ท าให้สรีองทับหน้าร้าว พอง หรือย่น 
7.  สมบัติในการคายสี ไม่ท าใหส้ีทับหน้าเปลี่ยนส ี
8.  ฟิล์มสไีมร่้าวหรือหลุดล่อน เมื่อเกดิแรงกระแทก 

++++++++++++++++++++ 
 

  บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จ ากัด   0 2916 7714 





 

 
บัญชีนวัตกรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพ่ิมเติม 
มกราคม 2562 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวตักรรมไทย 

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

03 ด้านการแพทย ์

0301 ยา 
1 03010076 ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin) 

(โรสแตตนิ : Rostatin) 
  

  1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 10 มิลลิกรัม  เม็ด 8.90 
  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 20 มิลลิกรัม  เม็ด 18.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มเติมรายการล าดับที่ 1)   
2 03010112 ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline Hydrochloride) 

(สตาริน : Starin) 
  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 50 มิลลิกรัม เม็ด 2.50 
3 03010113 ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin) 

(อะทอร์วิน : ATORVIN) 
  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 80 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 1,250.00 
4 03010114 ยาเนบิโวลอล (Nebivolol)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 498.00 
5 03010115 ยาพิทาวาสแตติน แคลเซียม (Pitavastatin calcuim)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 2 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,330.00 
6 03010116 ยาเมอโรพีเน็ม (MEROPENEM) 

(พีเน็ม เอ็ม เอ็ช : PENEM M.H.) 
  

  ชนิดผงละลายน  า ส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือดด า   
  1) ขนาด 500 มิลลิกรัม (1 Vial) Vial 175.48 
  2) ขนาด 1 กรัม (1 Vial) Vial 216.14 
7 03010117 ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม 

(Imipenem and Cilastatin Sodium) 
  

 
 ชนิดผงละลายน  า ส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือดด า 

อิมิพีเน็ม 500 มิลลิกรัม และซีลาสเตติน 500 มิลลิกรัม (1 Vial) 
Vial 243.96 

14 ด้านอ่ืนๆ 
8 14000002 กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)   
  1)  แพ็คคู่ แพ็ค 300.00 
  2)  แพ็คเดี่ยว แพ็ค 150.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย    
9 14000023 ผลิตภณัฑ์ปอ้งกนัและก าจดัลูกน  ายุงชนดิเม็ดจากสารทีมีฟอส   
  

 
 

 

1) มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) 
 ประกอบด้วย  

ทีมีฟอส 1% w/w ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิกรัม/เม็ด 
 บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ านวน 10 แผง/กล่อง 

กล่อง 
 
 

 

860.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 14000023 
(ต่อ) 

2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) 
 ประกอบด้วย   

ทีมีฟอส 10% w/w ปริมาณสุทธิ 1000 มิลลิกรัม/เม็ด 
 บรรจุแผงละ 4 เม็ด จ านวน 25 แผง/กล่อง 

กล่อง 2,380.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 
10 14000024 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน   
  มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) ประกอบด้วย ไดฟลูเบนซูรอน 

13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด) ปริมาณสุทธิ 300 มิลลิกรัม/เม็ด  
บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ านวน 5 แผง/กล่อง  

กล่อง 1,195.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
11 14000025 ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผวิกาย (A CLEANSING PRODUCT)   
  ขนาดบรรจุซองละ 6 เซต ซอง 110.00 
 

 
(1 เซต ประกอบด้วย แผ่นท าความสะอาด 1 แผ่น และ  
แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น) 

  

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านการแพทย์ 
 

 : ยา     

รหัส : 03010076 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โรสแตติน (ชนิดเม็ด) (Rostatin (Tablet)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
 2. บริษัท แอตแลนติค แล็บ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  
 โรซูวาสแตติน เป็นยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง ออกฤทธ์ิเป็นตัวยับยั งแบบแข่งขันต่อเอนไซม์ 3-hydroxy-3-
methylglutaryl coenzyme A reductase (HMG-CoA reductase)  ซ่ึงเป็นเอนไซม์ที่ส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์
คอเลสเตอรอล การยับยั งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ท าให้การสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับลดลง ระดับคอเลสเตอรอล
ใน intracellular ลดลง และยังเพิ่มการก าจัด LDL-cholesterol ออกจากระบบไหลเวียนเลือดโดยเพิ่มตัวรับ LDL-
cholesterol ที่เซลล์ตับ ยาในกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor (หรือเรียกว่ากลุ่ม statins) สามารถลดระดับ total 
cholesterol, LDL-cholesterol และ VLDL- cholesterol ในเลือดได้ นอกจากนี ยังมีแนวโน้มที่จะลดระดับไตรกลีเซอไรด์ 
และเพิ่มระดับ HDL-cholesterol ได้อีกด้วย 
  คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาที่ใช้เพื่อลดระดับ total cholesterol, LDL-cholesterol และ apolipoprotein B (apo B) 
ในผู้ป่วยที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ได้แก่ primary hypercholesterolemia (type IIa  
รวมถึง heterozygous familial hypercholesterolemia) หรือ mixed dyslipidemia (type IIb 
หรือ homozygous familial hypercholesterolemia) โดยให้ควบคู่กับการควบคุมอาหารในผู้ป่วย
ที่ยังตอบสนองต่อการควบคุมอาหารหรือการรักษาอ่ืน ๆ ไม่ดีพอ 

2. เป็นยาช นิด เ ม็ด  ใช้ รั กษาภาวะคอเลสเตอรอลในเลื อดสู งช นิด  heterozygous familial 
hypercholesterolemia (HeFH) ในผู้ป่วยเด็ก และวัยรุ่นอายุ 10 – 17 ปี 

3. เป็นยาที่ใช้ชะลอขบวนการของโรคหลอดเลือดแดงแข็งในผู้ป่วยที่มีระดับ total cholesterol  
หรือ LDL-cholesterol สูง และป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 

4. โรสแตติน ขนาด 20 มิลลิกรัม มีการศึกษาชีวสมมูลหรือ Bioequivalence studies ในอาสาสมัคร 
ชาวไทยสุขภาพดี พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Crestor® ซ่ึงเป็นยาต้นแบบ  
ดังนั น จึงมีความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา จึงสามารถใช้แทนกันได้ ช่วยท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาล 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

5. โรสแตติน (ชนิดเม็ด) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ นในประเทศไทย ซ่ึงได้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
ตามหลักเกณฑ์ที่ทัดเทียมและสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICs  และได้รับการรับรองให้ขึ น
ทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีราคาถูกกว่า
ยาต้นแบบจากต่างประเทศ 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- เพิ่มเติมรายการ ขนาด 10 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา     
รหัส : 03010112 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline Hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สตาริน (Starin) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด จ้างศูนย์ทดสอบ 

ชีวสมมูลของยาสามัญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
 2. บริษัท แอตแลนติค แล็บ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  
 Sertraline  เป็นยาต้านการซึมเศร้าที่จ าเพาะเจาะจงต่อการยังยั งการ reuptake ต่อ presynaptic serotonin 
(5-HT)  แต่จะมีผลต่อ norepinephrine และ dopamine neuronal reuptake เพียงเล็กน้อยเท่านั น ในการศึกษาทดลอง
ได้พิสูจน์ ว่า Sertraline สามารถจับ (affinity) กับ adrenergic, cholinergic, GABA, dopaminergic, histaminergic, 
serotonergic หรือ benzodiazepine receptors อย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สตารินเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปยาวปลายมน ด้านหน่ึงมีตัวเลข 50 และ STA อยู่คนละข้าง
ของขีดแบ่งครึ่ง  อีกด้านหน่ึงมีอักษร ATC ในรูปสามเหลี่ยม 

2. สตารินใช้ ในการรักษาโรคซึมเศร้า (depression) โรคย  าคิดย  าท า (obsessive compulsive 
disorder)  โรค post-traumatic stress disorder (PTSD) 

3. สตารินมีการศึกษาชีวสมมูล หรือ Bioequivalence studies  ในอาสาสมัครชาวไทยสุขภาพดี พบว่า
ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Zoloft® ซ่ึงเป็นยาต้นแบบ ดังนั นจึงมีความเท่าเทียม
กันทางผลการรักษากับยาต้นแบบจึงสามารถใช้แทนกันได้ 

4. สตารินเป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ นในประเทศไทยโดย บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด   
ซ่ึงได้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ทัดเทียมและสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP/PICs  
และได้รับการรับรองให้ขึ นทะเบียนต ารับยาจาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข  โดยมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบจากต่างประเทศ 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010113 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : อะทอร์วิน 80 (ATORVIN 80) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   

1. เป็นยารักษาความผิดปกติของไขมันในหลอดเลือด หรือป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Atherosclerotic) 
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดทุติยภูมิ และรักษาไขมันในเลือดที่ผิดปกติ 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ 
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สามารถใช้แทนยาต้นแบบได ้

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection  
Co-operation Scheme (PIC/s) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ATORVIN 80 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหน่ึงมีเลข 80 

อีกด้านหน่ึงเรียบ 
2. ยา ATORVIN 80 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่า  

การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักง าน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา  
ได้ทุกเม็ด  

4. ยา ATORVIN 80 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยา 
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ  

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด            0 3856 4930 – 2 



7 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010114 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเนบิโวลอล (Nebivolol) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : บิลเคท 5 (BILKATE 5) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 ยาเนบิโวลอล (Nebivolol) เป็นยาสามัญใหม่ ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย Nebivolol hydrochloride eq. to 
Nebivolol 5 mg มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) และรักษาโรคหัวใจล้มเหลว (Chronic 
heart failure) โดย Nebivolol เป็น beta1 adrenoceptor antagonist ที่มีความจ าเพาะต่อหัวใจ และออกฤทธ์ินาน  
โดยปราศจากคุณสมบัติการเป็น membrane stabilizing  intrinsic sympathomimetic กลไกการออกฤทธ์ิที่เป็นไปได้ คือ 
ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดการบีบตัวของกล้ามเนื อหัวใจ ลดการท างานของประสาทซิมพาเธติกที่ส่งไปยังหลอดเลือดฝอย
จาก Cerebral vasomotor center กดการท างานของเรนิน ท าให้หลอดเลือดขยายตัวและลดแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลาย 
 ยาเนบิโวลอล (Nebivolol) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบ 
กับยาต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า ยาเนบิโวลอล (Nebivolol) ที่บริษัทพัฒนาขึ นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรค 
กับยาต้นแบบ และได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาเม็ดขนาดความแรง 5 มิลลิกรัม 
2. ยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย สีขาว ด้านหน่ึงมีตัวหนังสือ NB อีกด้านหน่ึงเรียบ 
3. เลขทะเบียนยา 1A 14/61 (NG) 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010115 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพิทาวาสแตติน แคลเซียม (Pitavastatin calcium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : พิทาซอร์ 2 (PITASOR 2) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 ยาพิทาวาสแตติน แคลเซียม (Pitavastatin calcium) เป็นยาสามัญใหม่ ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย 
Pitavastatin calcium 2 mg. มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ที่มีภาวะ Dyslipidemia หรือ Mixed Dyslipidemia และ Familial 
hypercholesterolemia โดย Pitavastatin ยับยั ง 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase 
โดยแย่งจับกับ substrate มีผลยับยั งการสังเคราะห์โคเลสเตอรอลที่ตับ และลดโคเลสเตอรอลรวมในพลาสม่า (Total 
plasma cholesterol) จากการเพิ่มการ uptake ของ LDL จากกระแสเลือดไปที่ตับ นอกจากนั น ยังสามารถลดระดับ LDL 
จากการยับยั งการสังเคราะห์ cholesterol ที่ตับด้วย 
 ยาพิทาวาสแตติน แคลเซียม (Pitavastatin calcium) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยา
ที่น าเข้าจากต่างประเทศ สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียม
กับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมีการศึกษา
ชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า ยาพิทาวาสแตติน แคลเซียม (Pitavastatin calcium) ที่บริษัท
พัฒนาขึ นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรคกับยาต้นแบบ และได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) แล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาเม็ดขนาดความแรง 2 มิลลิกรัม 
2. ยาเม็ดรูปกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีชมพู เรียบทั งสองด้าน 
3. เลขทะเบียนยา 1A 31/61 (NG) 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010116 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเมอโรพีเน็ม (MEROPENEM) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พีเน็ม เอ็ม เอ็ช (PENEM M.H.) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   

การวิจัยและพัฒนาจนยา PENEM M.H.® ทั งขนาด 1 กรัม และขนาด 500 มิลลิกรัม ที่มีการวิจัยและพัฒนา 
ระบบการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพสูง มีการวิจัยพัฒนาขบวนการผลิตที่เหมาะสม มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกัน
การตกแตกและป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา Meropenem ส าหรับรักษาโรคติดเชื อที่ไวต่อยานี  
2. เป็นยาผงบรรจุในขวดแก้วปราศจากเชื อ ส าหรับผสมน  ากลั่นปราศจากเชื อ 
3. ขวดยาบรรจุใน Tray Plastic หรือ Perforated Partition ป้องกันการกระแทกหรือป้องกันการตกแตก 
4. ใน 1 ขวด ประกอบด้วยตัวยา Meropenem ขนาด 1 กรัม หรือ 500 มิลลิกรัม 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด  0 2753 8730  
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ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010117 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม 
(Imipenem and Cilastatin Sodium) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อิมซิติน (IMCITIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ ง จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2562 - มกราคม 2568 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  
                 การวิจัยและพัฒนา ยา IMCITIN® (Imipenem 500 mg and Cilastatin Sodium 500 mg) ต้องมีการวิจัย
และพัฒนาระบบการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพสูง มีการวิจัยและพัฒนาขบวนการแบ่งบรรจุที่มีกรรมวิธีเฉพาะ  
ที่เข้มงวดมากและในสภาพแวดล้อมเฉพาะที่เหมาะสม เพื่อให้การผลิตยาดังกล่าว ได้ยาที่มีความคงตัว ไ ม่เสื่อมสภาพก่อน 
มีการใช้ยา ตลอดจนมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการตกแตกและป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม ใช้ส าหรับการรักษาโรคติดเชื อที่ไวต่อยานี  
2. ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม เป็นยาผง บรรจุในขวดแก้วปราศจากเชื อ ส าหรับผสมน  ากลั่น

ปราศจากเชื อ 
3. ขวดยาบรรจุใน Tray Plastic ป้องกันการกระแทกหรือป้องกันการตกแตก 
4. ใน 1 ขวด ประกอบด้วยตัวยา Imipenem 500 mg และ Cilastatin Sodium 500 mg 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด  0 2753 8730  
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ด้านอื่นๆ 
 

อื่นๆ 

รหัส : 14000002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :                         กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                             บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมวิจัยกับ          
                                                                     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท คัตติ ง ทูลส์ คาร์ไบต์ จ ากัด 
 2.  บริษัท เจมินี พลัส จ ากัด 
 3.  บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 4.  บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
 5.  บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหธานีพัฒนา 
7. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   

ผลิตภัณฑ์กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารูปแบบกับดักยุงโดยกับดักไข่ยุงนี จะช่วย
ดึงดูด ล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ภายในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ นจนกระทั่งหมดไป ในกับดักไข่ยุงลีโอแทรป 
LeO - Trap นี จะใช้สารก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ก าจัดตัวอ่อนลูกน  า ซ่ึงช่วยลดปัญหา               
โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้มาลาเรีย ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยก าลังตื่นตัวและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล็งเห็นถึงความ
อันตรายของโรค และช่วยกันลดการแพร่พันธ์ุยุงจากแหล่งต่างๆ อย่างได้ผล โดยประชาชนทั่วไปทุกครัวเรือนสามารถใช้
ประโยชน์จากกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap นี ได้ โดยสามารถน ากับดักไข่ยุงไปวางตามสถานที่ต่างๆ เช่น ใต้ราวผ้า 
ห้องน  า ใต้ต้นไม้ หรือภายในบริเวณบ้านที่ต้องการ 

ผลงาน ผลิตภัณฑ์กับดัก ไข่ย ุงลีโ อแทรป  LeO - Trap นี  มีรากฐานการวิจ ัยจากการค้นพบโดย  
ดร. อุษาวดี ถาวระ ในปี 2547 ที่สังเกตว่ายุงลายบ้านนิยมบินเข้าหาน  าที่ใช้ท าความสะอาดดิน ทราย และเมือกของสัตว์ทะเล
เพื่อเตรียมน าไปประกอบอาหารเป็นจ านวนมาก จึงด าเนินการศึกษาวิจัยสารส าคัญที่ประกอบอยู่ในน  าล้างสัตว์ทะเลนั นพบว่า 
น  าล้างหอยมีส่วนประกอบสารระเหยหลายชนิดที่สามารถดึงดูดยุงเข้าหาได้และได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการขึ นเป็นครั งแรก 
จากการค้นพบดังกล่าวจึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นกว่า 40 ชนิดในน  าล้างหอย เพื่อหากรรมวิธีสกัด
สารระเหยที่มีบทบาทในการล่อยุงมาวางไข่ในพื นที่ที่ก าหนด ซ่ึงใช้เวลากว่า 10 ปี จนมีผลส าเร็จขึ นในโครงการวิจัย          
“การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออกโดยใช้สารดึงดูดยุงมาก าจัดในกับดักแบบพิ เศษ ”  
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร่วมวิจัยกับ บริษัท อิคาริเทรดดิ ง ประเทศไทย จ ากัด เพื่อพัฒนา
สูตรการสกัดสารระเหยดึงดูดยุงจากธรรมชาติ ด้วยวิธีดึงสารระเหยออกจากตัวท าละลายอินทรีย์ จากนั นท าการก าจัดสาร  
ที่ไม่ระเหยออกไป ก่อนน าไปก าจัดน  าออกและท าให้เข้มข้น เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นกับดักที่เหมาะสม กับ 
การล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่  จนกระทั่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลงานวิจัยดังกล่าวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
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เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นผลส าเร็จ โดยได้สูตรการสกัดสารระเหยที่คงสภาพให้น  ามีความสะอาดเหมาะต่อการ
วางไข่ของยุงลายได้เป็นระยะเวลานาน และได้ใช้เทคนิคเฉพาะเคลือบสารดึงดูดในพื นผิวด้านในของกับดักเพื่อความสะดวก
ต่อการขนส่งและวางจ าหน่าย โดยผู้ใช้สามารถเติมน  าและเติมสารก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI)  
ในกับดัก และน าไปวางในพื นที่ต่างๆ ได้ทันทีและไม่เป็นอันตราย 

ซ่ึงผลการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ากับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap มีอัตราการดึงดูด 
ในการมาวางไข่ของยุงลายบ้านสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญ และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพท าให้ ลูกน  ายุงลายตาย  
เม่ือครบ 24 ชั่วโมง ของสารก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก อีกทั งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานกรรมวิธีที่ดีในการผลิต จาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001: 2008 จากผลการวิเคราะห์ทดสอบ และมาตรฐานอุตสาหกรรม แสดงถึงคุณภาพการผลิต  
ที่มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap ที่สามารถใช้งานได้จริง 

จากความส าเร็จข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทฯ จึงได้มีการลงนาม  
ใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อน าผลงานวิจัยร่วมกันไปจดทะเบียนนวัตกรรมไทยและ
เผยแพร่สู่ประชาชน” เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้สามารถผลิตและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในการป้องกันโรคด้วยตัวเองต่อไป 

 
ข้อก าหนดของสินค้า 

กับดักไข่ยุง LeO-Trap 
รายละเอียดสินค้า 
ช่ือ: กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap 
การประยุกต์ใช้: ใช้ดึงดูดล่อยุงให้มาวางไข่ในกับดักไข่ยุง พร้อมกับก าจัดไข่ลูกน  ายุงลายด้วย AZAI เอซายเกล็ด 
                                 ซีโอไลท์ ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงลาย 
ประโยชน์:                    1. ช่วยลดปริมาณการแพร่พันธ์ุยุง 
                                 2. ลดการใช้สารก าจัดลูกน  ายุงที่ใส่น  าตามบ้านเรือน 
                                 3. ลดปริมาณพื นที่การใช้สารก าจัดลูกน  ายุงในภาชนะและสิ่งแวดล้อม 
                                 4. ลดการใช้สารเคมีในการฉีดพ่น และเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 
 
รูปภาพลักษณะกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO – Trap 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้า ด้านหลัง 
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การบรรจุและหีบห่อ 
1) สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย 
 1.1)  กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap จ านวน 2 ชุด      
 1.2)  เชือกส าหรับแขวน จ านวน 2 เส้น 
 1.3)  ถุงพลาสติก LeO – Trap ส าหรับใส่กับดักไข่ยุง จ านวน 2 ใบ 
 1.4)  AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก ขนาด 100 กรัม (พร้อมช้อนตัก) จ านวน 1 ซอง 
 1.5)  โบชัวร์กับดักไข่ยุง จ านวน 1 แผ่น 
2) ภาชนะบรรจุภายนอก ต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการขนส่งและการเก็บรักษา 
 
ขนาดของสินค้าแบบแพคคู่: 

ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 
1 กับดักไข่ยุงลีโอแทรป       

LeO - Trap 
 

2 ชุด น  าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20  เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนติเมตร 

ปริมาณน  าที่บรรจุ 500 มิลลิลิตร 
2 กล่องบรรจุ 

 
1 ใบ น  าหนัก 0.12 - 0.18 กิโลกรัม 

ความกว้าง 20.50 - 21.50 เซนติเมตร 

ความยาว 25.90 - 26.90 เซนติเมตร 

ความสูงภายในกล่อง 13.30 - 14.30 เซนติเมตร 
3 เชือก 2 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 
4 AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 

ขนาด 100 กรัม 
 
 
 

1 ซอง น  าหนัก 105.25 - 106.65 กรัม 

5 ถุงพลาสติก LeO - Trap   2 ชุด น  าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 
ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO -Trap 

แพคคู่ น  าหนักรวม 0.37 - 0.55 กิโลกรัม 

ขนาดของสินค้าแบบแพคเดี่ยว: 
ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

1 กับดักไข่ยุงลีโอแทรป         
LeO - Trap 
 

1 ชุด น  าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20  เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนติเมตร 

ปริมาณน  าที่บรรจุ 500 มิลลิลิตร 
2 ถุงบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด น  าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 

ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

3 เชือก 1 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 

4 AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 
ขนาด 30 กรัม 

1 ซอง น  าหนัก 30.0 - 30.6 กรัม 

5 ถุงพลาสติก LeO – Trap   1 ชุด น  าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 
ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO -Trap 

แพคเดี่ยว น  าหนักรวม 0.11 - 0.17 กิโลกรัม 

 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2559 
1. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561 
2. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
3. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
4. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท อิคาริ เทรดดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด              0 2295 2151 - 3 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส      
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10),  
 มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน  ายุงลายในสภาพธรรมชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ไอยราซัพพลาย จ ากัด (มอสควิท ทีบ ี10) 
 2. บริษัท พียูที กรุ๊ป จ ากัด (มอสควิท ทีบ ี10) 
 3. บริษัท เอส.ที.อาร์. คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 4. บริษัท ไทย เคมีคอล เทรด จ ากัด (มอสควิท ทีบ ี10) 
 5. บริษัท โปรแม็กซ์ เทรดดิ ง จ ากัด (มอสควิท ทีบ ี100) 
 6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอน เวิลด์ ((มอสควิท ทีบี 100)   
 7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
     (มอสควิท ทีบี 100) 
 8. ห้างหุ่นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี (มอสควิท ทีบี 100)     
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2567 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   
 มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) และ มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส ออกฤทธ์ิโดยสารทีมีฟอสในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ  
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้ก าจัดลูกน  ายุงลายได้นาน 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องชั่งหรือตวง น  าหนักเบา เม่ือเทียบกับทราย
เคลือบสารทีมีฟอส ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอสทั งสองขนาด ได้รับการขึ นทะเบียนจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และ GMP 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส มอสควิท ทีบี 10 และมอสควิท  
ทีบี 100 ประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทีมีฟอส (Temephos) 1% w/w และ 10% w/w 

2.  ออกฤทธ์ิในการป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงได้นาน 3 เดือน โดยสารทีมีฟอสจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อย
ออกจากผลิตภัณฑ์ 

3.  กลิ่นไม่เหม็นเม่ือเทียบกับทรายเคลือบทีมีฟอส 
4.  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) มีขนาด 400 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน  า 4 ลิตร  

ซ่ึงเหมาะกับพื นที่ขนาดเล็ก เช่น ถังน  า ตุ่มน  า แจกัน  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

5.  มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) มีขนาด 1000 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน  า 100 ลิตร 
ซ่ึงเหมาะกับการใช้งานในพื นที่ขนาดใหญ่ เช่น โอ่งน  า 200 ลิตร  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายชื่อผู้แทนจ าหน่าย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 

 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ ากัด              0 2539 3581 , 0 2791 2999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000024 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน  ายุงลายในสภาพธรรมชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท โปรแม็กซ์ เทรดดิ ง จ ากัด 
 2. บริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วิส จ ากัด 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรดดราก้อน ซัพพลาย 
 4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอน เวิลด์ 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:    
 มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB)  เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน  
ซ่ึงสารไดฟลูเบนซูรอนเป็นสารออกฤทธ์ิโดยการไปยับยั งการสังเคราะห์สารไคติน (Chitin Systhesis Inhibitor) ของแมลง  
สารไดฟลูเบนซูรอนในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้ควบคุมลูกน  ายุงลาย
ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องชั่งหรือตวง น  าหนักเบา ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเม็ดจากสาร 
ไดฟลูเบนซูรอนได้รับการขึ นทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และ GMP  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB)  
ประกอบด้วย สารออกฤทธ์ิไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด) 

2.  สารออกฤทธ์ิไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ท าให้
สามารถใช้ป้องกัน และก าจัดลูกน  ายุงลายได้นาน 3 เดือน  

3.  มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB)  มีขนาด 300 มิลลิกรัม/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน  า 200 ลิตร  
ใส่ในภาชนะที่บรรจุน  า 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 
 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 

  บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ ากัด              0 2539 3581 , 0 2791 2999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000025 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โซป ชาวเวอร์ ชีท (SOAP SHOWER SHEET) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  นายบรรลือ  กองไชย  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท พรมาลัย จ ากัด 
 2. บริษัท เอ เอ็น โอ ดี เทรดดิ ง จ ากัด 
 3. บริษัท เทพนาคี จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2561 - พฤศจิกายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  
 โซป ชาวเวอร์ ชีท เป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย โดยไม่ต้องล้างออก ไม่ต้องใช้สบู่ ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดตัว 
ให้ฟองละเอียดนุ่ม สะดวกต่อการพกพา และพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์ไปใช้เช็ดท าความสะอาด 
โดยไม่ต้องล้างออก ให้ความรู้สึกสะอาด โดยไม่ทิ งความเหนียวเหนอะหนะ เน่ืองจากใช้องค์ประกอบทางเคมีที่มี 
ความอ่อนโยนต่อผิว และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ซ่ึงผลิตภัณฑ์นี ได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกโดยแพทย์ผิวหนังว่า 
ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (อ่อนโยน) “This product was tested by Dermatologist and proved for non-irritation 
(mild to skin)” ในกลุ่มผู้ทดสอบอายุ 18 – 60 ปี ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบการแพ้เม่ือใช้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 
ผลิตภัณฑ์ 1 เซต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หน่ึง เป็นผ้าคอตตอนแผ่นเรียบ หนา 85 แกรม  ซ่ึงมีน  ายาท าความสะอาด
ด้วยคุณสมบัตินี จึงสามารถเช็ดท าความสะอาดผิวได้ดี และส่วนที่สอง เป็นผ้าคอตตอนลายนูน หนา 100 แกรม ซ่ึงมีน  ายา
ช าระล้างน  ายาท าความสะอาดออกจากผิว พร้อมทั งมีสารเคลือบบ ารุงผิว ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื น รู้สึกถึงความสะอาดได้อย่าง
ชัดเจนหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 
 ค าเตือน   1.  หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ 
  2.  ห้ามเช็ดบริเวณรอบดวงตา 
  3.  ห้ามใช้กับทารก 
 การจัดเก็บ   1.  เก็บในอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด ผลิตภัณฑ์จะมีอายุ 2 ปี หลังเปิดใช้  

    มีอายุ 1 เดือน 
  2.  หลีกเลี่ยงการน าเข้าปาก และเก็บให้พ้นมือเด็ก 
  3.  ไม่ควรทิ งผ้าลงในโถสุขภัณฑ์ 

 
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 
 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด              0 2516 4800 , 0 2516 1118 





 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
กุมภาพันธ์ 2562 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010016 แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ   
  ประเภทราง BS100A (165x143x8.5 มิลลิเมตร)   
  -  ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 40-50 บาท/กิโลกรัม ช้ิน 58.50 
  -  ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 51-60 บาท/กิโลกรัม ช้ิน 59.50 
  -  ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 61-70 บาท/กิโลกรัม ช้ิน 61.00 

  
หมายเหตุ :  1.  ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตัง้ 
 2.  ราคายางธรรมชาติ STR20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจา้ง 

2 01010017 แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ   
  ประเภทราง BS100A (165x143x8.5 มิลลิเมตร)   
  -  ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 40-50 บาท/กิโลกรัม ช้ิน 52.50 
  -  ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 51-60 บาท/กิโลกรัม ช้ิน 53.25 
  -  ราคายางธรรมชาติ STR20 ที่ 61-70 บาท/กิโลกรัม ช้ิน 53.80 

 
 หมายเหตุ :  1.  ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตัง้ 

 2.  ราคายางธรรมชาติ STR20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจา้ง 

02 ด้านการเกษตร 

0202 ครุภัณฑ์การเกษตร 
3 02020007 อินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน  าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump 

hybrid Inverter)  
  

  
1)  อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่น SN-2200  

ขนาด 2200 วัตต ์
เครื่อง 

 
55,000.00 

  

2) ชุดอินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ประกอบด้วย 
2.1)  อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย ์ 

 รุ่น SN-2200 ขนาด 2200 วัตต ์
2.2)  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 320 วัตต์ จ านวน 10 แผง 
2.3)  อุปกรณ์ตู้สวิทซ์ควบคุม 
2.4)  อุปกรณ์ในการติดตั้ง ชุดเสาเหล็กรองรับแผงเซลล์

 แสงอาทิตย์ พร้อมตุม้ปูนส าเร็จรูปวางบนพ้ืนดิน จ านวน  
 4 ตน้ ส าหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 10 แผง 

ชุด 198,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 

02020007 
(ต่อ) 

3) ชุดอินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
พร้อมอุปกรณค์รบชุด และปั๊มน้ า ประกอบด้วย 
3.1)  อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย ์ 

 รุ่น SN-2200 ขนาด 2200 วัตต ์
3.2)  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 320 วัตต์ จ านวน 10 แผง 
3.3)  อุปกรณ์ตู้สวิทซ์ควบคุม 
3.4)  อุปกรณ์ในการติดตั้ ง  ชุดเสาเหล็กรองรับแผงเซลล์

 แสงอาทิตย์ พร้อมตุ้มปูนส าเร็จรูปวางบนพื้นดิน จ านวน  
 4 ต้น ส าหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 10 แผง  

3.5)  ปั๊มน้ า ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า 220 โวลล์ 3 เฟส พร้อม
 ท่อพีวีซี ขนาดท่อไม่เกิน 2 นิ้ว และความยาวไม่เกิน  
 4 เมตร 

ชุด 231,000.00 
 

  
หมายเหตุ :  ราคานีร้วมค่าตดิตั้งและค่าเดินทางระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร กรณีที่ระยะทางเกิน 

200 กิโลเมตร คดิราคาตามระยะทาง 
 03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
4 03010022 ยาซิโลสตาซอล (Cilostazol) 

(เบสตาซอล : Bestazol) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 530.00 
 

 

หมายเหตุ :  ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่ 
นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (เดือนพฤศจิกายน 2560) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาซิโลสตาซอล 
(Cilostazol) แล้ว ขอแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ และปรับลดราคาลงจากเดิม ราคา 570 บาท/กล่อง  
เป็นราคา 530 บาท/กล่อง 

5 03010081 ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin hydrochloride)   
  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 750 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 475.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 1000 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 610.29 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 2   
6 03010118 ยากลัยคลาไซด์ (Gliclazide)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 60 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 909.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
7 03020019 อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา (Lerprat eye irrigation)   
 

 
รุ่น N5734866 ประกอบด้วย  

- สแตนเลสยึดเสาน้ าเกลือ    จ านวน 1 ช้ิน 
-  อุปกรณ์พลาสติกแกนยาว   จ านวน 1 ช้ิน 

ชุด 
 

9,630.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
8 07010006 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock Closure)   
 

 
1) Optical Snaplock Closure/ OSC-I024 
 ขนาด 180*350*100 (W*L*D) มิลลิเมตร / น้ าหนัก 1.5 กิโลกรัม 

ชุด 2,000.00 

 
 

2) Optical Snaplock Closure/ OSC-I060 
 ขนาด 180*350*115 (W*L*D) มิลลิเมตร / น้ าหนัก 1.7 กิโลกรัม 

ชุด 2,360.00 
 

 
 

3) Optical Snaplock Closure/ OSC-I120 
 ขนาด 225*430*143 (W*L*D) มิลลิเมตร / น้ าหนัก 2.75 กิโลกรัม 

ชุด 4,700.00 

  หมายเหตุ :  1. ราคานี้รวมค่าขนส่ง 
  2.  เพิ่มรุ่น รายการล าดับที่ 2 – 3, แก้ไขช่ือทางการค้า และแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัต ิ  

0702 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
9 07020007 เคร่ืองปรับอากาศ ที่มีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต   
  รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 

1)  ชนิดติดผนัง 
  

  1.1)  ขนาด   9000 บีทียู  ชุด 21,600.00 
  1.2)  ขนาด 12000 บีทียู  ชุด 23,600.00 
  1.3)  ขนาด 18000 บีทียู  ชุด 31,300.00 
  1.4)  ขนาด 25000 บีทียู  ชุด 41,000.00 
  1.5)  ขนาด 30000 บีทียู  ชุด 53,500.00 
  1.6)  ขนาด 36000 บีทียู  ชุด 64,600.00 
  2)  ชนิดแขวน   
  2.1)  ขนาด 13000 บีทียู  ชุด 27,400.00 
  2.2)  ขนาด 18000 บีทียู  ชุด 35,600.00 
  2.3)  ขนาด 25000 บีทียู  ชุด 46,700.00 
  2.4)  ขนาด 30000 บีทียู  ชุด 55,000.00 
  2.5)  ขนาด 36000 บีทียู ชุด 64,300.00 
  หมายเหตุ :   ราคานี้รวมค่าบริการตดิตั้งระยะทอ่ทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไมเ่กนิ 4 เมตร สายไฟยาว

 ไม่เกิน 15 เมตร 
10 07020008 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน

ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด 
(Ultrafine air purifier split type Inverter Air Conditioner) 

  

  รุ่น High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
1)  ชนิดติดผนัง 

  

  1.1)  ขนาด   9000 บีทียู  ชุด 24,800.00 
  1.2)  ขนาด 12000 บีทียู  ชุด 26,500.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 07020008 1.3)  ขนาด 18000 บีทียู  ชุด 33,900.00 
 (ต่อ) 1.4)  ขนาด 25000 บีทียู  ชุด 42,900.00 
  1.5)  ขนาด 30000 บีทียู  ชุด 56,000.00 
  1.6)  ขนาด 36000 บีทียู  ชุด 67,000.00 
  2)  ชนิดแขวน   
  2.1)  ขนาด 13000 บีทียู  ชุด 30,000.00 
  2.2)  ขนาด 18000 บีทียู  ชุด 38,000.00 
  2.3)  ขนาด 25000 บีทียู  ชุด 49,000.00 
  2.4)  ขนาด 30000 บีทียู  ชุด 58,000.00 
  2.5)  ขนาด 36000 บีทียู ชุด 67,000.00 
  หมายเหตุ :   ราคานี้รวมค่าบริการตดิตั้งระยะทอ่ทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไมเ่กนิ 4 เมตร สายไฟยาว

 ไม่เกิน 15 เมตร 

14 ด้านอ่ืนๆ 

11 14000006 เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน   
(Incinerator reduces pollution and energy saving) 

  

  1)  CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 100 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 2,000,000.00 
  2)  CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 200 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 3,000,000.00 
  3)  CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 5,000,000.00 
  4)  CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 500 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 9,998,000.00 
 

 
5)  Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ขนาด 200 กิโลกรัม/

ช่ัวโมง 
เตา 5,000,000.00 

  หมายเหตุ :   1. ราคานี้รวมค่าขนส่งและตดิตั้ง 
 2. เพิ่มเตมิรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะรถกึ่งพ่วง (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) 

12 14000007 กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด   
(Instant Coffee Powder with Capsicum Extract) 

  

  1)  สูตรพลัส ตรา พริกคะ่ สไปซี่ คอฟฟี่ ขนาดบรรจุ 10 ซอง ถุง 300.00 
  2)  สูตรแวยู่ ตรา พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่ ขนาดบรรจุ 10 ซอง ถุง 75.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มรายการล าดับที่ 2 และแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัตนิวัตกรรม 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

 : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง    

รหัส : 01010016 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาต ิ
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ (Rubber Rail Pads) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน  

จ้าง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาติ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC) วิจัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2562 – กุมภาพันธ์ 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ ได้มีการวิจัยและพัฒนาน ายางธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศไทย  
ผลิตเป็นอุปกรณ์ประกอบโครงสร้างรางรถไฟ โดยท าหน้าที่ในการลดแรงสั่นสะเทือนเมื่อรถไฟเคลื่อนผ่าน ช่วยลดการถ่ายเท
แรงไปยังหมอนคอนกรีตและช่วยกระจายแรงกดอัดและแรงกระแทก ท าให้รางรถไฟ และหมอนคอนกรีตรองรางรถไฟ มีอายุ 
การใช้งานที่ยาวนานขึ้น ผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ ได้ถูกพัฒนาอ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2667-
2558 ให้มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน ทนต่อความร้อน และโอโซน สามารถรองรับแรงกระแทก และแรงกดอัดได้  
ทั้งยังได้น าเทคนิคการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ช่วยในการศึกษา
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดอัดกับระยะยุบตัว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ดี  
อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2667-2558 แผ่นยางรองรางรถไฟ ที่ท าจากยางธรรมชาติ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนต่อความร้อน และโอโซน อ้างอิงตามมาตรฐาน  
มอก. 2667-2558 ประเภทท่ี 1 

2. ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติรับแรงกดอัด และมีความยืดหยุ่นที่ดี อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2667-2558 
 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน   0 2996 1471 
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010017 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาต ิ
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ  
                                                                      (Rail Joints Rubber Pads) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2562 – กุมภาพันธ์ 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ ได้มีการวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศไทย 
เพื่อเป็นอุปกรณ์ประกอบของโครงสร้างรางรถไฟ ท าหน้าที่ในการลดการสั่นสะเทือน และเสียงขณะที่รถไฟ เคลื่อนผ่าน
โดยเฉพาะช่วงหัวต่อรางรถไฟ อีกทั้งยังช่วยลดการถ่ายเทแรงไปยังหมอนคอนกรีต ช่วยกระจายแรง พร้อมทั้งปกป้อง  
ผิวด้านบนของหมอนคอนกรีตไม่ให้สึกกร่อนและถูกกระแทก ท าให้รางรถไฟ และหมอนคอนกรีตรองรางรถไฟ  
มีอายุการใช้ยาวนานข้ึน ซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติได้ถูกพัฒนาอ้างอิงตาม International Union 
of Railway (UIC) 864-5 O ให้มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนต่อความร้อน สามารถรองรับแรงกระแทก และแรงกดอัดได้  
จากการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ช่วยในการศึกษาพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง และความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดอัดกับระยะยุบตัว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ 
จากยางธรรมชาติ ให้มีคุณภาพอ้างอิงตามมาตรฐาน UIC 864-5 O และมาตรฐาน EN 13146 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่น มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน อ้างอิงตามมาตรฐาน UIC 864-5 O 
2. ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติรับแรงกดอัด และมีค่าความแข็ง อ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบ UIC864-5 O 

และมาตรฐาน EN 13146-3 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน   0 2996 1471 
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ด้านการเกษตร 
 

: ครุภัณฑ์การเกษตร  

รหัส : 02020007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
(Solar pump hybrid Inverter) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
(Solar pump hybrid Inverter)   

หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2562 – กุมภาพันธ ์2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

อินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับมอเตอร์ ปั๊มน้ าบาดาล ปั๊มน้ า  
หอยโข่ง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลล์ 1-3 เฟส ส าหรับสถานที่ไม่มีไฟฟ้า หรือ 
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (กรณีใช้ร่วมกันกับไฟฟ้า) โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน โดยมีหลักการท างานด้วยการใช้เทคโนโลยี (Maximum point power tracking, 
MPPT) ท าให้โซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ต่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการผสมผสานเทคโนโลยีที่ใช้ไฟฟ้าเข้าร่วม  
ในกรณีที่ต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องในเวลาแดดน้อยหรือเวลากลางคืน โดยไม่ต้องใช้แบตเตอร์รี่ส ารองไฟฟ้า เป็นการช่วย
ประหยัดการลงทุน และลดความยุ่งยากในการบ ารุงรักษาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ให้ยุ่งยากอีกด้วย 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 อินเวอร์เตอร์ 

1. รับพลังงานได้จากท้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) และไฟฟ้า Grid (AC) พร้อมกัน 
2. มีหลายรูปแบบการท างานระหว่าง DC และ AC ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และตั้งเวลา 

เปิด-ปิดได้ 
3. การรับพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) : แรงดัน input ต่ าสุด (Vmin) 50 โวลล์ / แรงดัน 

input สูงสุด (Voc) 440 โวลล์ / กระแส input สูงสุด (Isc) 12 แอมป์ 
4. การรับพลังงานจากไฟฟ้า Grid (AC) : แรงดัน input ต่ าสุด (Vmin) 90 โวลล์ / แรงดัน input สูงสุด 

(Voc) 260 โวลล์ / กระแส input สูงสุด (Isc) 12 แอมป์ Power factor 0.9 
5. ความถี่ใช้งาน 5-50 Hz 
6. ใช้กับมอเตอร์ 1-3 เฟส ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า (HP) แรงดัน 220 โวลล์ 
7. มีระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) 
8. มีระบบป้องกันฝุ่น และป้องกันน้ าฉีด ตามมาตรฐานการทดสอบ IP65 
9. มีระบบป้องกันฟ้าผ่า Surge protection ตามมาตรฐาน IEC61000-4-5:2014 
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 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (อุปกรณ์ประกอบ) 
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline silicon ต้องมีพิกัดเอาต์พุตไม่น้อยกว่า 310 วัตต์ (WP)  

ที่ เ ง่ือนไขการทดสอบมาตรฐาน STC (Standard Test Condition) ความเข้มของแสงอาทิตย์ 
Irradiance condition (1000W/2) อุณหภูมิแสงอาทิตย์ 25 องศาเซลเซียส 

2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย 
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1843-2553 หรือเทียบเท่า 
4. เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีสายการผลิตประกอบเช่ือมต่อกันเป็นวงจรในประเทศไทย โดยแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ดังกล่าว ต้องมีการผ่านกระบวนการผลิตที่มีการประกอบเช่ือมต่อวงจรและเคลือบสาร
ป้องกันความช้ืนตามกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานประกอบกันเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ส าเร็จรูปแล้ว 
ในประเทศไทย ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2580-2555 โดยแนบ
หลักฐานหรือใบรับรองแสดงชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิ เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตได้ทุกเมื่อ 

5. โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO9001:2015 และ 
ISO14001:2015 

6. โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
ล าดับที่ 72 ส าหรับโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 

7. แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ที่น ามาประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ทุกเซลล์ ต้องไม่มีรอยด่าง อันเนื่องมาจาก  
การบกพร่องในการผลิต 

8. ต้องมีกรอบที่แข็งแรงไม่เป็นสนิมและหรือเคลือบสารที่ทนทานการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อม 
 ปั๊มน้ า (อุปกรณ์ประกอบ) 

เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าแบบผิวดิน (หอยโข่ง) หรือแบบบ่อลึก (ซัมเมอร์ส) ที่มี ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า  
ที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลล์ 3 เฟส  
 โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (อุปกรณ์ประกอบ) 

1. เสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องเป็นเหล็กกล่องหรือเหล็กตัวซี ขนาดไม่น้อยกว่า 
100 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ที่มีความมั่นคงแข็งเรง โดยทาสี
กันสนิม และสีจริง 

2. ขนาดของตุ้มคอนกรีตส าเร็จรูปไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร x 250 มิลลิเมตร x 450 มิลลิเมตร 
3. สามารถถอดประกอบได้อย่างสะดวก และสามารถรองรับแผงท ามุมระนาบมุมเอียงได้ประมาณ  

15-20 องศา 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุป๊ จ ากัด   0 2193 5539 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 
รหัส : 03010022 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซิโลสตาซอล (Cilostazol)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เบสตาซอล (Bestazol) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซตูิคอลอินดัสตรี้ จ ากัด จ้าง 

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช (Siriraj Clinical Research Center) วิจัย
ในการศึกษาชีวสมมลูยาเบสตาซอล (Bestazol) เปรียบเทยีบกับ
ยาต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซตูิคอลอินดัสตรี้ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซตูิคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซตูิคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:     

1. ยาเบสตาซอล (Bestazol) มีข้อบ่งใช้ ส าหรับ 
- ใช้ในการรักษาหลอดเลือดแดงอุดตันเรื้อรัง เพื่อรักษาอาการขาดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของ

หลอดเลือดแดงเรื้อรัง (chronic arterial occlusion) เช่น การเกิดแผล (ulceration) ความเจ็บปวด 
(pain) อาการเย็นตามปลายมือปลายเท้า (coldness of the extrimeties)  

- ใช้ส าหรับป้องกันการกลับเป็นซ้ าของภาวะเนื้อสมองตายเนื่องจากหลอดเลือดอุดตัน (cerebral 
Infarction) (ไม่รวมถึง cardiogenic cerebral embolism) 

2. ยาเบสตาซอล (Bestazol) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ทัดเทียมกับยาต้นแบบ ที่น าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ 
พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ และสามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบได้ ( Interchangeable) ทั้งยังมี
ราคาย่อมเยาว์กว่ายาต้นแบบ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาเบสตาซอล (Bestazol) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ ซิโลสตาซอล (Cilostazol) 
2. ยาเบสตาซอล (Bestazol) มีผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ โดยผ่านการตรวจวิเคราะห์

จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ในด้านการทดสอบยา cilostazol 
tablet 

3. ยาเบสตาซอล (Bestazol) 
- ผลิตจากบริษัทฯ ที่ได้รับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย  

ทีส่อดคล้องับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation 
Scheme (PIC/s) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ดี ในการจัด เก็บและจ าหน่ายเภสัชภัณฑ์  World Health Organization Good 
Manufacture Practices (GMP) and Good Storage and Distribution Practice (GSDP) 

4. ยาเบสตาซอล (Bestazol) มีข้อบ่งช้ีเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการยา ดังน้ี 
- กล่องยาแสดงรูปเม็ดยา และเม็ดยามี imprint code ซึ่งง่ายต่อการบ่งช้ี (identification) 
- บรรจุในแผงบลิสเตอร์ปิดสนิท ป้องกันแสงและป้องกันความชื้น 
- แผงยา ระบุ ช่ือ Lot No วันสิ้นอายุทุกๆ เม็ดยา (unit does) เพื่อช่วยในการบริหารยา 
- กล่องยามี  sticker สี  แสดงปีที่หมดอายุ  เพื่อ ช่วยในการบริหารยาตามระบบ First In  

First Out (FiFO)  
 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2560 

- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลอือยู่ นับตั้งแต่เดือน
ที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (เดือนพฤศจิกายน 2560) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาซิโลสตาซอล 
(Cilostazol) แล้ว ขอแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติ และขอปรับลดราคาลงจากเดิม ราคา 570 บาท/กล่อง 
เป็นราคา 530 บาท/กล่อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี้ จ ากัด            0 2737 61717 ต่อ 860 หรือ 09 2375 2735 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010081 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin hydrochloride ) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ดีซัน พีอาร์ 750 (DESON PR 750) และ ดีซัน พีอาร์ 1000 

(DESON PR 1000) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin hydrochloride) ภายใต้ช่ือทางการค้า ดีซัน พีอาร์ 750 (DESON 
PR 750) และดีซัน พีอาร์ (DESON PR 1000) เป็นยาสามัญใหม่ในยาเคลือบฟิล์ม 1 เม็ด ประกอบด้วย Metformin 
hydrochloride 750 mg และ Metformin hydrochloride 1000 mg มีข้อบ่งใช้ ใช้ในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่ต้อง
พึ่งอินซูลิน (noninsulin dependent, NIDDM) ซึ่งไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลจากการจ ากัดอาหารและการออกก าลังกายได้ 
โดย Metformin ออกฤทธิ์โดยไปลดการสร้างกลูโคสที่ตับ ลดการดูดซึมของกลูโคสที่ล าไส้เล็ก และเพิ่มความไวของอินซูลิน
 ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin hydrochloride) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย  
เพื่อทดแทนยาท่ีน าเข้าจากต่างประเทศสถานท่ีผลิตไดม้าตรฐานตามหลกัเกณฑว์ิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคลอ้ง
และทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมี
การศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า เมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin hydrochloride) 
ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรคกับยาต้นแบบ และได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 ยาเม็ดเคลือบฟลิ์มขนาดความแรง 750 มิลลิกรัม 

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ DESON PR 750 : เป็นยาเม็ดสีขาว รูปยาว นูน ปลายมนทั้งสองด้าน  
ด้านหนึ่งมีอักษร M 750 อีกด้านหนึ่งเรียบ 

2. เลขทะเบียนยา : 1A 18/59 (NG) 
 ยาเม็ดเคลือบฟลิ์มขนาดความแรง 1000 มิลลิกรมั 

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ DESON PR 1000 : เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มชนิดออกฤทธิ์นาน สีขาวถึง 
สีขาวนวล รูปยาวรีปลายมน นูนท้ังสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร M1000 อีกด้านหนึ่งเรียบ 

2. เลขทะเบียนยา : 1A 89/60 (NG) 
 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2561 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 2 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพนัธ์ 2562 
++++++++++++++++++++ 

 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด            0 3856 4930 – 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010118 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากลัยคลาไซด์ (Gliclazide) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : กลูโคไซด์ เอ็มอาร์ 60 (GLUCOZIDE MR 60) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2562 – กุมภาพันธ์ 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยากลัยคลาไซด์ (Gliclazide) ภายใต้ช่ือทางการค้า กลูโคไซด์ เอ็มอาร์ 60 (GLUCOZIDE MR 60) เป็นยาสามญั
ใหม่ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย Gliclazide 60 mg มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน  
(ชนิดที่ 2) ในผู้ใหญ่ เมื่อการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย และการลดน้ าหนักอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการควบคุมระดบั
น้ าตาลในเลือด 
 ยากลัยคลาไซด์ (Gliclazide) ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ท าให้ลดการดูด
กลับของอินซูลินและการปลดปล่อยกลูโคสจากตับ เพิ่มความไวต่ออินซูลินที่เซลล์เป้าหมาย ลด microthrombosis  
โดยลดการเกาะกลุ่มและการยึดติดกันของเกล็ดเลือดและเพิ่มการสลายลิ่มเลือด โดยเพิ่มการท างานของ plasminogen 
activator (t-PA) 
 ยากลัยคลาไซด์ (Gliclazide) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า ยากลัยคลาไซด์ (Gliclazide) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรคกับ 
ยาต้นแบบ และได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาเม็ดสีขาว รูปยาวนูน ปลายมน ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งมีอักษร GZ และเลข 60 
2. ยา GLUCOZIDE MR 60 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่า

การรักษาโรค ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. GLUCOZIDE MR 60 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ 
ยาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด            0 3856 4930 – 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา (Lerprat eye irrigation) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ ์
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พีแอนด์เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท พแีอนด์เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท พแีอนด์เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ จ ากดั  
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2562 – กุมภาพันธ์ 2570 (8 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 อันตรายจากสารเคมีเข้าตา อาจท าให้สูญเสียการมองเห็น การรักษาคือการล้างตาด้วยน้ าสะอาดทันที หลังจาก
นั้นรีบไปโรงพยาบาล ในการล้างตาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลจะมีการตรวจสอบค่ากรด -ด่าง (pH) เมื่อมีค่าไม่เป็นกลาง 
จะด าเนินการล้างตาโดยใช้น้ าเกลือ (0.9 % Normal saline solution) อย่างน้อย 2000 ซีซี ซึ่งพบว่าอุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา
สามารถลดระยะเวลาการท างานของเจ้าหน้าที่ ลงจาก 15-20 นาที เหลือ 1 นาที และมีการประเมินความพึงพอใจ 
ผู้ให้บริการ - ผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นอุปกรณ์ยึดติดกับเสาน้ าเกลือและต่อขวดน้ าเกลือท่ีใช้ในการหยดสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมออก

จากดวงตา 
2. ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สแตนเลสยึดเสาน้ าเกลือ เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 5 – 8 เซนติเมตร 

และอุปกรณ์พลาสติกแกนยาว ยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
3. สแตนเลสยึดเสาน้ าเกลือ ท ามาจากวัสดุสแตนเลส ระดับ 304 หรือดีกว่า โดยมีด้านหนึ่งมีเกลียวน๊อต

ยึดเสาน้ าเกลือ อีกด้านหนึ่งมีเกลียวต่อกับอุปกรณ์พลาสติกแกนยาว 
4. อุปกรณ์พลาสติกแกนยาว ท ามาจากวัสดุพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)  

เพื่อเพ่ิมความยาวปรับทิศทางได้ 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  บริษัท พแีอนด์เอส สแตนเลสสตลี เซ็นเตอร์ จ ากัด  0 5421 7049 , 0 5421 8150 หรือ 08 9422 9116  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หัวต่อสายเคเบลิใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock Closure) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  หัวต่อเคเบลิใยแก้ว (Optical Snaplock Closure) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมนูิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 หัวต่อเคเบิลใยแก้ว (Optical Snaplock Closure) เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม รองรับการ
ตัดต่อสายเคเบิลแบบ Looped-Through Loose Tube และการติดตั้งสายเคเบิลแบบต่อตรง แบบต่อแยก แบบต่อร่วม
ปลาย ใช้ติดตั้งโดยแขวนในอากาศไว้กับสายสะพานหรือสายเคเบิล ในโครงข่ายสายเคเบิลชนิด ADSS และ ARSS  
เพื่อใช้ส าหรับป้องกันจุดตัดต่อ/เชื่อมต่อเส้นใยแก้ว 
   มีรูปร่างลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนต่อสภาวะแวดล้อม 
เปิด-ปิด เป็นแบบบานพับและยึดฝาหน้ากับฝาล่างด้วยตัวลอ็คแบบ Snaplock / Over-Center Latch เพื่อความสะดวกและ
ง่ายในการติดตั้ง/บ ารุงรักษา มีแคล้มป์รัดเคเบิลทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิลเลื่อน มีปะเก็นยางขอบสี่เหลี่ยม
และปะเก็นยางตัวยู ท าจากยางคุณภาพสูง  สามารถป้องกันฝุ่นและน้ าในสภาพแวดล้อมภายนอกตามมาตรฐานการป้องกัน
ฝุ่นและน้ า (IP Standard) มี Cable Guard ส าหรับป้องกันสายเคเบิลเป็นรอยขูดหรอืบาด และมีระบบการต่อสายดินท่ีไดร้บั
มาตรฐานตามข้อก าหนดของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)    
 รุ่น OSC-I024 มีทางเข้า - ออกของสายเคเบิลหลักและสายเคเบิลแยกอยู่ทางด้านข้าง ข้างละ 2 ช่อง  
รวมทั้งหมด 4 ช่อง รองรับสายเคเบิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 - 15 มิลลิเมตร ตัดต่อเส้นใยแก้วได้สูงสุด 24 เส้น มีระดับ
ป้องกันฝุ่นและน้ าท่ี IP65  
 รุ่น OSC-I060 มีทางเข้า – ออกของสายเคเบิลหลักและสายเคเบิลแยกอยู่ทางด้านข้าง ข้างละ 2 ช่อง  
รวมทั้งหมด 4 ช่อง รองรับสายเคเบิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 – 15 มิลลิเมตร ตัดต่อเส้นใยแก้วได้สูงสุด 60 เส้น มีระดับ
ป้องกันฝุ่นและน้ าท่ี IP65 
 รุ่น OSC-I120 มีทางเข้า – ออกของสายเคเบิลหลักและสายเคเบิลแยกอยู่ทางด้านข้าง ข้างละ 3 ช่อง  
รวมทั้งหมด 6 ช่อง รองรับสายเคเบิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 – 16 มิลลิเมตร และสายเคเบิลแยกขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลาง 9 – 13 มิลลิเมตร ตัดต่อเส้นใยแก้วได้สูงสุด 120 เส้น มีระดับป้องกันฝุ่นและน้ าท่ี IP65 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก 
2. ผลิตจากพลาสติกที่มีความทนทานต่อแสงแดด 
3. รองรับการตดัต่อสายเคเบิลแบบ Looped-Through Loose Tube 
4. รองรับการตดิตั้งแบบต่อตรง แบบต่อแยก แบบต่อร่วมปลาย 
5. เปิด – ปิด แบบบานพับ และยึดฝาหน้ากับฝาล่างด้วยตัวล็อคแบบ Snaplock / Over-Center 

Latch 
6. มีแคล้มปร์ัดเคเบลิทั้งในและนอก เพื่อป้องกันไม่ให้สายเคเบลิเลื่อน 
7. ติดตั้งบนเสาสายสะพานหรือสายเคเบิล 
8. รองรับระบบการต่อสายดินท่ีไดม้าตรฐานตามข้อก าหนดของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
9. ผ่านการทดสอบการป้องกันฝุ่นและน้ าตามมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ า (IP Standard) 

 

หมายเหตุ :   ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
- เพิ่มรุ่น รายการล าดับที่ 2 – 3 , แก้ไขช่ือทางการค้า และแกไ้ขรายละเอียดคณุสมบัติ  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2562  
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากัด      0 3444 6999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศ ที่มีระบบควบคมุผ่านอินเทอรเ์น็ต  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศ High SEER inverter/GPS4.0 
 (High SEER inverter/GPS4.0 Airconditioner) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด โดยนายสมศักดิ์  

จิตติพลังศรี ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร และเป็นกรรมการผู้จัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2562 – กมุภาพันธ์ 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เครื่องปรับอากาศชนิดนี้สามารถใช้สมาร์ทโฟนควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศ ช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถดูสถานะการท างานของเครื่องปรับอากาศได้ เช่น อุณหภูมิภายในห้อง อุณหภูมิที่ต้องการ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่
เครื่องปรับอากาศให้ พร้อมกับมีฟังก์ชันช่วยการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ ถึง 4 ระดับ แสดงสถานะการท างาน
ของอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ช่างบริการสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุด 
 ด้วยการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการท างานเครื่องปรับอากาศได้ ที่ส าคัญ
ผู้ใช้งานสามารถรู้อุณหภูมิห้องภายในบ้าน ก่อนที่จะกลับถึงบ้านในระยะ 3 กิโลเมตร ด้วยการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน  
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจว่าจะเปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าหรือไม่ หากผู้ใช้งานยอมรับให้เปิดเครื่อง เมื่อกลับถึงบ้าน
อุณหภูมิในห้องจะเย็นสบายพอดี 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ช่วยประหยัดพลังงาน 
2. มีโมดูล Wifi ภายในเครื่องปรับอากาศ ส าหรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน 
3. มีเทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศให้เปิด-ปิด ปรับอุณหภูมิได้ 
4. มีฟังก์ชัน แจ้งเตือนการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในระยะ 3 กิโลเมตร ก่อนถึงบ้าน 
5. มีฟังก์ชัน ช่วยการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศถึง 4 ระดับ ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งมี

การท างาน ดังนี ้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โหมดที่สี ่

โหมดที่สาม 

โหมดที่สอง 

โหมดที่หนึง่ 
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 ปุ่ม/โหมดที่หนึ่ง เป็นการท างานปกติของเครื่องปรับอากาศ 
 ปุ่ม/โหมดที่สอง  ระบบควบคุมจะตั้งอุณหภูมิขึ้นอีก 0.5 องศา ในอีก 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นคงค่าไว้ 
 ปุ่ม/โหมดที่สาม  ระบบควบคุมจะตั้งอุณหภูมิขึ้นอีก 1 องศา ในอีก 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นคงค่าไว้ 
 ปุ่ม/โหมดที่สี่ ระบบควบคุมจะตั้งอุณหภูมิขึ้นอีก 0.5 องศา ในอีก 1 ช่ัวโมง  
     ต่อมาชั่วโมงที่ 2  ปรับค่าอุณหภูมิขึ้นอีก 0.5 องศา 
            ช่ัวโมงท่ี 3  ปรับค่าอุณหภูมิขึ้นอีก 0.5 องศา 
            ช่ัวโมงท่ี 4  ปรับค่าอุณหภูมิขึ้นอีก 0.5 องศา 

 การท างานในโหมดนี้จะประหยัดไฟได้  เพราะการปรับค่าอุณหภูมิที่ผู้ใช้งานต้องการ (Set Temp)   
ให้สูงขึ้นจะท าให้การท างานของคอมเพรสเซอร์ลดลง  เนื่องจากตัวควบคุมภายในเครื่องปรับอากาศ จะค านวณจากผลต่า ง
ระหว่างอุณหภูมิที่ต้องการกับอุณหภูมิภายในห้องขณะนั้น หากผลต่างที่ได้มีค่ามาก อาจหมายถึงผู้ใช้งานตั้งอุณหภูมิไว้ต่ า 
เช่น 20 องศา ตัวควบคุมจะส่งค าสั่งไปยังบอร์ดอินเวอร์เตอร์ให้หมุนที่ความเร็วรอบสูง ตรงจุดนี้เครื่องปรับอากาศจะใช้
พลังงานสูงมาก ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ามาก 

 ในทางกลับกันหากผู้ใช้งานตั้งอุณหภูมิไว้สูง เช่น 25 องศา ในขณะที่อากาศภายในห้องมีอุณหภูมิ สมมุติ 
คือ 26 องศา ดังนั้นผลต่างระหว่างอุณหภูมิที่ต้องการกับอุณหภูมิจริงภายในห้องจึงมีค่าน้อย ส่งผลให้ตัวควบคุมส่งค าสั่งไปยัง
บอร์ดอินเวอร์เตอร์ให้หมุนที่ความเร็วรอบต่ า เพราะผลต่างของอุณหภูมิน้อย เครื่องปรับอากาศอาจท างานไม่นานก็ได้
อุณหภูมิห้องเท่ากับที่ต้องการ และจะหยุดท างานในที่สุด ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นเหตุผลว่า ท าไม การปรับเลื่อนอุณหภูมิที่
ต้องการ (Set temp)  ให้สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยก็จะช่วยท าให้ผู้ใช้งานสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ มากกว่าการตั้งให้
เครื่องปรับอากาศท างานในโหมดปกติ 

6. สเปคขั้นต่ าของสมาร์ทโฟนที่ใช้กับแอปพลิเคชั่นช่ือ Saijo Denki @app ดังนี้ Android 5.5.1  ขึ้นไป, 
iOS 11.2.5 ขึ้นไป เครือข่าย AIS, Dtac, TrueMove H เราท์เตอร์ที่รองรับ มาตรฐาน IEEE802.11 
b/g/n รองรับ wireless network security WPA/WPA2 

7. รายละเอียดแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ และ ชุดคอนเดนซิง รหัสตัวร้อนและตัวเย็นของ
เครื่องปรับอากาศ  
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 9000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W09D-D-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C09D-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W12P-A-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C12P-A-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W18P-A-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C18P-A-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W25P-A-DTGP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C25P-A-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W30B-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C30B-A-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W36B-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C36B-A-DTMP1 
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- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-13C-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-13C-A-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-18C-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-18C-A-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-25C-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-25C-A-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-30C-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-30C-A-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-36C-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยระบายความร้อน) SOR-36C-A-DTMP1 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      0 2832 1999 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด 

 (Ultrafine air purifier split type Inverter Air conditioner) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด 
 (High SEER with Ultrafine air purifier Inverter Air conditioner) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด วิจัยเอง และจ้าง

ศูนย์บริการปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC)  วิจัย  และ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี    
ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร และเป็นกรรมการผู้จัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2562 – กมุภาพันธ์ 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เครื่องปรับอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่กินไฟเฉลี่ย 60 – 70 เปอร์เซ็นต์ของบ้าน อาคารส านักงาน อาคารต่าง ๆ  
การพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานส าหรับเครื่องปรับอากาศ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการลดการใช้จ่ายพลังงาน
ของประเทศ และเจ้าของอาคาร Saijo Denki ซึ่งมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครื่องปรับอากาศโดยคนไทย สามารถพัฒนา
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ซึ่ งบริษัทฯ ได้ออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งการขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์แบบประหยัดพลังงานสูง และการพัฒนาการไหลของลมมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานขึ้น อีกทั้งเครื่องปรับอากาศสามารถเตือนผู้บริโภคได้   
หากเครื่องปรับอากาศกินไฟมากกว่าปกติ หรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลง พร้อมฟินเป็นอลูมิเนียม   
ฟินเคลือบสีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทานมากขึ้น   
 นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2012   
โดยวิศวกรคนไทย สามารถกรองฝุ่นละเอียด PM2.5 ลดลงได้ 99.9% ในเวลา 2 ช่ัวโมง พร้อมกับตัวเซนเซอร์ PM2.5   
ที่จะคอยตรวจสอบปริมาณฝุ่นภายในห้อง ก่อนส่งค าสั่งไปยังชุดกรองฝุ่นละเอียดให้ท างานมากน้อยตามปริมาณฝุ่นภายในห้อง  
โดยการท างานทั้งหมดไม่มีผลกระทบต่อระบบการท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ด้วยเทคโนโลยีนี้ท าให้
เครื่องปรับอากาศซัยโจเด็นกิรุ่นนี้สามารถช่วยให้คุณภาพอากาศภายในห้องสะอาดขึ้น ส่งผลดีต่อผู้อาศัยที่ต้องท างาน  
อยู่ภายในห้องเป็นระยะเวลานาน ๆ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

 เป็นเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Air 
Cooled Split Air Conditioner) 

1. เครื่องปรับอากาศมีทั้งชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน ที่เหมาะกับการ
ติดตั้งภายในอาคาร และชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ที่เหมาะกับการติดตั้งภายนอก
อาคาร  ประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 

2. เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท าความเย็นที่ไม่ท าลายโอโซน โดยมีค่าแสดงระดับการท าลายโอโซน 
Ozone Depletion Potential : ODP = 0 
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3. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) ที่ใช้เทคโนโลยี Corona 
Discharge ครอบคลุมพื้นที่ลมผ่านไม่น้อยกว่า 500 ตารางเซนติเมตร มีอุปกรณ์ปล่อยประจุลบไปท่ี
อนุภาค ฝุ่นละอองภายในเครื่อง และดักจับด้วยแผงดักจับฝุ่นละออง หรือที่เรียกว่า Collector  
ท าด้วยสเตนเลส โดยสามารถน าไปท าความสะอาด และน าระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า 
(Electric grids) กลับมาใช้ใหม่ได้ 

4. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2134–2553 เครื่องปรับอากาศ 
ส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน 

5. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 
1155-2536 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

6. เครื่องปรับอากาศได้รับ  ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER   
สูงกว่าเกณฑ์พลังงานเบอร์ 5 ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
6.1 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER  ไม่น้อยกว่า 23   

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นไม่เกิน 8,000 วัตต์ (<= 27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 
6.2 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER  ไม่น้อยกว่า 21   

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นมากกว่า 8,000 ถึง 12,000 วัตต์  (> 27,296 – 
40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 

7. มีชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายนอกอาคาร ระบายความร้อนด้วย
อากาศ ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor),   
แผงควบแน่น (Condenser), ใบพัดลมพร้อมมอเตอร์ (Outdoor Fan and Outdoor Motor), ข้อต่อ
พร้อมวาล์วบริการ (Service Valve), แผงวงจรอินเวอร์เตอร์เพื่อขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ 
(Inverter Driver for Inverter Compressor), เซนเซอร์วัดอุณหภูมิหัวคอมเพรสเซอร์ (Discharge 
Temperature), อุณหภูมิน้ ายาที่แผงคอนเดนเซอร์ (Mid Coil Condensing Temperature) 

8. มีชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ชนิดติดผนังหรือ 
ชนิดแขวนที่มีส่วนแสดงผล Error Code เป็น 7-SEG พื่อง่ายต่อการบ ารุงรักษา ประกอบด้วย  
แผงควบแน่น (Evaporator), ใบพัดลม พร้อมมอเตอร์ (Indoor Fan and Indoor Moter), แผงวงจร
เพื่อควบคุมชุดแฟนคอยล์ เซนเซอร์อุณหภูมิของท่อน้ ายาทางเข้าคอยล์เย็น (Inlet Temperature)  
อุณหภูมิห้อง (Room Temperature) 

9. มีแผงระบายความร้อน (Condenser Coil) และแผงระบายความเย็น (Evaporator Coil) เป็นแบบ  
Fin and Tube โดยฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบสีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทาน 

10. ชุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ ชุดควบคุมแบบไร้สาย (Wireless Remote)    
1 ตัว สวิตซ์เบรกเกอร์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับพร้อมหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

11. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการล้างแอร์ได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7-SEG โดยสามารถเตือน 
ได้ทุก ๆ การใช้ 1,800 ช่ัวโมง 

12. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการซ่อมบ ารุงได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7-SEG หากเครื่องปรับอากาศ  
กินไฟมากกว่าปกติ หรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลงอย่างมีนัยส าคัญ 

13. เครื่องปรับอากาศสามารถวัดปริมาณฝุ่นละเอียดขนาดเล็ด PM2.5 เป็นหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร    
โดยเครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้าสามารถกรองฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก   
PM2.5 ให้ลดลง พร้อมสามารถแสดงปริมาณฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก PM2.5 ตามเกณฑ์ของ US EPA   
เป็นหลอดไฟ  LED  สีต่าง ๆ ตามปริมาณฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก 
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14. รายละเอียดแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ และชุดคอนเดนซิง รหัสตัวร้อนและตัวเย็นของเครื่องปรับอากาศ  
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 9000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W09D-D-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C09D-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W12P-A-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C12P-A-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W18P-A-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C18P-A-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W25P-A-DTGP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C25P-A-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W30B-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C30B-A-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W36B-A-DTMP1  
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C36B-A-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-13C-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-13C-A-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-18C-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-18C-A-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-25C-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-25C-A-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-30C-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-30C-A-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-36C-A-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยระบายความร้อน) SOR-36C-A-DTMP1 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      0 2832 1999 
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ด้านอื่นๆ 
 

อื่นๆ  
รหัส : 14000006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลงังาน   
(Incinerator reduces pollution and energy saving) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
 Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยดัพลังงาน 
 CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving 

Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and 
energy saving 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด โดยไดร้ับการ
สนับสนุนทุน จาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) 

2. บริษัท ล็อกซเลย่์ จ ากัด (มหาชน) 
3. บริษัท เดอะซัน ซีเอม็ กรุ๊ป จ ากัด 
4. บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
5. บริษัท พล พรีเมี่ยมพลสั จ ากัด 
6. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
7. บริษัท พี แอนด์ โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
8. บริษัท วี.พี.เอ็น คอลเล็คชั่นส์ จ ากัด 
9. บริษัท โทเทิล่ เวสท์ โซลูชัน่ จ ากัด 
10. บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอรเ์รช่ัน จ ากัด 
11. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั 
12. บริษัท เซฟ สยามบิซิเนส กรุ๊ป จ ากัด 
13. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ป)ี 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

1. เป็นเตาเผาขยะ ชนิดเผาขยะต่อเนื่อง สามารถเผาขยะได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง สร้างอุณหภูมิในการเผา
ได้ตั้งแต่ 500 – 1,200 องศาเซลเซียส 

2. มีที่ดักฝุ่นละเอียดในห้องเผาควัน มีถังดักฝุ่นละเอียดเป็นเหลก็ทาด้วยวัสดุกันสนิม มีที่ดักหรือกรองก๊าซก่อน
ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มีถังกรองก๊าชเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม 
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3. ปล่องระบายอากาศท าด้วยเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า ทาสีกันสนิมและทาทับด้วยสีกันความ
ร้อนมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร 

4. ใช้พัดลมหรือเครื่องอัดอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้ และระบบบ าบัด 
5. เป็นเตาเผาที่มีระบบ Wet Scrubber และ Cyclone ช่วยในการบ าบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก 
6. ผนังภายในห้องเผาทั้งหมดท าด้วยอิฐดิบทนไฟหรืออิฐเผาแห้ง หนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีคุณสมบัติทน

ความร้อน ไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 
7. เตาเผาขยะ มีระบบการท างานหลัก 3 ระบบ คือ ระบบเตาเผาขยะ ระบบดักเก็บมลพิษและระบบ  

ดักเก็บฝุ่น ทุกระบบต้องเชื่อมต่อการท างานเข้าด้วยกัน 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ประหยัดพลังงานและเป็นการประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดการ สามารถจุดติดด้วย
เช้ือเพลิง โดยใช้แก๊ส (LPG)  ในปริมาณต่ าเพื่อจุดน าร่องการเผาไหม้ในห้องเผา ช่วยลดมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

2. มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย 
จากเตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เป็นเตาเผาขยะส าเร็จรูปติดตั้งบนรถกึ่งพ่วงและสามารถเคลื่อนย้ายได้ (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะ  
แบบเคลื่อนที่) 

 คุณลักษณะเฉพาะรถก่ึงพ่วง (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) 
1. เป็นรถก่ึงพ่วง 2 เพลา ที่พร้อมด าเนินการจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบก 
2. รถมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร และไม่เกิน 10.00 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 

เมตร และไม่เกิน 2.55 เมตร ระยะช่วงล้อ (จาก KING PIN) ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
3. โครงสร้าง (Structure) เมนเฟรมเป็นเหล็กรูปตัว I มีขนาดไม่น้อยกว่า 400x200x9x14 มิลลิเมตร 
4. อุปกรณ์ (Part-accessories) ประกอบด้วย 

4.1) กระทะล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 7.50 นิ้ว ขอบ 20 นิ้ว  
4.2) ระบบห้ามล้อ แบบลม-กลไก ท่อลม 2 สาย (ห้ามล้อปกติและฉุกเฉิน) 

5.  มีผนังตะแกรงท้ัง 4 ด้าน และมีประตูปิด-เปิดหน้าหลัง และรถมีความสูงไม่เกิน 4.00 เมตร 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีกจ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีกจ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีกจ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย อีกจ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561  

- เพิ่มเตมิรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะรถกึ่งพ่วง (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่)  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2562   

 

++++++++++++++++++++ 

 
 

 บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด   0 5200 3945 , 095 919 1496 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด   
(Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี ่กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด 
(Prikka Spicy Coffee Instant Coffee Powder with 
Capsicum Extract) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สตาร์ เฮริ์บ ฟาร์ม่า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สตาร์ เฮริ์บ ฟาร์ม่า จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย:  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สตาร์ เฮริ์บ ฟาร์ม่า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :      

กาแฟพริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่ เป็นกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง 3 in 1 ผสมพริกสกัด ที่ได้รับอนุมัติอนุสิทธิบัตร  
ช่ือ “กาแฟที่มีส่วนผสมของพริก”ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ในลักษณะ World’s First Spicy Coffee ที่ให้รสชาติแตกต่าง  
กลมกล่อมแต่จัดจ้านด้วยสารสกัดพริกขี้หนูพันธุ์ไทย Hot Flavor, Warm Feeling สัมผัสได้ (Customer Experience)  
ถึง Product Value จากแก้วแรกที่ดื่ม รู้สึกอุ่นร้อน (คล้าย Burn) ที่บริเวณท้อง และ Spicy After Taste ที่ไม่เคยมีมาก่อน  
จึงเป็นการเปิด Segmentation ใหม่ของรสชาติกาแฟ นั่นคือ Spicy Coffee อีกทั้งยังมีความเป็นไทยใน Brand Image และ 
Brand Personality ที่สะท้อนผ่านทางช่ือแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมหลักท่ีท าให้เกิดรสชาติเผ็ดร้อน นั่นคือ พริกข้ีหนู 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของไทย ช่ือ “พริกค่ะ” ยังสื่อภาษาไทย 
ในช่ือแบรนด์ให้เป็นที่จดจ าของชาวต่างชาติ อีกด้วย เป็น Functional Coffee ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพไม่เติมน้ าตาล  
ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไขมันต่ า ไม่มีคลอเรสเตอรอล  

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังสามารถวางต าแหน่งเป็นได้ทั้ง กาแฟ 3 in 1, Functional Coffee และ Coffee for 
Souvenir (Cross Segmentation) สามารถขยายลูกค้ากลุม่เป้าหมายให้มคีวามหลากหลายมากข้ึน อาทิ กลุ่มผู้ดื่มกาแฟเพือ่
ควบคุมน้ าหนัก ผู้ที่ชอบดื่มกาแฟรสชาติแปลกใหม่ กาแฟที่ขายเป็นของที่ระลึก กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่อยู่เมืองหนาวดื่มเพื่อให้
ร่างกายรู้สึกอบอุ่น เป็นต้น 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นกาแฟปรุงส าเร็จ 3 in 1 ที่ได้รับอนุมัติอนุสิทธิบัตรชื่อ “กาแฟที่มีส่วนผสมของพริก” ซึ่งเป็นการ

ประดิษฐ์ในลักษณะ World’s First Spicy Coffee” 
2. เป็นกาแฟที่มีรสชาติที่แตกต่างจากกาแฟทั่วไป โดยมีส่วนผสมของสารสกัดพริกขี้หนู เป็นตัวสร้าง

นวัตกรรมใหม่ด้านรสชาติกาแฟ Hot Flavor, Warm Feeling 
3. สูตรพลัส ให้พลังงานต่ า เพียง 60 กิโลแคลอรี่ต่อซอง ไขมันต่ า ไม่มีคลอเรสเตอรอล ไม่เติมน้ าตาล  

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล  ส่วนผสมในสูตรประกอบด้วย  
สารสกัดจากพริกขี้หนู  ถั่วขาว กระบองเพชร  ส้มแขก L-Valine, L-Arginine, L-Carnitine-L-
Tartrate, Chromium Picolinate  และ Fructooligosaccharide 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2562  ส านักงบประมาณ 
  

4. สูตร แวยู่ ให้พลังงาน 70 กิโลแคลอรี่ต่อซอง ไขมันต่ า ไม่มีคลอเรสเตอรอล ไม่เติมน้ าตาล ไม่ใส่ 
วัตถุกันเสีย ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล ส่วนผสมในสูตรประกอบด้วย สารสกัด
จากพริกขี้หนู นมผง และไตรแคลเซียมฟอสเฟต  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- เพิ่มรายการใหม่ ล าดับที่ 2 และแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท สตาร์ เฮิร์บ ฟารม์่า จ ากดั    0 2441 1479 





 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
มีนาคม 2562 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010015 พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 

ยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber)  

  

  รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM   
  1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร           2,430.00  
 

 
2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76-95 บาท/    

กิโลกรมั 
ตารางเมตร          2,475.00  

 
 

3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96-115 บาท/          
กิโลกรมั 

ตารางเมตร           2,520.00  

 
 

4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116-135 บาท
กิโลกรมั 

ตารางเมตร           2,565.00  

 
 

5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136-155 บาท
กิโลกรมั 

ตารางเมตร           2,610.00  

 
 

หมายเหตุ : 1. ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสัง่จ้าง 
 2. ราคารวมค่าติดตั้ง 
 3. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย  

2 01010018 เม็ดยาง จากธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ ตาม มอก. 2682-2558   

  

1) เม็ดยางด า ขนาด 1-3 มิลลิเมตร 
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-50 บาท/

กิโลกรมั 
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51-60 บาท/

กิโลกรมั 
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61-70 บาท/

กิโลกรมั 

 
กิโลกรมั 

 
กิโลกรมั 

 
กิโลกรมั 

 
78.67 

 
82.90 

 
87.14 

 
 

2)  เม็ดยางแดง ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1-3 มิลลิเมตร/  
ขนาด 4-5 มิลลิเมตร 

  

  
2.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-70 บาท/ 

กิโลกรมั 
กิโลกรมั 105.00 

  
3) เม็ดยางฟ้า ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1-3 มิลลิเมตร/  

ขนาด 4-5 มิลลิเมตร 
  

  

3.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-70 บาท/  
กิโลกรมั 

 
 

กิโลกรมั 112.50 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 
01010018 

(ต่อ) 
4) เม็ดยางเขียว ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1-3 มิลลิเมตร/  

ขนาด 4-5 มิลลิเมตร 
  

  
4.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-70 บาท/ 

กิโลกรมั 
กิโลกรมั 112.50 

 
 หมายเหตุ :  1.  ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตัง้ 

 2.  ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
3 01010019 พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท C 

จาก เม็ดยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปู
พ้ืนส าเร็จรูป 

  

  

1) ST303020 ขนาด 300x300x20 มิลลเิมตร (หนา 20 มิลลิเมตร) 
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-50 บาท/

กิโลกรมั 
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51-60 บาท/

กิโลกรมั 
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61-70 บาท/

กิโลกรมั 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
2,116.50 

 
2,175.50 

 
2,231.50 

  

2) ST404025 ขนาด 400x400x25 มิลลเิมตร (หนา 25 มิลลิเมตร) 
2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-50 บาท/

กิโลกรมั 
2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51-60 บาท/ 

กิโลกรมั 
2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61-70 บาท/ 

กิโลกรมั 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 
 

 
2,542.50 

 
2,622.50 

 
          2,697.50 

  

3) ST505025 ขนาด 500x500x25 มิลลเิมตร (หนา 25 มิลลิเมตร) 
3.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-50 บาท/ 

กิโลกรมั 
3.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51-60 บาท/ 

กิโลกรมั 
     3.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61-70 บาท/ 

       กิโลกรัม 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
2,498.50 

 
2,567.50 

 
2,633.50 

  
หมายเหตุ :  1.  ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตัง้ 
 2.  ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

02 ด้านการเกษตร 

0202 ครุภัณฑ์การเกษตร 
4 02020008 เคร่ืองก าจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทย ุ

(RF Technology Treatment for Rice Weevil) 
เครื่อง 1,970,000.00 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งและตดิตั้งเฉพาะในส่วนของเครื่องก าจัดมอดและไข่มอดด้วย 
คลื่นความถี่วิทยุ  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
5 03010065 ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin succinate)   

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 690.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 800.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม (30 เม็ด) 
6 03010113 ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin) 

(อะทอร์วิน : ATORVIN) 
  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 80 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 1,250.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 80 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 3,700.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 2)   

7 03010119 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)    
(ไลบาลิน : LYBALIN) 

  

  ชนิดแคปซูล  ขนาด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 695.00 
8 03010120 ยาซีลีค็อกซิบ (Celecoxib) 

(เพนเน็กซ์ : PAINEX) 
  

  ชนิดแคปซูล ขนาด 400 มิลลิกรัม (30 แคปซูล) กล่อง 485.00 
9 03010121 ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (FEXOFENADINE 

HYDROCHLORIDE) 
(อาวาฟาสท์ : AVAFAST) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรัม  (10 เม็ด) กล่อง 74.00 
10 03010122 ยาเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide)   

  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 1,000.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0702 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
11 07020009 เคร่ืองฟอกอากาศส าหรับห้อง ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด 

(Ultrafine air purifier) 
  

  รุ่น AP-P35 / ULTRAFINE TECHNOLOGY เครื่อง 24,200.00 
  หมายเหตุ :  ราคานี้ไมร่วมค่าตดิตั้ง   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวสัดุยางสังเคราะหแ์ละยางธรรมชาติ 
(Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โพลี – พารา พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาต ิ

 (POLY – PALA Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสไลน์ เพาเวอร ์
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร-เอ็น วิศวกรรม 
 3. บริษัท เจ เอ็ม เอส ซสิเตม็ส์ เซอร์วิส จ ากัด 
 4. บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
 5. บริษัท ริชเชส โกรว จ ากัด 
 6. บริษัท แอท นอร์ท ไทย จ ากัด 
 7. บริษัท อภิ โปรเกรส จ ากัด 
 8. บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จ ากัด 
 9. บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ ากัด 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟันนี่ด ี
 11. บริษัท พาเพลิน จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 – มิถุนายน 2566 (4 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสนามกีฬา โดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบน
พื้นคอนกรีตหรือพื้นยางมะตอย ซึ่งมีคุณสมบัติความยืดหยุ่น ให้สามารถรองรับแรงกระแทกได้ โดยนวัตกรรมนี้มีการ  
น าเม็ดยางพาราธรรมชาติมาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือเม็ดยางรีไซเคิล ซึ่งมีการคิดค้นปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน มอก. 2682-2558  (ก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน  
มอก. 2683-2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์ 
จากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
 รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM 

- ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ 
- พื้นสนามมีความหนา 7 มิลลิเมตร (ช้ันยางด ามีความหนา 5 มิลลิเมตร และช้ันโพลียูรี เทน 

มีความหนา 2 มิลลิเมตร) 
- พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 2 – 5 มิลลิเมตร 
- เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก โดยเม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะและลงทับหน้ายาง

สังเคราะห์ มีคุณสมบัติและอ้างอิงวิธีทดสอบ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2683-2558 
- เม็ดยางด ามีสัดส่วนของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% ของเนื้อยางทั้งหมด และปริมาณเนื้อยาง 

ไม่ต่ ากว่า 30% ของเนื้อวัสดุทั้งหมด จากผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2682-2558 

 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2561 
 -  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเตมิ มีนาคม 2562  
 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท สยามสนาม จ ากัด    0 2716 3470 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตาม มอก. 2682-
2558 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตรา Vi-pafe  
ตาม มอก.2682-2558  

 (Rubber Granules from natural rubber and EPDM rubber 
blend – Vi-pafe brand) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 - มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

การผลิตเม็ดยางสี จากยางธรรมชาติ ได้มีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของยางตามมาตรฐาน  
มอก. 2682-2558 ด้วยสูตรและเทคนิคการผสมเฉพาะตัว เพื่อผลิตเม็ดยาง ที่มีความทนทาน ทนต่อความร้อนและแสงแดด 
สามารถน าไปใช้งานได้ทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เม็ดยางยังมีความปลอดภัย และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการใช้ยางบริสุทธิ์ และสารเคมีที่ปลอดการปนเปื้อนโลหะหนักในกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อก าหนด RoHS ผลิตภัณฑ์
เม็ดยางมีด้วยกัน 3 ขนาด คือ 4-5 mm., 1-3 mm. และ น้อยกว่า 1 mm. สามารถเลือกใช้ได้ตามการใช้งาน เช่น ผลิตแผ่น
ยางปูพื้น ท าพื้นสนามกีฬา พื้นลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ โรยสนามหญ้าเทียม เพื่อรองรับแรงกระแทกจากการเดิน การออก
ก าลังกาย กันลื่น และลดอาการบาดเจ็บเมื่อล้มกระแทก 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เม็ดยาง จากยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ EPDM ด้วยสูตร และเทคนิคการผสมเฉพาะตัว ซึ่งได้
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

2. เม็ดยาง มีคุณภาพ ทนต่อความร้อน และแสงแดด ผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก.2682-2558 

3. เม็ดยางมี 3 ขนาด คือ 4-5 mm., 1-3 mm. และ น้อยกว่า 1 mm. ให้เลือกตามความต้องการการใช้งาน 
4. ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย ด้วยการใช้ยางบริสุทธิ์ และสารเคมีที่ไม่ปนเปื้ อนโลหะหนัก ภายใต้

ข้อก าหนด RoHS 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน   0 2996 1471 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท C 
จาก เม็ดยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปู
พื้นส าเร็จรูป 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Vi-Pafe บล็อกยางปูพื้นส าเรจ็รูป ส าหรับลานอเนกประสงค์  
จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi-Pafe Soft Tile) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ 
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 - มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้น ส าหรับลาน
อเนกประสงค์ ผลิตจากวัสดุเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2682-2558 และมีการพัฒนา 
จนได้เป็นพ้ืนยางสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2683-2558 และด้วยคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง จึงสามารถรองรับแรงกระแทก ป้องกันการลื่น ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรมการเดินการวิ่ง อีกทั้งยังทนต่อสภาพ
อากาศ ความร้อน และรังสี UV แผ่นยางจึงยังคงสีสันที่สดใส นอกจากนี้ยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์คล้ายกับกระเบื้องปูพื้น 
สามารถปูบนพื้นคอนกรีต หรือพื้นยางมะตอย ได้ง่ายและสะดวก สามารถดัดแปลงและออกแบบพื้นที่ได้เอง ติดตั้งได้ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่พื้นที่ที่มีบริเวณแคบ หรือบริเวณกว้างส าหรับใช้เป็น พื้นทางเดิน พื้นลานออกก าลังกาย 
และพื้นลานอเนกประสงค์ และยังได้ดีไซน์ลกัษณะของแผ่นยาง ให้น้ าสามารถซึมผ่านได้ด ีจึงง่ายต่อการดูแลรักษา นอกจากน้ี
ผลิตภัณฑ์ยังมีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารโลหะหนักตามข้อก าหนดความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื้นลานอเนกประสงค์ เช่น ลานกีฬา พื้นทางเดิน ลานสวนสุขภาพ ลานออกก าลังกาย 
ลานอเนกประสงค์ และลานกิจกรรมอื่น ๆ 

2. พื้นยางสังเคราะห์อเนกประสงค์ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน การวิ่ง 
และการออกก าลังกาย ออกแบบให้แผ่นยางมีความหนา 20 - 25 มิลลิเมตร จึงสามารถรองรับ 
แรงกระแทกได้ดี ผ่านตามมาตรฐานการทดสอบของ มอก. 2683-2558 

3. พื้นยางมีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
4. น้ าสามารถซึมผ่านพ้ืนยางได้ 
5. สามารถดัดแปลงขนาดของแผ่นยางตามพื้นที่ใช้สอยได้ 

 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน   0 2996 1471 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร 
 

: ครุภัณฑ์การเกษตร  

รหัส : 02020008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องก าจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 
(RF Technology Treatment for Rice Weevil) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องก าจัดมอดและไข่มอดตลอดวงจรชีวิตด้วยคลื่นความถี่วิทย ุ 
 : ไบโอ-คิว (UTD RF Insects Disinfestor : BiO-Q) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ยนต์ผลดี จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยนต์ผลดี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยนต์ผลดี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 - มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เครื่องก าจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio 
Frequency : RF) แบบไดอิเล็กทริก (Dielectric Heating) ที่ความถี่ 27.12 MHz สามารถให้ความร้อนสูงและทั่วถึงซึ่ง
เกิดขึ้นจากภายใน (Inside Out) จึงสามารถกระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอภายในระยะเวลาอันสั้น ท าให้
ข้าวไม่ได้รับความเสียหาย และสามารถก าจัดมอดและไข่มอดตลอดวงจรชีวิตโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นผลให้เกิดการลดต้นทุนใน
การจัดเก็บผลผลิตและลดต้นทุนในการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ (Stored Product Insects) 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุแบบไดอิเล็กทริกที่ความถี่ 27.12 MHz 
2. ไม่ใช้สารเคมีตลอดกระบวนการ 
3. ก าจัดมอดและไข่มอดซึ่งเป็นศัตรูข้าวตลอดวงจรชีวิต 
4. ก าลังการผลิต 1 ตันต่อช่ัวโมงต่อเครื่อง 
5. ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ 15 kW 
6. ขนาดของเครื่อง มีขนาดไม่ต่ ากว่า : กว้าง 1.2 เมตร x ยาว 2.6 เมตร x สูง 2.6 เมตร 

 เงื่อนไขการรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี 
1. บริษัทเข้าบริการตรวจประเมินประสิทธิภาพเครื่องทุก ๆ 3 เดือน หรือตามที่ผู้ใช้ร้องขอให้เข้าตรวจ

ประเมิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี แล้วแต่อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก่อน 
2. บริษัทรับประกันคุณภาพช้ินส่วนอุปกรณ์ที่ผิดพลาดจากการผลิตและประกอบเป็นระยะเวลา 1 ปี 

หลังการส่งมอบเครื่องจักร  
3. บริษัทสงวนสิทธิ์การรับประกันและขอคิดค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์และค่าเดินทาง ในกรณีที่เกิดความ

ผิดพลาดจากความประมาทหรือการใช้งานท่ีไม่เป็นไปตามคู่มือการท างาน  
4. ช้ินส่วนทุกช้ินท่ีอยู่ภายในตัวเครื่องและตู้ควบคุมเครื่องอยู่ภายใต้การรับประกัน ยกเว้นสายไฟฟ้า 

 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท ยนต์ผลดี จ ากัด     0 5687 0201 - 3 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา  

รหัส : 03010065 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin succinate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซอฟแคร์ 5 (Sofcare 5) , ซอฟแคร์ 10 (Sofcare 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Solifenacin ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ Muscarinic receptors ส่งผลให้ลดการหดตัวของกระเพาะปัสสาวะ  
เพิ่มปริมาณปัสสาวะที่เหลืออยู่และลดความดันท่ีกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะปัสสาวะ 

2. Solifenacin เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ แต่มี
ราคาที่ถูกกว่า 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ยา Sofcare 5 mg เป็นยาเม็ดกลมนูน เคลือบฟิล์ม สีเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งมีเลข 5 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา Sofcare 10 mg เป็นยาเม็ดรูปยาวรี ปลายมน นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์ม สีชมพูอ่อน ด้านหนึ่ง

มีเลข 10 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
3. ยา Sofcare 10 mg มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา มีความเทียบเท่า 

การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้  
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2561 

- เพิ่มรายการขนาด 5 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด      0 3856 4930 – 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์: ยา 

รหัส : 03010113 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : อะทอร์วิน 80 (ATORVIN 80) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2562 – มกราคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. เป็นยารักษาความผิดปกติของไขมันในหลอดเลือด หรือป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Atherosclerotic) 
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดทุติยภูมิ และรักษาไขมันในเลือดที่ผิดปกติ 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ 
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection  
Co-operation Scheme (PIC/s) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ATORVIN 80 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมเีลข 80 

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา ATORVIN 80 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการ

รักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 
ได้ทุกเม็ด  

4. ยา ATORVIN 80 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยท้ังในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยา 
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2562 

- เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด            0 3856 4930 – 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010119 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไลบาลิน (LYBALIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ไบโอฟารม์ เคมิคลัส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2562 – มีนาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นยากลุ่ม gabapentinoids ออกฤทธ์ิโดยลดความไวท่ีมากเกินไป (hyperexcitability) ของเซลล์ประสาทใน
การส่งสัญญาณความปวด โดยยาจับกับ calcium channel ที่ alpha2-delta subunit ส่งผลให้การหลั่งสารสื่อประสาท 
(neurotransmitter) ลดลง จึงสามารถลดอาการปวดลงได้ มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 
(fibromyalgia) ใช้ในการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
(neuropathic pain) ใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชักมาตรฐานในการรักษาโรคลมชักแบบ partial onset (partial onset 
seizures) ในผู้ใหญ่ ใช้ในการรักษาอาการปวดที่เกิดหลังจากการเป็นโรคงูสวัด (postherpetic neuralgia) ใช้ในการรักษา
โรควิตกกังวลทั่วไป (general anxiety disorder) เป็นยาที่ปลอดภัย สามารถใช้ในผู้ป่วยท่ีมีโรคตับรว่มด้วยได้โดยไม่ต้องปรบั
ขนาดยา เนื่องจากตัวยาไม่ถูกเปลี่ยนแปลงท่ีตับ จึงไม่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ในตับ เป็นยาที่สามารถรับประทานก่อน
หรือหลังอาหารก็ได้ เนื่องจากอาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมยา และตัวยาไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ท าให้ผู้ป่วยสะดวก
และให้ความร่วมมือในการรับประทานยาได้มากยิ่งขึ้น  
    คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Thai 
Healthy Volunteer พบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบ แสดงให้เห็นถึง
ความเท่าเทียมกันกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ จึงสามารถใช้ทดแทนยา ต้นแบบได้   
อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่ายาต้นแบบ จึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ 
2. เป็นยาที่มีผลการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 75% RH ซึ่งเป็นสภาวะที่สอดคล้องกับ

อุณหภูมิของประเทศไทย (อ้างอิงจาก ASEAN guideline on stability study of drug product) 
3. มีระบบการขนส่งและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน GSDP (Good Storage and 

Distribution Practice) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด      0 2709 2121 - 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010120 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาซีลีค็อกซิบ (Celecoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เพนเน็กซ์ (PAINEX)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2562 – มีนาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาซีลีค็อกซิบ (Celecoxib) ขนาดความแรง 400 มิลลิกรัม รูปแบบยาแคปซูล ภายใต้ช่ือทางการค้า เพนเน็กซ์ 
(PAINEX) ยานี้มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการ ankylosing spondylitis รักษาอาการปวดเฉียบพลัน รักษาอาการปวด
ประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ 

ยาเพนเน็กซ์ (PAINEX) เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจนสามารถผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้า
ยาจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากข้ึน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเพนเน็กซ์ (PAINEX) ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง prostaglandin โดยยับยั้งการท างานของเอนไซม์ 
Cyclooxygenase-2 (COX-2) มีลักษณะเป็นยาแคปซูลสีขาวขุ่น ภายในบรรจุผงแกรนูลสีขาว 
ส าหรับรับประทาน  

2. ยาเพนเน็กซ์ (PAINEX) เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย 
ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs 

3. ยาเพนเน็กซ์ (PAINEX) ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่า ทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์
ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 
 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด      0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

 ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010121 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด ์ 
(FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2562 – มีนาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด ์(Fexofenadine hydrochloride) หรือยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) 
เป็นเมตาบอไลต์ที่ออกฤทธิ์ของเทอร์เฟนนาดีน และออกฤทธิ์เหมือนกับเทอร์เฟนาดีน โดยแข่งกับฮีสตามีนเพื่อจับกับตัวรับ 
H1-receptor ของเซลล์ effector ในระบบทางเดินอาหาร หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ยาเฟ็กโซเฟนาดีน  
ไม่สามารถผ่าน blood brain barrier ในสมองได้ จึงท าให้เกิดง่วงซึมลดลง มีข้อบ่งใช้ ดังนี้   

1. ใช้ส าหรับบรรเทาอาการที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 
สามารถรักษาอาการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จาม น้ ามูกไหล คันในจมูก คันเพดานปาก 
คันคอ คันในตา น้ าตาไหล ตาแดง 

2. ใช้ส าหรับบรรเทาอาการลมพิษผื่นคันเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป 
ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจนสามารถผลิตในประเทศไทย สามารถ

ทดแทนการน าเข้ายาต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากข้ึน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) เป็นยาที่แข่งกับฮีสตามีนเพื่อจับกับตัวรับ H1-receptor ของ
เซลล์ effector ลักษณะยาเป็นเม็ดรูปยาว นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน เรียบทั้ง
สองด้าน ส าหรับรับประทาน  

2. ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วย
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 

3. ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด      0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010122 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลฟฟลโูนไมด์ (Leflunomide) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ลารียา (Lareya) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 – มีนาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยา Leflunomide ภายใต้ช่ือทางการค้าว่า Lareya นี้เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม เพื่อใช้รักษาโรค
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) บรรเทาอาการและอาการแสดงของโรค ช่วยชะลอกระบวนการท าลายของ 
ข้อที่เห็นได้ด้วยภาพทางรังสี ช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น โดยจัดเป็นยากลุ่ม disease-modifying antirheumatic drug 
(DMARD) และรักษาโรคข้ออักเสบซอไรเอติก (Psoriatic Arthritis) โดยยาต้นแบบในช่ือการค้า Arava ที่น าเข้ามาจ าหน่าย
ในประเทศไทยมีราคาสูง บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยพัฒนาและคัดเลือกสูตรต ารั บ 
ศึกษาความคงสภาพของยา รวมทั้งได้ท าการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกันทั้ง
ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นยาที่ใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) บรรเทาอาการและอาการแสดง

ของโรค ช่วยชะลอกระบวนการท าลายของข้อที่เห็นได้ด้วยภาพทางรังสี ช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดี
ขึ้น โดยจัดเป็นยากลุ่ม  disease-modifying antirheumayic drug (DMARD) และรักษาโรคข้อ
อักเสบซอไรเอติก (Psoriatic Arthritis) 

2.  เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ
ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคา  
ถูกกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด     0 2420 1632 - 5 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มีนาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องฟอกอากาศส าหรับห้อง ที่มเีทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด 
  (Ultrafine air purifier) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องฟอกอากาศส าหรับห้อง ที่มเีทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด 
 (Ultrafine air purifier) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ร่วมวิจัยกับ 

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)  โดย
ได้รับการถ่ายทอดจาก นายสมศักดิ์  จิตติพลังศรี  ซึ่ ง เป็น 
ผู้ทรงสิทธิบัตร และเป็นกรรมการผู้จัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 – มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เครื่องฟอกอากาศ AP-P35  ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถดักจับฝุ่นละเอียดขนาดเล็กระหว่าง ไม่น้อยกว่า 0.1 
ไมครอน หรือที่เรียกว่า PM0.1 และน้อยกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เรียก  PM2.5 ได้ 99.9 เปอร์เซ็นต์ ใน 2 ช่ัวโมง  
ด้วยเทคโนโลยีกรองฝุ่นละเอียดภายในเครื่องฟอกอากาศพัฒนาชุดฟอกอากาศ  และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม
แผงฟอกอากาศโดยคนไทย   
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถดักจับฝุ่นละเอียดขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 0.1 ไมครอน หรือ PM0.1 และ PM2.5 ได้ > 99.9 
เปอร์เซ็นต์ (จากผลทดสอบภายในพืน้ที่ > 32 ลูกบาศก์เมตร ในเวลา 2 ช่ัวโมงแรก) ทดสอบอ้างอิงตาม
มาตรฐาน JEM1467 

2. สามารถตรวจวัดความเข้มฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก PM2.5 หรือฝุ่นขนาด 0.5 – 2.5 ไมครอน ในสภาวะ
ปัจจุบันแล้วแสดงผลความเข้มข้นของฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก PM2.5  เป็นหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
พร้อมแสดงเกรดสถานะคุณภาพอากาศเป็นแถบสี อ้างอิงตามเกณฑ์ของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม
สหรั ฐอ เมริ ก า  US EPA (United States Environmental Protection Agency) ซึ่ ง แบ่ ง เกรด
คุณภาพอากาศในห้องเป็น Good, Moderate, Unhealthy for sensitive groups, Unhealthy, 
Very Unhealthy, Hazardous บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานได้ 

3. ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 50-60 เฮิรตซ์ 
4. ใช้เทคโนโลยีระบบกรองอากาศ มีอุปกรณ์ท าให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตแตกตัวเป็นไอออนบังคับ

ให้อนุภาคที่ต่างศักย์มาเกาะติดที่แผงดักจับฝุ่นละอองฟิลเตอร์โดยใช้แรงลมถ่ายเทอากาศ 
เป็นตัวน าพาอนุภาคให้เคลื่อนที่ผ่านแผ่นฟิลเตอร์ ถูกดูดโดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตที่อยู่ ใน  
แผ่นฟิลเตอร์นั้น และอนุภาคจะถูกดักจับหรือถูกท าลายด้วยไฟฟ้าแรงดันสูงภายในพื้นแผงดักจั บ 
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ฝุ่นละอองฟิลเตอร์ พร้อมด้วยความสามารถควบคุมการท างาน และแสดงผลความเข้มข้นฝุ่นละเอียด
เป็นแถบสีได้ โดยสามารถน าแผงดักจับฝุ่นละอองไปท าความสะอาด และน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

5. สามารถแจ้งเตือนการบ ารุงรักษาชุดกรองฝุ่นละเอียดแต่ละชนิดได้ โดยมีไฟสถานะแต่ละประเภท 
ดังนี ้

5.1 ไฟสถานะแจ้งเตือนบ ารุงรักษา Pre filter 
5.2 ไฟสถานะแจ้งเตือนบ ารุงรักษา Hepa filter 
5.3 ไฟสถานะแจ้งเตือนบ ารุงรักษา Scallop filter 
5.4 ไฟสถานะแจ้งเตือนบ ารุงรักษา Ultrafine filter 

6. มีโหมดการท างาน ดังนี้ 
6.1 การท างานในโหมด Auto เพื่อการใช้งานท่ัวไป 
6.2 การท างานในโหมด Sleep เพื่อใช้งานขณะนอนหลับ 
6.3 การท างานในโหมด Ozone purified เพื่อการปล่อยโอโซน ออกมาภายในเครื่องฟอก 
       อากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค 

7. สามารถปรับระดับความแรงของลมได้ 3 ระดับ (Low) (Medium) (High) 
8. สามารถดูสถานะต่าง ๆ และสามารถควบคุมการท างานของระบบฟอกอากาศ จากสมาร์ทโฟนของ

ผู้ใช้งาน (ท่ีรองรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ผ่าน APP STORE ส าหรับ iOS หรือ GOOGLE PLAY 
ส าหรับ Android)  โดยมีฟังก์ช่ันการท างาน ดังนี ้

8.1 เปิด ปิด เครื่องฟอกอากาศ 
8.2 เปิด ปิด โหมด Ultrafine Particle Removal 
8.3 แจ้งคุณภาพอากาศ 
8.4 ปรับระดับความแรงของพัดลม 
8.5 เปิด ปิด โหมด ozone 
8.6 โหมด Sleep 
8.7 ตั้งเวลา เปิด ปิด เครื่องฟอกอากาศ 
8.8 แจ้งผู้ใช้งานเมื่อถึงก าหนดระยะเวลาบ ารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 

9. มีโหมด Ultrafine Particle Removal เมื่อปริมาณฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์ Good อ้างอิงตามเกณฑ์
ของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา US EPA (ปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงกว่า 12 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร) เครื่องฟอกอากาศจะเปิดตัวเองอัตโนมัติเพื่อก าจัดฝุ่น PM2.5 ในห้องโดยอัตโนมัติ 

10. ผ่านการทดสอบความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility : EMC) ทดสอบ
อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 : 2014, IEC61000-3-3 : 2013 

11. ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1516-2549 : 
เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 
 

  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      0 2832 1999 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010020 แผ่นยางพาราปูพ้ืนผิวต่างสัมผัสส าหรับคนพิการทางการเห็น 

(Para-natural tactile rubber flooring for visually 
impaired persons) 
1) รุ่น PARATI (พาราไท) รหสั STD-RUPA210 WARNING 

TACTILE ขนาด กว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร  
หนา 7 มิลลิเมตร 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 30 – 50 บาท/กิโลกรัม 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 51 - 70 บาท/กิโลกรมั 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 71 - 90 บาท/กิโลกรมั 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 91 - 110 บาท/กิโลกรัม 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 111 - 130 บาท/กิโลกรัม 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 131 - 150 บาท/กิโลกรัม 

 
 
 

 
 

 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 

 
 
 
 
 
 

340.00 
395.00 
446.00 
491.00 
532.00 
570.00 

  2) รุ่น PARATI (พาราไท) รหสั STD-RUPA211 GUIDING/ 
DIRECTIONAL TACTILE ขนาด กว้าง 300 มิลลิเมตร  
ยาว 300 มิลลิเมตร หนา 7 มิลลิเมตร 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 30 – 50 บาท/กิโลกรัม 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 51 - 70 บาท/กิโลกรมั 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 71 - 90 บาท/กิโลกรมั 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 91 - 110 บาท/กิโลกรัม 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 111 - 130 บาท/กิโลกรัม 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 131 - 150 บาท/กิโลกรัม 

 
 
 

แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 

 
 
 

340.00 
395.00 
446.00 
491.00 
532.00 
570.00 

 

 

3) รุ่น PARATI (พาราไท) รหสั STD-RUPA212 POSITIONAL 
TACTILE ขนาด กว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร  
หนา 7 มิลลิเมตร 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 30 – 50 บาท/กิโลกรัม 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 51 - 70 บาท/กิโลกรมั 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 71 - 90 บาท/กิโลกรมั 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 91 - 110 บาท/กิโลกรัม 
-  ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 111 - 130 บาท/กิโลกรัม 
- ราคาน  ายางพารา ระหว่าง 131 - 150 บาท/กิโลกรัม 

 
 

 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 

 
 

 
340.00 
395.00 
446.00 
491.00 
532.00 
570.00 

  

หมายเหตุ :  1. ราคานี รวมค่าขนส่ง แต่ไม่รวมค่าติดตั ง 
 2. ราคายางพารา ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื อหรือสั่งจ้าง 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
2 02010003 สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช   
  ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 950.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
3 02010007 ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า (กลุ่มเกษตร)   
  ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม กระสอบ 430.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
4 02010008 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า 

ส าหรับสัตว์ 
  

  1) ขนาด 30 มิลลลิิตร ขวด 
 

120.00 
  2) ขนาด 100 มิลลิลติร 

 
ขวด 

 
320.00 

  3) ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 1,890.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
5 02010009 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง 

ส าหรับสัตว์ 
  

  1)  ขนาด 30 กรัม ถุง 130.00 
  2) ขนาด 100 กรัม 

 
ถุง 330.00 

  3)  ขนาด 1 กิโลกรัม ถุง 2,090.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   
6 02010010 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elicitor)   
  1)  ขนาด 100 มิลลิลติร  ขวด 260.00 
  2) ขนาด 500 มิลลิลติร 

 
ขวด 1,050.00 

  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 1,700.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   

7 
02010011 ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์ (Liquid 

Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate) 
  

  
1)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดน  า ส าหรับสตัว ์  

ขนาด 30 มิลลลิิตร 
ขวด 90.00 

  
2)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดน  า ส าหรับสตัว ์  

ขนาด 100 มิลลิลติร 
ขวด 230.00 

  
3)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดน  า ส าหรับสตัว ์  

ขนาด 1,000 มิลลิลติร 
ขวด 1,990.00 

 

 
 
 

หมายเหตุ :  ปรับลดราคาลงจากเดิม และเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย  
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

8 02010012 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์ (Powder 
Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate) 

  

  
1)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์ 
 ขนาด 30 กรัม 

ถุง 100.00 

  
2)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์  
 ขนาด 100 กรัม 

ถุง 260.00 

  
3)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์  
 ขนาด 1 กิโลกรัม 

ถุง 2,100.00 

  หมายเหตุ :  ปรับลดราคาลงจากเดิม และเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
9 03010020 ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa)     

 
 

1)  ความแรง 2000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในหลอดฉดียาที่มีเขม็ 
ฉีดยาถาวรพร้อมใช้   

prefilled 
syringe 

310.30 

 
 

2)  ความแรง 2000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุในหลอดฉดียาที่มีเขม็ 
ฉีดยาถาวรพร้อมใช้   

prefilled 
syringe 

310.30 

  3)  ความแรง 4000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้  vial 325.28 

  4)  ความแรง 4000 (1x1, 0.4 ml) บรรจุในหลอดฉดียาที่มีเขม็ 
ฉีดยาถาวรพร้อมใช้  

prefilled 
syringe 

428.00 

 
 

5)  ความแรง 5000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุในหลอดฉดียาที่มีเขม็ 
ฉีดยาถาวรพร้อมใช้  

prefilled 
syringe 

535.00 

 
 

6)  ความแรง 10000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็ม 
ฉีดยาถาวรพร้อมใช้  

prefilled 
syringe 

1,043.25 

 
 

หมายเหตุ :   เพิ่มช่ือทางการค้า Hema-Plus 2000 (0.5 mL in Prefilled Syringe), ฮีมา-พลัส 2000  
(0.5 มล. ในหลอดฉีดยาพร้อมใช้) และเพิ่มรายการล าดับที่ 2) ความแรง 2000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุในหลอด
ฉีดยาที่มีเข็มฉดียาถาวรพร้อมใช้  

10 03010123 ไซโลสตาซอล (Cilostazol) 
(ไซลอซซา : CYLOZZA) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม  (100 เม็ด) กล่อง 1,700.00 
11 03010124 ยาเซอร์ทราลีน (Sertraline)  

(โซทาลีน : Zotaline) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 129.47 
12 03010125 ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)   
       ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั  (30 เม็ด) กล่อง 1,780.00 

13 03010126 ยาวาลซาร์แทน (Valsartan) 
(วาลซาร์แทน จีพีโอ : Valsartan GPO) 

  

      ชนิดเม็ด ขนาด 160 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 195.00 
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14 03010127 ยาเลฟแอมโลดิพิน (Levamlodipine)   
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 2.5 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 200.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 250.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
15 03020003 

 
แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนดิ
หัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 

ชิ น (ตามภาคผนวก 
หน้า ผ-1 ถึง ผ-28) 

  หมายเหตุ :  แก้ไข Item Code และช่ือรายการ (Part Name) ทีไ่ด้ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว 
จ านวน 397 รายการ และเพิม่เตมิรายการใหม่ จ านวน 194 รายการ ล าดับที่ 398 – 591 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
16 07010002 โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)   
 

 

1)  ECO-S 20W 
2)  ECO-S 30W 
3)  ECO-ONE 40W 
4)  ECO-ONE 60W 
5)  ECO-TWO 110W 
6)  ECO-TWO 160W 

โคม 
โคม 
โคม 
โคม 
โคม 
โคม 

5,000.00 
6,900.00 
8,000.00 
8,900.00 

18,900.00 
25,000.00 

  หมายเหตุ :  เพิ่มเตมิเง่ือนไข ราคานี ไมร่วมค่าขนส่ง ค่าติดตั งและอุปกรณ์อื่นที่ไมใ่ช่สินค้า    
17 07010003 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)   
 

 

1) ECO-TUBE 9W 
2) ECO-TUBE 10W 
3) ECO-TUBE 17W 
4) ECO-TUBE 18W 
5) ECO-TUBE 20W 
6) ECO-TUBE 23W 

หลอด 
หลอด 
หลอด 
หลอด 
หลอด 
หลอด 

180.00 
360.00 
450.00 
540.00 
580.00 
630.00 

  หมายเหตุ :  เพิ่มเตมิเง่ือนไข ราคานี ไมร่วมค่าขนส่ง ค่าติดตั งและอุปกรณ์อื่นที่ไมใ่ช่สินค้า    

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

18 07020010 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน
เบอร์ 5  ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 

  

  รุ่น Inverter 
1)  ชนิดติดผนัง 

  

  1.1)  ขนาด 9000 บีทียู  ชุด        16,700.00  
  1.2)  ขนาด 12000 บีทียู  ชุด        20,600.00  
  1.3)  ขนาด 18000 บีทียู  ชุด        26,000.00  
  1.4)  ขนาด 25000 บีทียู  ชุด        31,900.00  
  1.5)  ขนาด 30000 บีทียู  ชุด        44,800.00  
  1.6)  ขนาด 36000 บีทียู  ชุด        52,500.00  



5 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

 07020010 2)  ชนิดแขวน    
 (ต่อ) 2.1)  ขนาด 13000 บีทียู  ชุด        26,000.00  
  2.2)  ขนาด 18000 บีทียู  ชุด        30,400.00  
  2.3)  ขนาด 25000 บีทียู  ชุด        38,400.00  
  2.4)  ขนาด 30000 บีทียู  ชุด        42,600.00  

  2.5)  ขนาด 36000 บีทียู ชุด        49,400.00  
  3)  ชนิดสี่ทิศทาง    
  3.1)  ขนาด 13000 บีทียู  ชุด        27,400.00  
  3.2)  ขนาด 18000 บีทียู  ชุด        34,000.00  
  3.3)  ขนาด 25000 บีทียู  ชุด        42,800.00  
  3.4)  ขนาด 30000 บีทียู  ชุด        51,600.00  
  3.5)  ขนาด 36000 บีทียู ชุด        59,300.00  
  4)  ชนิดตู้ตั งพื น    
  4.1)  ขนาด 30000 บีทียู  ชุด        51,600.00  
  4.2)  ขนาด 36000 บีทียู ชุด        59,300.00  
  หมายเหตุ :  ราคานี รวมค่าบริการติดตั งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาว 

ไม่เกิน 15 เมตร 

12 วิทยาศาสตร์ 

1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
19 12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน้ ามนั (Bio dispersant)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 450.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร  ขวด/แกลลอน 1,000.00 
  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4)  ขนาด 20 ลิตร ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมายเหตุ :  ยกเลิกและเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   

20 12010004 สารท าความสะอาดชีวบ าบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio 
organic)) 

  

  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 350.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร   ขวด/แกลลอน 800.00 
  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4)  ขนาด 20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 7,500.00 
  หมายเหตุ :  ยกเลิกและเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   

21 12010005 น้ ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (NATURAL 
DISINFECTANT) 

  

  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 260.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร   ถัง/แกลลอน 800.00 
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 12010005 3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 2,150.00 
 (ต่อ) 4)  ขนาด 20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมายเหตุ :  ยกเลิกและเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
22 12020001 เคร่ืองผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ

การบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 
 

 
 

  ขนาด 10 ลิตร เครื่อง 390,000.00 
  หมายเหตุ :  ยกเลิกและเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   

14 ด้านอ่ืนๆ 

23 14000023 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลกูน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส   
  1) มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) ประกอบด้วย  

 ทีมีฟอส 1% w/w ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิกรัม/เม็ด 
 บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ านวน 10 แผง/กล่อง 

กล่อง 
 

860.00 
 

 
  2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) ประกอบด้วย   

 ทีมีฟอส 10% w/w ปริมาณสุทธิ 1000 มิลลิกรัม/เม็ด 
บรรจุแผงละ 4 เมด็ จ านวน 25 แผง/กล่อง 

กล่อง 2,380.00 

  หมายเหตุ :  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย   

 
 



7 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นยางพาราปูพื นผิวต่างสัมผัสส าหรับคนพิการทางการเห็น
(Para-natural tactile rubber flooring for visually impaired 
persons) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอสทีดีไทล์ (STD TILES) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางและผลิตภัณฑย์างตาชี ,

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่และ 
 บริษัท ภาภรอณัณ์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ภาภรอัณณ์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ภาภรอัณณ์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ภาภรอัณณ์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2562 - เมษายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื นผิวต่างสัมผัสส าหรับคนพิการทางการเห็น ปรับปรุงสูตรและผลิตจาก  
ยางธรรมชาติ 100% เป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มสิ่งอ านวยความสะดวกขั นพื นฐานส าหรับคนพิการทางการเหน็ หรือทุพพลภาพ
และคนชรา ท าการติดตั งบนพื นเพื่อช่วยในการสื่อความหมาย ทั งการเตือนและบอกทิศทางในการเดินให้คนพิการทางการเห็น
หรือทุพพลภาพและคนชรา ช่วยให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมทั่วไปได้สะดวกมากยิ่งขึ น โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีจุดต่าง
จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมด้วยการใช้ยางธรรมชาติ 100% เป็นหลักแทนที่วัสดุที่เป็นพอลิเมอร์จากปิโตรเคมี ยางสังเคราะห์
และเทอร์โมพลาสติก ตลอดจนวัสดุที่เป็นบล๊อคซีเมนต์ ด้วยวัสดุยางธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติด้านความต้านแรงดึง การยืด 
เมื่อขาด ความทนทานต่อการเร่งการเสื่อมอายุ ความทนต่อการขัดสี และการยุบตัวเนื่องจากแรงกด ท าให้สามารถรองรับ  
แรงกระแทก ยืดหยุ่นดี รวมถึงกลุ่มคนซึ่งใช้รถเข็นหรืออุปกรณ์มีล้อที่น ามาใช้งานในพื นที่เดียวกัน จะช่วยลดการสะเทือน  
เมื่อเข็นผ่านได้เป็นอย่างดี  

ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ (Pattern) ให้เลือกใช้งานได้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี  
1.  พื นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (Warning Tactile) แบบปุ่ม จัดเรียงแบบแนวตรง 
2.  พื นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือนเปลี่ยนทิศทาง (Positional Tactile) แบบปุ่ม จัดเรียงแบบเฉียง หรือแบบ 

45 องศา 
ทั งสองรูปแบบใช้ส าหรับเตือนคนพิการทางการเห็นให้สามารถรู้เส้นทางข้างหน้าว่ามีสภาพพื นที่เป็น  

เช่นไร และต้องเตรียมตัวระมดัระวังในการเดินตอ่ไปในเสน้ทางนั น บนแผ่นมีปุ่มสัมผัส หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และหนา
ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 
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3.  พื นผิวต่างสัมผัสน าทาง (Guiding Tactile) แบบเส้น 
ใช้ส าหรับน าทางคนพิการทางการเห็นไปยังจุดหมายปลายทาง โดยน าทางไปสู่จุดแสดงข้อมูล แผนผัง

สถานที่ หรือจุดบริการข้อมูลเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก บนแผ่นมีเส้นสัมผัส หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 
5 มิลลิเมตร 

โดยทั ง 3 รูปแบบ มีลักษณะจุดติดตั ง คือ ทางขึ นและลงของทางลาด , ทางขึ นและลงของบันได,  
พื นด้านหน้าและด้านหลังของประตูทางเข้าอาคาร, พื นด้านหน้าของประตูห้องน  า และพื นที่หน้าประตูลิฟต์ เป็นต้น  
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% ของเนื อยางทั งหมด ไม่มีส่วนผสมของยางรีไซเคิล ยางสังเคราะห์  
PVC, ASBESTOS, FORMALDEHYDE, CADMIUM, CFCs และ HALOGEN 

2. ขนาดกว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร 
3. ปุ่มสัมผัสนูนสูง 4-5 มิลลิเมตร ความหนารวมปุ่ม 7 มิลลิเมตร โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนได้ไมเ่กนิ 

0.2 มิลลิเมตร 
4. น  าหนักวัสดุต่อแผ่นไม่น้อยกว่า 480 กรัม/แผ่น 
5. เป็นวัสดุหน่วงการเกิดจุลชีพ มีความเป็นเนื อเดียวกันและลายเดียวกันทั งแผ่น 
6. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.2377-2559 แผ่นยางปูพื น

ประเภทท่ี 1 ใช้ปูพื นท่ัวไป 
7. การทนต่อการติดไฟ (Fire classification) อ้างอิงมาตรฐาน ASTM D2863 ปริมาณออกซิเจนต่ าสุด

ที่ต้องใช้ในการติดไฟมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 21% (LOI) 
8. ติดตั งง่าย เปลี่ยนทดแทนได้ง่าย สามารถผลิตสีให้หลากหลาย เหมาะกับการน าไปติดตั งใช้งานแต่ละ

พื นที่ ง่ายต่อการท าความสะอาด สามารถล้างคราบสกปรก ขัดด้วยแปรงขนอ่อนมีความทนทาน 
ต่อการขัดถู 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ภาภรอัณณ์ จ ากดั    0 7425 6754 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย:  นิวเคลียร์ C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
หน่วยงานที่พัฒนา :  วิจัยร่วมกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สวทช. 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และจา้งที่ปรึกษา (ดร.รัฐ พิชญางกูร) 
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท จี.ไอ.บี. เทรดดิ ง จ ากัด 
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซาท์เทิร์นแอกริคัลเชอะโปรดักส์ 
  3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยเพาเวอร์ทรี จ ากัด 
  4. บริษัท นฤคม จ ากัด 
  5. บริษัท เปิงใจ๋ จ ากัด 
  6. บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จ ากัด 
  7. บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
 8. บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านักงานกรุงเทพ) 
 9. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 10. บริษัท อีสาน ไบโอกรีน จ ากัด 
 11. บริษัท ควายทอง พลาซ่า จ ากัด 
 12. บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
 13. บริษัท สมาร์ท ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2559 – พฤศจิกายน 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถส่งเสริมให้พืชมีความแข็งแรง และการเจริญเติบโตได้ดีขึ น โดยที่
ไม่ได้จัดเป็นปุ๋ยและวัตถุอันตราย 

2. ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตพืชด้านผลผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช 
3. สามารถใช้ได้ในขบวนการผลิตพืชผัก ผลไม้ แบบปลอดสารพิษ เนื่องจากไม่มีสารก าจัดศัตรูพืชและโลหะ

หนักปนเปื้อน 
4. มีน  าหนักเฉลี่ยของโมเลกุลที่เหมาะสม คือ 2.4 x  104 Daltons 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2559 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม ่อีก 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด     0 2571 0770 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า  
 (กลุ่มเกษตร) (Biocontrol slow-released organic  
 chelate fertilizer) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  “ออมเพชร” ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อย 
 อย่างช้า (“AOM-PECH” Biocontrol slow-released  
 organic chelate fertilizer) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา  
 ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ และ ผศ.ดร. ศภุชัย อ าคา 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท จี.ไอ.บี. เทรดดิ ง จ ากัด 
 2. บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
 3. บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านักงานกรุงเทพ) 
 4. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 5. บริษัท อีสาน ไบโอกรีน จ ากัด 
 6. บริษัท ควายทอง พลาซ่า จ ากัด 
 7. บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จ ากัด 
 8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
 9. บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
 10. บริษัท สมาร์ท ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 ปุ๋ยอินทรีย์ออมเพชร เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้า มีคุณสมบัติในการ  
ช่วยบ ารุงดินปลดปล่อยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างสม่ าเสมอและยาวนานต่อเนื่องกว่า 7 สัปดาห์ 
จัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
โดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีสามารถส่งเสริมให้พืชมีประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพมากขึ น เป็นผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตเพิ่มสูงขึ น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างต่อเนื่อง 7 สัปดาห์ 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช 
3. สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 10 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด     0 2571 0770 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสรมิการเจรญิเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน  า 
ส าหรับสัตว ์

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจรญิเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) 
ชนิดน  า ส าหรับสัตว ์

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างท่ีปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สเุจตน์ ช่ืนชม และ ดร.ศภุพงษ์  
ภูวพัฒนะพันธ์ุ โดยได้รับการสนบัสนุนทุนจากโครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP), ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ และส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากัด 
 2. บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
    3. บริษัท อโกรเทคไทย จ ากดั (ส านักงานกรุงเทพ) 
    4. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
    5. บริษัท อีสาน ไบโอกรีน จ ากัด 
    6. บริษัท ควายทอง พลาซ่า จ ากัด 
    7. บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จ ากัด 
    8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
    9. บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
    10. บริษทั สมาร์ท ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ) ชนิดน  า ส าหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ผ่าน
กระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซึ่งเป็นสารเสริมการ
เจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะส าหรับ สุกร ไก่ และกุ้ง  
 โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือ อาหารซึ่งร่างกายสัตว์ไม่
สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั งกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรียบริเวณ
ในล าไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการท างานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด ์
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสตัว์ (Average Diary Gain : ADG) 
3. ช่วยเสริมสรา้งความแข็งแรงให้กับสัตว ์
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลีย่นอาหารเป็นน  าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR)  

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม ่อีก 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด     0 2571 0770 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสรมิการเจรญิเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง 
ส าหรับสัตว ์

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจรญิเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) 
ชนิดผง ส าหรับสัตว ์

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างท่ีปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สเุจตน์ ช่ืนชม และ ดร.ศภุพงษ์  
ภูวพัฒนะพันธ์ุ โดยได้รับการสนบัสนุนทุนจากโครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP), ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ และส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากัด 
 2. บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
    3. บริษัท อโกรเทคไทย จ ากดั (ส านักงานกรุงเทพ) 
    4. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
    5. บริษัท อีสาน ไบโอกรีน จ ากัด 
    6. บริษัท ควายทอง พลาซ่า จ ากัด 
    7. บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จ ากัด 
    8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
    9. บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
    10. บริษัท สมาร์ท ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ) ชนิดผง ส าหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  
ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซึ่งเป็นสารเสริม
การเจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะส าหรับ สุกร และ ไก่ไข่ 
 โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือ อาหารซึ่งร่างกายสัตว์ไม่
สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั งกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรียบริเวณ
ในล าไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการท างานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด ์
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสตัว์ (Average Diary Gain : ADG) 
3. ช่วยเสริมสรา้งความแข็งแรงให้กับสัตว ์
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลีย่นอาหารเป็นน  าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR) 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม ่อีก 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด     0 2571 0770 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elicitor) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  บิ๊ก : สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (BIG : Natural Plant 

Elicitor) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ คือ ผศ.ดร.ศุภชัย อ าคา และ ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท จี.ไอ.บี.เทรดดิ ง จ ากัด 

2. บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
3. บริษัท อโกรเทคไทย จ ากดั (ส านักงานกรุงเทพ) 
4. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
5. บริษัท อีสาน ไบโอกรีน จ ากัด 

 6. บริษัท ควายทอง พลาซ่า จ ากัด 
7. บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
9. บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
10. บริษัท สมาร์ท ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช “บิ๊ก” เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในระบบการปลูกพืช โดยใช้สาร 
Functional Activated Nano Vacc-Fertiliceutical for plant ซึ่งประกอบด้วยสาร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Stimulant หรือ 
Elicitor และกลุ่มที่เป็น Precursor กระตุ้นและเหนี่ยวน าให้พืชเกิดกระบวนการสร้างภูมิต้านทานขึ นจากภายในเกิดการ
ป้องกันและต้านทานต่อการเข้าท าลายของโรค แมลงและสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม มีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ที่ยาวนาน 
และสามารถซึมผ่านเซลล์พืชได้ทันที มีคุณสมบัติสามารถส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานให้แก่พืช การเจริญเติบโต และ
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตพืช และได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถส่งเสริมการสร้างภูมติ้านทานต่อโรค และแมลงในพืช 
2. สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม ่อีก 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด     0 2571 0770 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ธาตุอาหารอินทรยี์คีเลต ชนิดน  า ส าหรับสัตว์   
(Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แมค : ธาตุอาหารอินทรยี์คีเลต ชนิดน  า ส าหรับสตัว ์
 (MAC : Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic 
 Chelate) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด และจ้างท่ีปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ คือ ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ช่ืนชม และ ดร.ศุภพงษ์ 
ภูวพัฒนะพันธ์ุ  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนนุ
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากัด 

2. บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
3. บริษัท อโกรเทคไทย จ ากดั (ส านักงานกรุงเทพ) 
4. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
5. บริษัท อีสาน ไบโอกรีน จ ากัด 

 6. บริษัท ควายทอง พลาซ่า จ ากัด 
7. บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
9. บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
10. บริษัท สมาร์ท ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

แร่ธาตุอะมโิน แอซิด คีเลต ชนดิน  า ผ่านกระบวนการผลติ 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology , Nano 
Technology และ Chelatization Technology ซึ่งเป็นสารกระตุน้ภูมิและการเจรญิเติบโตของร่างกายส าหรับสตัว์ เหมาะ
ส าหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ กุ้ง และ ปลา 

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิช่ัน) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ 
หรืออาจเรียกว่า organic chelate ซึ่งหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ นโดยการจับกันระหว่าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั งแต่ 2 ต าแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน 
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่านเข้าไประบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประจุลบจากที่อื่นเข้าท า
ปฏิกิริยาแร่ธาตุนั นได้ ท าให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ น ซึ่งท าให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อีกทั งยัง
สามารถกระตุ้นภูมิ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ น 

 



15 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นอาหารสัตว์ ชนิดผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ผสมสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
2. ช่วยเสริมสรา้งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี ยง (Average Diary Gain : ADG) 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
- ขอแก้ไขปรับลดราคาลงจาเดิม และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562 
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  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด     0 2571 0770 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ธาตุอาหารอินทรยี์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   
(Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic 
Chelate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แมค : ธาตุอาหารอินทรยี์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์
 (MAC : Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic 
 Chelate) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด และจ้างท่ีปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ คือ  ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ช่ืนชม และ ดร.ศุภพงษ์  
ภูวพัฒนะพันธ์ุ  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนนุ
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากัด 

2. บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
3. บริษัท อโกรเทคไทย จ ากดั (ส านักงานกรุงเทพ) 
4. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
5. บริษัท อีสาน ไบโอกรีน จ ากัด 

 6. บริษัท ควายทอง พลาซ่า จ ากัด 
7. บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
9. บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
10. บริษัท สมาร์ท ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต ชนิดผง ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology , Nano 
Technology และ Chelatization Technology ซึ่งเป็นสารกระตุ้นภูมิและการเจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์  
เหมาะส าหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ กุ้ง และ ปลา  

 แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิช่ัน) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ 
หรืออาจเรียกว่า organic chelate  ซึ่งหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ นโดยการจับกันระหว่าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั งแต่ 2 ต าแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน 
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่านเข้าไประบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประจุลบจากที่อื่นเข้าท า
ปฏิกิริยาแร่ธาตุนั นได้ ท าให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ น ซึ่งท าให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อีกทั งยัง
สามารถกระตุ้นภูมิ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ น 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นอาหารสัตว์ ชนิดผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ผสมสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
2. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของสัตว์เลี ยง (Average Diary Gain : ADG) 

 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
- ขอแก้ไขปรับลดราคาลงจาเดิม และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด     0 2571 0770 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา  

รหัส : 03010020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอลัฟ่า (Erythropoietin-Alfa)  
 บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า  
 (Erythropoietin-Alfa) บรรจุในกระบอกฉีดยาทีม่ีเข็มฉดียา 
 ติดถาวรพร้อมใช้ 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Hema-Plus 2000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 2000),  

Hema-Plus 2000 (0.5 mL in prefilled syringe)  
(ฮีมา-พลสั 2000 (0.5 มล. ในหลอดฉีดยาพร้อมใช้)), 

 Hema-Plus 4000 (ฮีมา-พลสั 4000),  
Hema-Plus 4000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 4000),           
Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000),       
Hema-Plus 10000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 10000)  

หน่วยงานที่พัฒนา :  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื องต้นและน าเข้าตัวยา 
 อีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า จาก Center for Molecular  
 Immunology ประเทศ Cuba และวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม โดย 
 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ในประเด็นดังนี   

1. การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ ์
2. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณัฑ์   
3. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ให้ได้มาตรฐาน 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 Hema-Plus (ฮีมา-พลัส) คือยาชีววัตถุอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa) โดยมีข้อบ่งใช้ส าหรับ
เพิ่มระดับเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคไตวายเรื อรัง ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัดที่มีระดับเม็ดเลือดแดงต่ า โดยมีการบรรจุ
พร้อมใช้ทั งในขวดแก้ว (vial) และกระบอกฉีดยาที่มีเข็มติดปลาย (prefilled syringe) โดยมีความแรง 2000 unit/0.5 mL, 
2000 unit/1mL, 4000 unit/0.4mL, 4000 unit/1mL, 5000 unit/0.5mL และ 10000 unit/1mL 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ฮีมา-พลสั 4000 บรรจุในขวดแก้ว (vial) 
2. ฮีมา-พลสั 2000, 4000, 5000 และ 10,000 บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มตดิปลาย (prefilled 

syringe) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

3. ฮีมา-พลสั ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพ ภายใตม้าตรฐาน GMP PIC/S 2015 
4. ฮีมา-พลสั ตรวจวิเคราะห์คณุภาพ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์คณุภาพซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน  

ISO 17025 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 

-  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2560 
-  เพิ่มชื่อทางการค้า Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000) และเพิ่มความแรง 5000 

(1x1, 5000 unit/0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 
2561 

-  เพิ่มช่ือทางการค้า Hema-Plus 2000 (0.5 mL in Prefilled Syringe), ฮีมา-พลัส 2000 (0.5 มล.  
ในหลอดฉีดยาพร้อมใช้) และเพิ่มรายการล าดับท่ี 2) ความแรง 2000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาถาวร
พร้อมใช้ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562  
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากดั      0 2613 9939  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010123 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาไซโลสตาซอล (Cilostazol) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไซลอซซา-100 (CYLOZZA-100)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดคิอล อินดัสตรี จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2562 - เมษายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาไซโลสตาซอล (Cilostazol) ขนาด 100 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ด ภายใต้ช่ือทางการค้า ไซลอซซา-100 
(CYLOZZA-100) ข้อบ่งใช้ รักษาอาการขาดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของหลอดเลือดแดงเรื อรัง เช่น การเกิดแผล 
(ulceration) ความเจ็บปวด อาการเย็นตามปลายมือปลายเท้า ป้องกันการกลับเป็นซ  าของภาวะเนื อสมองตายเนื่องจาก
หลอดเลือดอุดตัน (cerebral infarction) ไม่รวมถึง cardiogenic cerebral embolism ยาไซลอซซา-100 (CYLOZZA-
100) เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้า  
จากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้
ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคตามข้อบ่งใช้ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ไซลอซซา-100 (CYLOZZA-100) เป็นยาเม็ดกลมแบน สีขาว ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งมีขีด 
แบ่งครึ่ง 

2. ไซลอซซา-100 (CYLOZZA-100) เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลติ      ใน
ประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP/PICs  

3. ไซลอซซา-100 (CYLOZZA-100) ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่าทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของ
ผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ PLETAAL® TABLETS 100 ดังนั นยานี จึงมีความปลอดภัยและ
สามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด            0 2461 1234 , 0 2971 5468 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010124 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเซอร์ทราลีน (Sertraline) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โซทาลีน (Zotaline)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2562 - เมษายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาเซอร์ทราลีน (Sertraline) ช่ือทางการค้า โซทาลีน (Zotaline) เป็นยาเม็ดที่ประกอบด้วยตัวยาส าคัญคือ 
Sertraline hydrochloride ซึ่งเทียบเท่า Sertraline 50 มิลลิกรัม/เม็ด มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการซึมเศร้า รวมทั ง 
มีอาการวิตกกังวลร่วมด้วย โรคย  าคิดย  าท า โรค Panic Disorder ที่มีหรือไม่มีอาการ agoraphobia โรค Post-traumatic 
stress disorder (PTSD) โรค Social phobia สามารถบริหารยาได้ง่าย โดยการรับประทานเพียงวันละ 1 ครั ง พร้อมอาหาร
หรือไม่ ก็ได้  

ยาโซทาลีน (Zotaline) เป็นยาที่วิจัย พัฒนาและผลิตในประเทศไทย มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยา
ต้นแบบที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า ยามีชีวสมมูลเท่าเทียมกับยาต้นแบบ สามารถ  
ใช้แทนยาต้นแบบน าเข้าจากต่างประเทศได้ โดยยามีราคาถูกกว่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาล
และผู้ป่วยได้  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาโซทาลีน (Zotaline) เป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการทางจิตเภท ได้แก่ อาการซึมเศร้า รวมทั งที่ 
มีอาการวิตกกังวลร่วมด้วย โรคย  าคิดย  าท า โรค Panic Disorder ที่มีหรือไม่มีอาการ agoraphobia 
โรค Post-traumatic stress disorder (PTSD)  โรค Social phobia 

2. ยาโซทาลีน (Zotaline) ขนาด 50 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุในแผงยา ท่ีมีระบุชื่อยาทุกเม็ด 
3. ยาโซทาลีน (Zotaline) ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพภายใต้มาตรฐาน GMP/PICs 
4. ยาโซทาลีน (Zotaline) จัดเก็บและจัดจ าหน่ายภายใต้มาตรฐาน GSDP 
5. ยาโซทาลีน (Zotaline) เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยา

ต้นแบบ 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 

  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด      0 2753 8730 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010125 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โอแลนซา (OLANZA)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด 
 2. บริษัท โกลบอล ฟารม์ จ ากัด 
 3. บริษัท พร็อพเพอร์ตี  เคมี จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2562 - เมษายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine) ชนิดเม็ด ขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม ภายใต้ช่ือทางการค้า โอแลนซา 
(OLANZA) เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ประกอบด้วยตัวยาส าคัญคือ Olanzapine ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม atypical antipsychotics  
กลไกการออกฤทธิ์ยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจากการออกฤทธิ์เป็น Antagonist ที่ Dopamine (D1-4) และ serotonin 
(5HT2A/2C) receptor มีฤทธ์ิ Antagonist-binding ที่ adrenergic, cholinergic และ histaminergic, receptor 

ยานี มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคจิตเภท (schizophrenia) รักษา Acute mixed or mania ใน bipolar disorder 
และป้องกันการกลับเป็นซ  าใน bipolar disorder 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาโอแลนซา (OLANZA) เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว กลมนูนทั งสองด้าน 
2. ยาโอแลนซา (OLANZA) มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบโดยศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ของ 
ยาโอแลนซา (OLANZA) ไม่มีความแตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ดังนั น จึงมีความ
เท่าเทียมกันทางผลการรักษาซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ 

3. ยาโอแลนซา (OLANZA) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐาน GMP/PICs  
โดยสามารถใช้ทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 

 

 

  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด      0 2985 5855 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010126 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาวาลซาร์แทน (Valsartan) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วาลซาร์แทน จีพีโอ (160 มิลลิกรมั)  
 Valsartan GPO (160 MG) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2562 - เมษายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยา Valsartan GPO (160 MG) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Valsartan ในขนาด 160 มิลลิกรัม 
2. ยา Valsartan เป็นยาในกลุ่ม angiotensin II receptor antagonists โดยเลือกจับกับ AT1 receptor  

ที่มีอยู่ในเนื อเยื่อต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื อเรียบของหลอดเลือดและต่อมหมวกไต และเป็นต าแหน่งที่ 
angiotensin II ออกฤทธิ์อย่างจ าเพาะ ฤทธิ์ของ angiotensin II ท าให้หลอดเลือดหดตัวและเป็นส่วน
ส าคัญในการท าให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง รวมทั งยังมีฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์และการหลั่งของ 
aldosterone กระตุ้นหัวใจและท าให้เกิดการสะสมของโซเดียมอันเนื่องมาจากการดูดกลับของโซเดียม  
ที่ ไต ดังนั นการที่  Valsartan สามารถแย่งจับกับ AT1 receptor ส่งผลให้ เกิดการต้านฤทธิ์ของ
angiotensin II โดยยับยั งการหดตัวของหลอดเลือดและการหลั่ง aldosterone  
ยา Valsartan จึงมีข้อบ่งใช้ดังนี  
2.1 ส าหรับลดความดันโลหิตและรักษาภาวะความดันโลหิตสูง อาจใช้เป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยารักษา

ภาวะความดันโลหิตสูงตัวอื่นได้ โดยมีขนาดรับประทานยาเริ่มต้น 80 หรือ 160 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั ง 
เมื่อใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะปริมาตรเลือดน้อย และอาจปรับเพิ่มขนาดยาจนถึง 
320 มิลลิกรัมต่อวัน หรืออาจใช้ยาขับปัสสาวะร่วมด้วย 

2.2 ส าหรับรักษาภาวะหัวใจวาย (ตามเกณฑ์ของ New York Heart Association [NYHA] class II-IV) 
โดยมีขนาดรับประทานยาเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั ง และอาจปรับเพิ่มขนาดยาอย่ างช้า ๆ 
เป็น 80 และ 160 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั ง จนถึงขนาดยาสูงสุดที่ผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ ซึ่งขนาด
ยาสูงสุดคือ 320 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานได้ 

2.3 ส าหรับลดอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยท่ีมีอาการแสดงทางคลินิกคงที่ร่วมกับ
ภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวหรือหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวผิดปกติหลังเกิดภาวะกล้ามเนื อหัวใจ
ตายเหตุขาดเลือด โดยมีขนาดรับประทานยาเริ่มต้น 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั ง ภายใน 12 ช่ัวโมง 
หลังเกิดภาวะกล้ามเนื อหัวใจตายเหตุขาดเลือด  และอาจปรับขนาดยาเพิ่มเป็น 40 มิลลิกรัม วันละ 
2 ครั ง ภายใน 7 วัน และค่อย ๆ ปรับเพิ่มจนถึงขนาดยาที่แนะน า และผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้คือ 
160 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั ง ทั งนี  ยา Valsartan GPO (160 MG) สามารถรับประทานพร้อมหรือไม่
พร้อมกับอาหารก็ได้ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

3. ยา Valsartan GPO (160 MG)  มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (Diovan®) โดย 
ผลการศึกษาพบว่ายาทั ง 2 รายการ มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic 
equivalence) 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  องค์การเภสัชกรรม      0 2203 8600 - 3 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010127 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลฟแอมโลดิพิน (Levamlodipine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอส-แอมเบส (S-AMBES)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2562 - เมษายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยา S-AMBES (5 MG) และ S-AMBES (2.5 MG) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Levamlodipine besylate 
เทียบเท่ากับ Levamlodipine ในขนาด 5 มิลลิกรัม และ 2.5 มิลลิกรัม ตามล าดับ 

2. ยา Levamlodipine เป็น  calcium channel antagonist ในกลุ่ม dihydropyridine ในรูปไครอล 
ที่บริสุทธิ์ของ amlodipine ทั งนี  S(-)isomer ของ amlodipine มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากกว่า  
R(+)amlodipine โดย S(-)amlodipine มีความแรงเป็น 1000 เท่าของ R(+)isomer ในการจับกับตัวรับ 
dihydropyridine ผลที่ เด่นชัดของ amlodipine คือการขยายหลอดเลือด Levamlodipine ท าให้ 
ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายลดลงโดยไม่ท าให้เกิดหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ ข้อบ่งใช้ในการรักษา
ความดันโลหิตสูง และรักษาอาการปวดเค้นยอดอก ขนาดรับประทาน 2.5 มิลลิกรัม วันละครั ง ถ้าจ าเป็น
อาจเพิ่มขนาดยาเป็น 5 มิลลิกรัม วันละครั ง 

3. ยา S-AMBES (5 MG) มีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (AZOMEX-5) ผลการศึกษาพบว่ายาทั ง  
2 รายการมีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence) 

4. ยา S-AMBES (2.5 MG) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตและกระบวนการผลิตเดียวกัน อีกทั งมีปริมาณ
ของตัวยาส าคัญและส่วนประกอบในต ารับเป็นสัดส่วนกันกับ S-AMBES (5 MG) ซึ่งมีการศึกษาชีวสมมูล 
ที่แสดงว่ามีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence) กับยาต้นแบบ
(AZOMEX-5) ดังนั นผลการเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองระหว่าง S-AMBES (2.5 MG) และ  
S-AMBES (5 MG) ที่เหมือนกัน จึงสามารถใช้รายงานการเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองเป็น
ข้อมูลเพื่อขอยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลแบบ Dose Proportionality ได้ 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

  องค์การเภสัชกรรม     0 2203 8600 - 3 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

รหัส : 03020003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิด
 หัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิด
 หัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มกราคม 2559 - มกราคม 2565  (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

1. เป็นวัสดุดามกระดูกชนิดฝังในร่างกาย ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ท าให้เกิดความ  
ไม่มั่นคง กระดูกอาจเกิดการทรุดตัว ไม่สามารถรักษาโดยวิธีอนุรักษ์นิยมได้ 

2. แผ่นโลหะดามกระดูกออกแบบมาให้มีรูปร่างตามรูปร่างทางกายวิภาคของกระดูกในแต่ละส่วน เพื่อให้แนบ
ไปกับกระดูก และมีเกลียวด้านในของรูสกรู เพื่อยึดเข้ากับสกรูยึดกระดูกชนิดหัวสกรูมีเกลียว ป้องกันการ
ถอนของสกรู 
(รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า ผ-1 ถึง ผ-28) 

 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 
- แก้ ไข Item Code และ ช่ือรายการ (Part Name) ที่ ได้ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว  

จ านวน 397 รายการ และเพิ่มเติมรายการใหม่ จ านวน 194 รายการ ล าดับที่ 398 – 591 ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด     0 2730 1791 - 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO-S , ECO-ONE , ECO-TWO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
   2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
 4. บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาท าเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสม 
กับตัว LED ท าให้ผลิตภัณฑ์นั นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการท างานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต่างจากโคมไฟ
ถนนเดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึง
มีอายุการใช้งานที่สั น อีกทั งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพื นที่ถนน หรือพื นที่ส่วนอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม 
และตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื นที่ และ
ความต้องการลูกค้าท่ีแตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ นในพื นท่ีนั นๆ ได้ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560  

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม ่อีก 1 ราย ในบัญชนีวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
    

++++++++++++++++++++ 
 

 
 

 

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด     0 2271 4888 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - TUBE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
   2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซสีเตม็ จ ากัด 
 3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
 4. บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื นที่ส่วนต่างๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบทั งในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50% ไร้ซึ่ง
รังสี UV และสารปรอท ซึ่งต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่างสิ นเชิง ทั งด้านการประหยัดพลังงาน และด้านความ
ปลอดภัย อีกทั งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 – 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้
มี Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ทนทานต่อสัญญาณ
ฟ้าผ่าแค่ประมาณ 1 kV 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560  

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม ่อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562   
  

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด     0 2271 4888 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน
เบอร์ 5  ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ (Inverter Air Conditioner) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด จ้างศูนย์บริการ

ปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) วิจัย โดยได้รับการ
ถ่ายทอดจาก นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร 
และเป็นกรรมการผู้จัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2562 - เมษายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ได้ออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั งพัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อควบคุม 
เครื่องปรับอากาศ รวมทั งการขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์แบบประหยัดพลังงานสูง และการพัฒนาการไหลของลมมาใช้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ น พร้อมฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบ สีฟ้า และ 
ท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทานมากขึ น มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูง ซึ่งมีค่า SEER สูง ตามเกณฑ์
ประหยัดพลังงานเบอร์ 5  ปี ค.ศ. 2019 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ 
(Inverter Air Cooled Split Air Conditioner) 

2. เครื่องปรับอากาศที่ทั งชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ชนิดติดผนัง (Wall Type) หรือชนิดแขวน 
(Celling Type) หรือชนิดสี่ทิศทาง (Cassette Type) หรือชนิดตู้ตั งพื น (Floor Standing Type)  
ที่เหมาะกับการติดตั งภายในอาคาร และชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ที่เหมาะกับ 
การติดตั งภายนอกอาคาร ประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 

3. เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท าความเย็นที่ไม่ท าลายโอโซน โดยมีค่าแสดงระดับการท าลายโอโซน 
Ozone Depletion Potential : ODP = 0 และมีค่าการท าให้โลกร้อนต่ าจากก๊าซเรือนกระจก 
Global Warming Potential : GWP < 800  

4. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศแบบ Electrostatic Filter สีขาว สามารถกรองฝุ่นหยาบได้ 
5. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2134 – 2553 เครื่องปรับอากาศ
ส าหรับ ห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน 

6. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมมาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 1155 – 2557 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบแยกส่วน 

7. เครื่องปรับอากาศได้รับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูง ซึ่งมีค่า SEER สูง ตามเกณฑ์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5  ปี ค.ศ. 2019 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

7.1 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER ไม่น้อยกว่า 20  
ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นไม่เกิน 8,000 วัตต์ (<=27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 

7.2 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER ไม่น้อยกว่า 19  
ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นมากกว่า 8 ,000 ถึง 12,000 วัตต์ (> 27,296 – 
40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 

8. มีชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ถูกออกแบบเพื่อติดตั งภายนอกอาคาร ระบายความร้อนด้วย 
อากาศ ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor) 
ใบพัดลมพร้อมมอเตอร์ (Outdoor Fan And Outdoor Motor) ข้อต่อพร้อมวาล์วบริการ (Service 
Valve) แผววงจรอินเวอร์เตอร์ เพื่อขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter Driver For Inverter 
Compressor) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิหัวคอมเพรสเซอร์ (Discharge Temperature) อุณหภูมิน  ายาที่
แผงคอนเดนเซอร์ (Mid Coil Condenser Temperature) 

9. มีชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ถูกออกแบบเพื่อติดตั งภายในอาคาร ชนิดติดผนัง, ชนิดสี่ทิศทาง 
หรือชนิดแขวน ประกอบด้วย แผงควบแน่น (Evaporator) ใบพัดลม พร้อมมอเตอร์ (Indoor Fan 
and Indoor Motor) แผงวงจรเพื่อควบคุม ชุดแฟนคอยล์ เซนเซอร์อุณหภูมิของท่อน  ายาทางเข้า
คอยล์เย็น (Inlet Temperature) อุณหภูมิห้อง (Room Temperatue) 

10. มีแผงระบายความร้อน (Condenser Coil) และแผงระบายความเย็น (Evaporator Coil) เป็นแบบ 
Fin and Tube โดยฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบสีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทาน 

11. ชุดติดตั งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  ชุดควบคุมแบบไร้สาย (Wireless Remote) 
จ านวน 1 ตัว สวิตซ์เบรกเกอร์ จ านวน 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับพร้อมหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

12. รายละเอียดรหัสตัวร้อนและตัวเย็นของเครื่องปรับอากาศ (กลุ่มใช้สารท าความเย็น R-32)  
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 9000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ – (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W09E-D-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง – (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C09E-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 12000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ – (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W12G-D-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง – (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C12G-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 18000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ – (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W18G-D-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง – (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C18G-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 25000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ – (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W25G-D-DTGP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง – (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C25G-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 30000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ – (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W30D-D-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง – (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C30D-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 36000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ – (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W36D-D-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง – (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C36D-D-DTMP1 
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- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 13000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ – (หน่วยส่งความเย็น) SSU-13B-D-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง – (หน่วยระบายความร้อน) SOR-13B-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 18000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ – (หน่วยส่งความเย็น) SSU-18B-D-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง – (หน่วยระบายความร้อน) SOR-18B-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 25000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยส่งความเย็น) SSU-25B-D-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง - (หน่วยระบายความร้อน) SOR-25B-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 30000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยส่งความเย็น) SSU-30D-D-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง - (หน่วยระบายความร้อน) SOR-30D-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 36000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยส่งความเย็น) SSU-36D-D-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ – (หน่วยระบายความร้อน) SOR-36D-D-DTMP1) 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 13000 บีทียู (ชนิดสี่ทิศทาง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยส่งความเย็น) SSC-13D-D-DTGP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง - (หน่วยระบายความร้อน) SOR-13D-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 18000 บีทียู (ชนิดสี่ทิศทาง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยส่งความเย็น) SSC-18D-D-DTGP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง - (หน่วยระบายความร้อน) SOR-18D-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 25000 บีทียู (ชนิดสี่ทิศทาง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยส่งความเย็น) SSC-25D-D-DTGP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง - (หน่วยระบายความร้อน) SOR-25D-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 30000 บีทียู (ชนิดสี่ทิศทาง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยส่งความเย็น) SSC-30D-D-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง - (หน่วยระบายความร้อน) SOR-30D-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 36000 บีทียู (ชนิดสี่ทิศทาง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยส่งความเย็น) SSC-36D-D-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยระบายความร้อน) SOR-36D-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 30000 บีทียู (ชนิดตู้ตั งพื น) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยส่งความเย็น) SF-30D-D-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง - (หน่วยระบายความร้อน) SOR-30D-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 36000 บีทียู (ชนิดตู้ตั งพื น) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยส่งความเย็น) SF-36D-D-DTMP1 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ - (หน่วยระบายความร้อน) SOR-36D-D-DTMP1 

 

++++++++++++++++++++ 
 

  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      0 2832 1999 
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ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารชีวภาพขจัดคราบน  ามัน (Bio dispersant) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  OIL SPILL CONTROL 
หน่วยงานที่พัฒนา :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  

                                  และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จัดจ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
8. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
9. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
12. ร้าน วีทีซัพพลาย 
13. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
14. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
15. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
17. บริษัท นอร์ทเทริน์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
18. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
19. บริษัท เอ็นไล้ทเ์ท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 
21. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ ง จ ากัด 
22. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
23. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
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คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 Oil spill control เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์  KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และ
สารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน  ามัน คราบน  ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ไม่กัดกร่อน ไม่
เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดคราบน  ามัน บริเวณพื นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน  ามันรวมทั งบริเวณแหล่งน  า 
หรือดินท่ีปนเปื้อนน  ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบ าบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการท างาน
เชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน  ามันทั ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2559  
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 12 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 2 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
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  บริษัท คีนน์ จ ากัด      0 2747 2101–3 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารท าความสะอาดชีวบ าบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
8. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
9. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
12. ร้าน วีทีซัพพลาย 
13. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
14. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
15. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
17. บริษัท นอร์ทเทริน์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
18. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
19. บริษัท เอ็นไล้ทเ์ท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 
21. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ ง จ ากัด 
22. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
23. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :    กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน  ามัน คราบน  ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ  
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ท าความสะอาดพื นผิว บริเวณที่ท างาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน  ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน  า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบ าบัดค่าสกปรกของน  าเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน  า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น  าเสีย โดยอาศัยการท างานเชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน  ามันทั ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2559  

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- ปรับราคา ขนาด 20 ลิตร ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 12 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- ยกเลิ กราย ช่ือผู้ แทนจ าหน่ ายออก 2 ราย  และ เพิ่ มผู้ แทนจ าหน่ าย รายใหม่  อี ก  3 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562  
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  บริษัท คีนน์ จ ากัด       0 2747 2101–3  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น  ายาฆ่าเชื อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของ อย.) 
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิก๊ดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
8. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
9. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
12. ร้าน วีทีซัพพลาย 
13. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
14. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
15. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
17. บริษัท นอร์ทเทริน์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
18. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
19. บริษัท เอ็นไล้ทเ์ท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 
21. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ ง จ ากัด 
22. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
23. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื อโรคที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรคทั งแกรมบวกและแกรมลบ เชื อรา ได้ถึง 99.99 % ได้ทุกพื นผิว 
สามารถท าความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื อรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณพื นผิว และ
สามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol – free formulation)  
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื อโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ในด้านการปศุสัตว์
สามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรคทั งแกรมบวกและแกรมลบ เชื อรา และเชื อไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 % 
 โดยผลิตภณัฑ์นี มีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน  ามันมะพร้าว น ามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ ์
ให้น้อยลง  
 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์- 
บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื อที่มีส่วนประกอบของสารสกัด 
จากธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียก่อโรค เชื อรา และเชื อไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถ 
ขจัดคราบไขมันบนพื นผิวได้เป็นอย่างดี 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

-  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
-  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
-  ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561  
-  ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 12 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  
-  ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 2 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12020001 
 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ
การบ าบัดน  าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้  
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์  จ ากัด  ร่ วมวิจัยกับศูนย์พันธุ วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
8. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
9. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
12. ร้าน วีทีซัพพลาย 
13. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
14. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
15. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ ง จ ากัด 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
17. บริษัท นอร์ทเทริน์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
18. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
19. บริษัท เอ็นไล้ทเ์ท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
20. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 
21. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ ง จ ากัด 
22. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
23. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน ์จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
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คุณสมบัตินวัตกรรม:  
เครื่องผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ ในระบบบ าบัดน  าเสีย (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) คีนน์   

โอเอ็มอาร์ – ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วน
เครื่องอุปกรณ์ผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล 
น ามาย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบุไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิ วสัมผัสเท่านั น ท าให้
สะดวก ใช้ง่าย และที่ส าคัญสามารถผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั งมีความ 
สดใหม่ตลอดเวลา ท าให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
 คีนน์ โอเอ็มอาร์ จะถูกติดตั งพร้อมกับอาหารเลี ยงเชื อสูตรความเข้มข้นสูง สูตรเฉพาะและเหมาะสมกับ  
หัวเชื อจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จ ากัด และหัวเชื อจุลินทรีย์ตั งต้นท่ีมีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัย 
ไบโอเทค แล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน  าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน  าเสียที่มีน  ามันหรือไขมัน
ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื อจุลินทรีย์บ าบัดน  าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื อจุลินทรีย์
บ าบัดน  าเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน  าเสียของอุตสาหกรรม  
ที่สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ นี ได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า  
คอมมูนิตี มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และ 
นิคมอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2560 
-  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 12 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 2 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท คีนน์ จ ากัด      0 2747 2101–3 
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ด้านอื่นๆ 
 

อื่น ๆ 

รหัส : 14000023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส      
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10),  
 มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการสนบัสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผูเ้ชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน  ายุงลายในสภาพธรรมชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ไอยราซัพพลาย จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 2. บริษัท พียูที กรุ๊ป จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 3. บริษัท เอส.ที.อาร์. คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 4. บริษัท ไทย เคมีคอล เทรด จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 5. บริษัท โปรแม็กซ์ เทรดดิ ง จ ากดั (มอสควิท ทีบี 100) 
 6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอน เวิลด์ ((มอสควิท ทีบี 100)   
 7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเวลิด์ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
     (มอสควิท ทีบี 100) 
 8. ห้างหุ่นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี (มอสควิท ทีบี 100)  
 9. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10)   
 10. บริษัท ดาราภณัฑ์ ภาคใต้ จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์วรัญ แมนเนจเมนท์ เมดดิซิน  
      (มอสควิท ทีบี 10) 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2567 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) และ มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส ออกฤทธ์ิโดยสารทีมีฟอสในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ  
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้ก าจัดลูกน  ายุงลายได้นาน 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องช่ังหรือตวง น  าหนักเบา เมื่อเทียบกับทราย
เคลือบสารทีมีฟอส ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอสทั งสองขนาด ได้รับการขึ นทะเบียนจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และ GMP 
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 คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส มอสควิท ทีบี 10 และมอสควิท  

ทีบี 100 ประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทีมีฟอส (Temephos) 1% w/w และ 10% w/w 
2.  ออกฤทธิ์ในการป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงได้นาน 3 เดือน โดยสารทีมีฟอสจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อย

ออกจากผลิตภัณฑ์ 
3.  กลิ่นไม่เหม็นเมื่อเทียบกับทรายเคลือบทีมีฟอส 
4.  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) มีขนาด 400 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน  า 4 ลิตร  

ซึ่งเหมาะกับพื นท่ีขนาดเล็ก เช่น ถังน  า ตุ่มน  า แจกัน  
5.  มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) มีขนาด 1000 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน  า 100 ลิตร 

ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพื นท่ีขนาดใหญ่ เช่น โอ่งน  า 200 ลิตร 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 

- เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 

- เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ ากัด      0 2539 3581 , 0 2791 2999



 

ภาคผนวก ก 
 

รายละเอียด/คุณสมบัติเพิ่มเติม  
 
03020003 แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ 

ชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 
หน้า ผ-1 ถึง ผ-28 

 



 
 

ผ-1 
 

03020003 แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคา  

(รวม vat)  
1 123010900 FEMUR LCP PLATE 6 HO แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู ช้ิน  12,000.00  
2 123010901 FEMUR LCP PLATE 7 HO แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู ช้ิน  12,000.00  
3 123010902 FEMUR LCP PLATE 8 HO แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 8 รู ช้ิน  12,000.00  
4 123010903 FEMUR LCP PLATE 9 HO แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 9 รู ช้ิน  12,000.00  
5 123010904 FEMUR LCP PLATE 10 HO แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 10 รู ช้ิน  12,000.00  
6 123010905 FEMUR LCP PLATE 11 HO แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 11 รู ช้ิน  12,000.00  
7 123010906 FEMUR LCP PLATE 12 HO แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 12 รู ช้ิน  12,000.00  
8 123010907 FEMUR LCP PLATE 14 HO แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 14 รู ช้ิน  12,000.00  
9 123010908 FEMUR LCP PLATE 15 HO แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 15 รู ช้ิน  12,000.00  
10 123010909 FEMUR LCP PLATE 16 HO แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 16 รู ช้ิน  12,000.00  
11 123010910 FEMUR LCP PLATE 18 HO แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 18 รู ช้ิน  12,000.00  

12 
123011100 PROXIMAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,5 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5.0 มม.,5 รู, ข้าง

ซ้าย 
ช้ิน  15,500.00  

13 
123011101 PROXIMAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,7 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5.0 มม.,7 รู, ข้าง

ซ้าย 
ช้ิน  15,500.00  

14 
123011102 PROXIMAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,9 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5.0 มม.,9 รู, ข้าง

ซ้าย 
ช้ิน  15,500.00  

15 
123011103 PROXIMAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,11 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนบน  ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5.0 มม.,11 รู, 

ข้างซ้าย 
ช้ิน  15,500.00  

16 
123011104 PROXIMAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,13 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนบน  ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5.0 มม.,13 รู, 

ข้างซ้าย 
ช้ิน  15,500.00  

17 
123011105 PROXIMAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,5 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนบน  ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5.0 มม.,5 ร,ู 

ข้างขวา 
ช้ิน  15,500.00  



 
 

ผ-2 
03020003 แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคา  

(รวม vat)  

18 
123011106 PROXIMAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,7 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนบน  ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5.0 มม.,7 ร,ู 

ข้างขวา 
  

ช้ิน  15,500.00  

19 
123011107 PROXIMAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,9 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนบน  ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5.0 มม.,9 ร,ู 

ข้างขวา 
ช้ิน  15,500.00  

20 
123011108 PROXIMAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,11 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนบน  ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5.0 มม.,11 รู, 

ข้างขวา 
ช้ิน  15,500.00  

21 
123011109 PROXIMAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,13 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนบน  ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5.0 มม.,13 รู, 

ข้างขวา 
ช้ิน  15,500.00  

22 
123010600 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,5 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  5 รู, ข้าง

ซ้าย 
ช้ิน  15,500.00  

23 
123010601 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,7 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  7 รู, ข้าง

ซ้าย 
ช้ิน  15,500.00  

24 
123010602 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,9 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  9 รู, ข้าง

ซ้าย 
ช้ิน  15,500.00  

25 123010603 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,11 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  11 รู, 
ข้างซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

26 123010604 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,13 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  13 รู, 
ข้างซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

27 123010605 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,15 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  15 รู, 
ข้างซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

28 123010606 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,17 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  17 รู, 
ข้างซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

29 123010607 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,5 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  5 รู, ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  



 
 

ผ-3 
03020003 แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคา  

(รวม vat)  
30 123010608 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,7 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  7 รู, ข้าง

ขวา 
ช้ิน  15,500.00  

31 123010609 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,9 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  9 รู, ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  

32 123010610 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,11 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  11 รู, 
ข้างขวา 

ช้ิน  15,500.00  

33 123010611 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,13 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  13 รู, 
ข้างขวา 

ช้ิน  15,500.00  

34 123010612 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,15 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  15 รู, 
ข้างขวา 

ช้ิน  15,500.00  

35 123010613 DISTAL LAT FEMUR PLATE 5.0 MM,17 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาด้านขา้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 มม.,  17 รู, 
ข้างขวา 

ช้ิน  15,500.00  

36 123011600 TIBIA LCP PLATE 5 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู ช้ิน  12,000.00  
37 123011601 TIBIA LCP PLATE 6 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู ช้ิน  12,000.00  
38 123011602 TIBIA LCP PLATE 7 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู ช้ิน  12,000.00  
39 123011603 TIBIA LCP PLATE 8 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 8 รู ช้ิน  12,000.00  
40 123011604 TIBIA LCP PLATE 9 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 9 รู ช้ิน  12,000.00  
41 123011605 TIBIA LCP PLATE 10 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 10 รู ช้ิน  12,000.00  
42 123011606 TIBIA LCP PLATE 11 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 11 รู ช้ิน  12,000.00  
43 123011607 TIBIA LCP PLATE 12 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 12 รู ช้ิน  12,000.00  
44 123011608 TIBIA LCP PLATE 13 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 13 รู ช้ิน  12,000.00  
45 123011609 TIBIA LCP PLATE 15 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 15 รู ช้ิน  12,000.00  
46 123011610 TIBIA LCP PLATE 17 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 17 รู ช้ิน  12,000.00  
47 123011200 PROXIMAL LAT TIBIA PLATE 5 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
48 123011201 PROXIMAL LAT TIBIA PLATE 7 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  



 
 

ผ-4 
03020003 แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคา  

(รวม vat)  
49 123011202 PROXIMAL LAT TIBIA PLATE 9 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 9 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
50 123011203 PROXIMAL LAT TIBIA PLATE 11 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 11 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
51 123011204 PROXIMAL LAT TIBIA PLATE 13 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 13 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
52 123011205 PROXIMAL LAT TIBIA PLATE 5 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
53 123011206 PROXIMAL LAT TIBIA PLATE 7 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
54 123011207 PROXIMAL LAT TIBIA PLATE 9 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 9 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
55 123011208 PROXIMAL LAT TIBIA PLATE 11 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 11 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
56 123011209 PROXIMAL LAT TIBIA PLATE 13 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 13 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
57 123011300 PROXIMAL MED TIBIA PLATE 4 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 4 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
58 123011301 PROXIMAL MED TIBIA PLATE 5 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
59 123011302 PROXIMAL MED TIBIA PLATE 6 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
60 123011303 PROXIMAL MED TIBIA PLATE 7 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
61 123011304 PROXIMAL MED TIBIA PLATE 8 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 8 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
62 123011305 PROXIMAL MED TIBIA PLATE 4 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 4 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
63 123011306 PROXIMAL MED TIBIA PLATE 5 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
64 123011307 PROXIMAL MED TIBIA PLATE 6 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
65 123011308 PROXIMAL MED TIBIA PLATE 7 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
66 123011309 PROXIMAL MED TIBIA PLATE 8 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 8 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
67 123010800 DISTAL MED TIBIA PLATE 5 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
68 123010801 DISTAL MED TIBIA PLATE 7 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
69 123010802 DISTAL MED TIBIA PLATE 9 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 9 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
70 123010803 DISTAL MED TIBIA PLATE 11 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 11 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
71 123010804 DISTAL MED TIBIA PLATE 13 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 13 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
72 123010805 DISTAL MED TIBIA PLATE 5 H RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  



 
 

ผ-5 
03020003 แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคา  

(รวม vat)  
73 123010806 DISTAL MED TIBIA PLATE 7 H RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
74 123010807 DISTAL MED TIBIA PLATE 9 H RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 9 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
75 123010808 DISTAL MED TIBIA PLATE 11 H RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 11 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
76 123010809 DISTAL MED TIBIA PLATE 13 H RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 13 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
77 123010700 DISTAL LAT TIBIA PLATE 5 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
78 123010701 DISTAL LAT TIBIA PLATE 7 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
79 123010702 DISTAL LAT TIBIA PLATE 9 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 9 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
80 123010703 DISTAL LAT TIBIA PLATE 11 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 11 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
81 123010704 DISTAL LAT TIBIA PLATE 13 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 13 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  15,500.00  
82 123010705 DISTAL LAT TIBIA PLATE 5 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
83 123010706 DISTAL LAT TIBIA PLATE 7 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
84 123010707 DISTAL LAT TIBIA PLATE 9 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 9 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
85 123010708 DISTAL LAT TIBIA PLATE 11 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 11 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
86 123010709 DISTAL LAT TIBIA PLATE 13 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 13 รู-ข้างขวา ช้ิน  15,500.00  
87 122010100 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 4 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -4 รู-ข้าง

ซ้าย 
ช้ิน  15,500.00  

88 122010101 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 6 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -6 รู-ข้าง
ซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

89 122010102 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 8 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -8 รู-ข้าง
ซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

90 122010103 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 10 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -10 รู-ข้าง
ซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

91 122010104 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 12 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -12 รู-ข้าง
ซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  



 
 

ผ-6 
03020003 แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคา  

(รวม vat)  
92 122010105 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 14 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -14 รู-ข้าง

ซ้าย 
ช้ิน  15,500.00  

93 122010106 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 4 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -4 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  

94 122010107 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 6 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -6 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  

95 122010108 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 8 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -8 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  

96 122010109 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 10 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -10 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  

97 122010110 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 12 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -12 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  

98 122010111 DISTAL MED TIBIA  PLATE 3.5 MM, 14 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านในส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -14 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  

99 122010000 DISTAL LAT TIBIA PLATE 3.5 MM, 4 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -4 รู-ข้าง
ซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

100 122010001 DISTAL LAT TIBIA PLATE 3.5 MM, 6 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -6 รู-ข้าง
ซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

101 122010002 DISTAL LAT TIBIA PLATE 3.5 MM, 8 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -8 รู-ข้าง
ซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

102 122010003 DISTAL LAT TIBIA PLATE 3.5 MM, 10 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -10 รู-ข้าง
ซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

103 122010004 DISTAL LAT TIBIA PLATE 3.5 MM, 12 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -12 รู-ข้าง
ซ้าย 

ช้ิน  15,500.00  

104 122010005 DISTAL LAT TIBIA PLATE 3.5 MM, 4 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -4 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  



 
 

ผ-7 
03020003 แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคา  

(รวม vat)  
105 122010006 DISTAL LAT TIBIA PLATE 3.5 MM, 6 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -6 รู-ข้าง

ขวา 
ช้ิน  15,500.00  

106 122010007 DISTAL LAT TIBIA PLATE 3.5 MM, 8 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -8 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  

107 122010008 DISTAL LAT TIBIA PLATE 3.5 MM, 10 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -10 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  

108 122010009 DISTAL LAT TIBIA PLATE 3.5 MM, 12 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งด้านข้างส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 -12 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน  15,500.00  

109 122010600 HUMERUS LCP PLATE 4 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลส่่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 4 รู ช้ิน  12,000.00  
110 122010601 HUMERUS LCP PLATE 5 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลส่่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู ช้ิน  12,000.00  
111 122010602 HUMERUS LCP PLATE 6 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลส่่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู ช้ิน  12,000.00  
112 122010603 HUMERUS LCP PLATE 7 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลส่่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู ช้ิน  12,000.00  
113 122010604 HUMERUS LCP PLATE 8 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลส่่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 8 รู ช้ิน  12,000.00  
114 122010605 HUMERUS LCP PLATE 9 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลส่่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 9 รู ช้ิน  12,000.00  
115 122010606 HUMERUS LCP PLATE 10 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลส่่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 10 รู ช้ิน  12,000.00  
116 122010607 HUMERUS LCP PLATE 11 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลส่่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 11 รู ช้ิน  12,000.00  
117 122010608 HUMERUS LCP PLATE 12 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลส่่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 12 รู ช้ิน  12,000.00  
118 122010900 PROXIMAL LAT HUMERAL PLATE 3.5 MM, 2 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลด่้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 2 รู ช้ิน  14,800.00  
119 122010901 PROXIMAL LAT HUMERAL PLATE 3.5 MM, 4 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลด่้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 4 รู ช้ิน  14,800.00  
120 122010902 PROXIMAL LAT HUMERAL PLATE 3.5 MM, 6 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลด่้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู ช้ิน  14,800.00  
121 122010903 PROXIMAL LAT HUMERAL PLATE 3.5 MM, 8 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลด่้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 8 รู ช้ิน  14,800.00  
122 122010904 PROXIMAL LAT HUMERAL PLATE 3.5 MM, 10 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลด่้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 10 รู ช้ิน  14,800.00  
123 122010905 PROXIMAL LAT HUMERAL PLATE 3.5 MM, 12 HO แผ่นโลหะดามกระดูกหัวไหลด่้านข้างส่วนบน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 12 รู ช้ิน  14,800.00  
125 122011202 ULNA RADIUS LCP PLATE 4 HO แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 4 รู ช้ิน  12,000.00  
126 122011203 ULNA RADIUS LCP PLATE 5 HO แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู ช้ิน  12,000.00  



 
 

ผ-8 
03020003 แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคา  

(รวม vat)  
127 122011204 ULNA RADIUS LCP PLATE 6 HO แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู ช้ิน  12,000.00  
128 122011205 ULNA RADIUS LCP PLATE 7 HO แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู ช้ิน  12,000.00  
129 122011206 ULNA RADIUS LCP PLATE 8 HO แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 8 รู ช้ิน  12,000.00  
130 122011207 ULNA RADIUS LCP PLATE 9 HO แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 9 รู ช้ิน  12,000.00  
131 122011208 ULNA RADIUS LCP PLATE 10 HO แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 10 รู ช้ิน  12,000.00  
132 122011209 ULNA RADIUS LCP PLATE 11 HO แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 11 รู ช้ิน  12,000.00  
133 122011210 ULNA RADIUS LCP PLATE 12 HO แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนก้าน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 12 รู ช้ิน  12,000.00  
134 122010800 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 4 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 4 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  14,800.00  
135 122010801 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 6 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  14,800.00  
136 122010802 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 8 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 8 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  14,800.00  
137 122010803 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 10 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 10 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  14,800.00  
138 122010804 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 12 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 12 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  14,800.00  
139 122010805 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 14 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 14 รู-ข้างซ้าย ช้ิน  14,800.00  
140 122010806 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 4 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 4 รู-ข้างขวา ช้ิน  14,800.00  
141 122010807 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 6 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู-ข้างขวา ช้ิน  14,800.00  
142 122010808 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 8 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 8 รู-ข้างขวา ช้ิน  14,800.00  
143 122010809 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 10 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 10 รู-ข้างขวา ช้ิน  14,800.00  
144 122010810 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 12 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 12 รู-ข้างขวา ช้ิน  14,800.00  
145 122010811 PROXIMAL DOR ULNA PLATE 14 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนบนด้านหลัง ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 14 รู-ข้างขวา ช้ิน  14,800.00  
146 122010706 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 3 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 3 

รู-ข้างซ้าย 
ช้ิน  14,800.00  

147 122010700 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 4 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 4 
รู-ข้างซ้าย 

ช้ิน  14,800.00  

148 122010707 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 5 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 5 
รู-ข้างซ้าย 

ช้ิน  14,800.00  
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149 122010701 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 6 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 6 

รู-ข้างซ้าย 
ช้ิน  14,800.00  

150 122010708 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 7 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 7 
รู-ข้างซ้าย 

ช้ิน  14,800.00  

151 122010702 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 8 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 8 
รู-ข้างซ้าย 

ช้ิน  14,800.00  

152 122010709 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 3 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 3 
รู-ข้างขวา 

ช้ิน  14,800.00  

153 122010703 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 4 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 4 
รู-ข้างขวา 

ช้ิน  14,800.00  

154 122010710 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 5 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 5 
รู-ข้างขวา 

ช้ิน  14,800.00  

155 122010704 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 6 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 6 
รู-ข้างขวา 

ช้ิน  14,800.00  

156 122010711 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 7 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 7 
รู-ข้างขวา 

ช้ิน  14,800.00  

157 122010705 OBLIQUE RADIUS T-PLATE 3.5 MM, 8 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T เอียง ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 8 
รู-ข้างขวา 

ช้ิน  14,800.00  

158 122011000 T-PLATE (HEAD H 3), 3 HO แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T  ชนิดมีหัวสกรูพยงุ 3.5 มม., 3 ร ู ช้ิน  14,800.00  
159 122011001 T-PLATE (HEAD H 3), 4 HO แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T   ชนิดมีหัวสกรูพยุง 3.5 มม., 4 รู ช้ิน  14,800.00  
160 122011002 T-PLATE (HEAD H 3), 5 HO แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T  ชนิดมีหัวสกรูพยงุ 3.5 มม., 5 ร ู ช้ิน  14,800.00  
161 122011003 T-PLATE (HEAD H 3), 6 HO แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T  ชนิดมีหัวสกรูพยงุ 3.5 มม., 6 ร ู ช้ิน  14,800.00  
162 122011004 T-PLATE (HEAD H 3), 7 HO แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T  ชนิดมีหัวสกรูพยงุ 3.5 มม., 7 ร ู ช้ิน  14,800.00  
163 122011005 T-PLATE (HEAD H 3), 8 HO แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลายรูปตัว T  ชนิดมีหัวสกรูพยงุ 3.5 มม., 8 ร ู ช้ิน  14,800.00  
164 122010500 CLAVICLE HOOK PLATE 5 HO LT,L14 MM แผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าแบบปลายตะขอ ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู-ข้างซ้าย, 

14 มม. 
ช้ิน  14,800.00  
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165 122010503 CLAVICLE HOOK PLATE 5 HO RT,L14 MM แผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าแบบปลายตะขอ ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู-ข้างขวา, 

14 มม. 
ช้ิน  14,800.00  

166 122010501 CLAVICLE HOOK PLATE 6 HO LT,L14 MM แผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าแบบปลายตะขอ ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู-ข้างซ้าย, 
14 มม. 

ช้ิน  14,800.00  

167 122010504 CLAVICLE HOOK PLATE 6 HO RT,L14 MM แผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าแบบปลายตะขอ ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู-ข้างขวา, 
14 มม. 

ช้ิน  14,800.00  

168 122010502 CLAVICLE HOOK PLATE 7 HO LT,L14 MM แผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าแบบปลายตะขอ ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู-ข้างซ้าย, 
14 มม. 

ช้ิน  14,800.00  

169 122010505 CLAVICLE HOOK PLATE 7 HO RT,L14 MM แผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าแบบปลายตะขอ ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 7 รู-ข้างขวา, 
14 มม. 

ช้ิน  14,800.00  

170 122010506 CLAVICLE HOOK PLATE 4 HO LT,L14 MM แผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าแบบปลายตะขอ ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 4 รู-ข้างซ้าย, 
14 มม. 

ช้ิน  14,800.00  

171 122010507 CLAVICLE HOOK PLATE 4 HO RT,L14 MM แผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าแบบปลายตะขอ ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 4 รู-ข้างขวา, 
14 มม. 

ช้ิน  14,800.00  

172 122000904 STRAIGHT RECON PLATE 3.5 MM, 4 HO  แผ่นโลหะดามกระดูกแบบรคีอนสตรักช่ัน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 มม., 4 รู ช้ิน  14,800.00  
173 122000905 STRAIGHT RECON PLATE 3.5 MM, 5 HO  แผ่นโลหะดามกระดูกแบบรคีอนสตรักช่ัน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 มม., 5 รู ช้ิน  14,800.00  
174 122000906 STRAIGHT RECON PLATE 3.5 MM, 6 HO  แผ่นโลหะดามกระดูกแบบรคีอนสตรักช่ัน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 มม., 6 รู ช้ิน  14,800.00  
175 122000907 STRAIGHT RECON PLATE 3.5 MM, 7 HO  แผ่นโลหะดามกระดูกแบบรคีอนสตรักช่ัน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 มม., 7 รู ช้ิน  14,800.00  
176 122000908 STRAIGHT RECON PLATE 3.5 MM, 8 HO  แผ่นโลหะดามกระดูกแบบรคีอนสตรักช่ัน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 มม., 8 รู ช้ิน  14,800.00  
177 122000909 STRAIGHT RECON PLATE 3.5 MM, 9 HO  แผ่นโลหะดามกระดูกแบบรคีอนสตรักช่ัน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 มม., 9 รู ช้ิน  14,800.00  
178 122000910 STRAIGHT RECON PLATE 3.5 MM, 10 HO  แผ่นโลหะดามกระดูกแบบรคีอนสตรักช่ัน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 มม., 10 รู ช้ิน  14,800.00  
179 122000911 STRAIGHT RECON PLATE 3.5 MM, 11 HO  แผ่นโลหะดามกระดูกแบบรคีอนสตรักช่ัน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 มม., 11 รู ช้ิน  14,800.00  
180 122000912 STRAIGHT RECON PLATE 3.5 MM, 12 HO  แผ่นโลหะดามกระดูกแบบรคีอนสตรักช่ัน ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3.5 มม., 12 รู ช้ิน  14,800.00  
181 123010300 TI REGU LOCKING 5x14 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x14 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
182 123010301 TI REGU LOCKING 5x16 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x16 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
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183 123010302 TI REGU LOCKING 5x18 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x18 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
184 123010303 TI REGU LOCKING 5x20 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x20 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
185 123010304 TI REGU LOCKING 5x22 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x22 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
186 123010305 TI REGU LOCKING 5x24 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x24 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
187 123010306 TI REGU LOCKING 5x26 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x26 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
188 123010307 TI REGU LOCKING 5x28 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x28 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
189 123010308 TI REGU LOCKING 5x30 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x30มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
190 123010309 TI REGU LOCKING 5x32 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x32 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
191 123010310 TI REGU LOCKING 5x34 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x34 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
192 123010311 TI REGU LOCKING 5x36 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x36 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
193 123010312 TI REGU LOCKING 5x38 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x38 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
194 123010313 TI REGU LOCKING 5x40 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x40 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
195 123010314 TI REGU LOCKING 5x42 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x42 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
196 123010315 TI REGU LOCKING 5x44 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x44 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
197 123010316 TI REGU LOCKING 5x46 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x46 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
198 123010317 TI REGU LOCKING 5x48 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x48 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
199 123010318 TI REGU LOCKING 5x50 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x50 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
200 123010319 TI REGU LOCKING 5x55 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x55 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
201 123010320 TI REGU LOCKING 5x60 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x60 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
202 123010321 TI REGU LOCKING 5x65 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x65 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
203 123010322 TI REGU LOCKING 5x70 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x70 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
204 123010323 TI REGU LOCKING 5x75 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x75 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
205 123010324 TI REGU LOCKING 5x80 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x80 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
206 123010325 TI REGU LOCKING 5x85 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x85 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
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207 123010326 TI REGU LOCKING 5x90 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x90 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,600.00  
209 123010226 TI REGU LOCKING CANNU 5x14 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x14 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
210 123010200 TI REGU LOCKING CANNU 5x16 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x16 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
211 123010201 TI REGU LOCKING CANNU 5x18 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x18 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
212 123010202 TI REGU LOCKING CANNU 5x20 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x20 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
213 123010203 TI REGU LOCKING CANNU 5x22 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x22 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
214 123010204 TI REGU LOCKING CANNU 5x24 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x24 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
215 123010205 TI REGU LOCKING CANNU 5x26 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x26 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
216 123010206 TI REGU LOCKING CANNU 5x28 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x28 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
217 123010207 TI REGU LOCKING CANNU 5x30 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x30 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
218 123010208 TI REGU LOCKING CANNU 5x32 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x32 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
219 123010209 TI REGU LOCKING CANNU 5x34 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x34 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
220 123010210 TI REGU LOCKING CANNU 5x36 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x36 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
221 123010211 TI REGU LOCKING CANNU 5x38 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x38 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
222 123010212 TI REGU LOCKING CANNU 5x40 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x40 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
223 123010213 TI REGU LOCKING CANNU 5x42 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x42 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
224 123010214 TI REGU LOCKING CANNU 5x44 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x44 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
225 123010215 TI REGU LOCKING CANNU 5x46 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x46 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
226 123010216 TI REGU LOCKING CANNU 5x48 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x48 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
227 123010217 TI REGU LOCKING CANNU 5x50 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x50 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
228 123010218 TI REGU LOCKING CANNU 5x55 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x55 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
229 123010219 TI REGU LOCKING CANNU 5x60 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x60 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
230 123010220 TI REGU LOCKING CANNU 5x65 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x65 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
231 123010221 TI REGU LOCKING CANNU 5x70 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x70 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
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232 123010222 TI REGU LOCKING CANNU 5x75 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x75 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
233 123010223 TI REGU LOCKING CANNU 5x80 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x80 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
234 123010224 TI REGU LOCKING CANNU 5x85 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x85 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
235 123010225 TI REGU LOCKING CANNU 5x90 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 5x90 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
237 123010505 TI REGU LOCKING 6.5x35 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x35 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
238 123010506 TI REGU LOCKING 6.5x40 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x40 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
239 123010507 TI REGU LOCKING 6.5x45 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x45 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
240 123010508 TI REGU LOCKING 6.5x50 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x50 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
241 123010509 TI REGU LOCKING 6.5x55 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x55 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
242 123010510 TI REGU LOCKING 6.5x60 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x60 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
243 123010511 TI REGU LOCKING 6.5x65 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x65 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
244 123010512 TI REGU LOCKING 6.5x70 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x70 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
245 123010513 TI REGU LOCKING 6.5x75 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x75 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
246 123010514 TI REGU LOCKING 6.5x80 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x80 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
247 123010515 TI REGU LOCKING 6.5x85 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x85 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
248 123010516 TI REGU LOCKING 6.5x90 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x90 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
249 123010517 TI REGU LOCKING 6.5x95 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x95 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
250 123010500 TI REGU LOCKING 6.5x100 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x100 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
251 123010501 TI REGU LOCKING 6.5x105 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x105 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
252 123010502 TI REGU LOCKING 6.5x110 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x110 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
253 123010503 TI REGU LOCKING 6.5x115 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x115 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
254 123010504 TI REGU LOCKING 6.5x120 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 6.5x120 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  1,880.00  
255 123010405 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x35 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x35 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
256 123010406 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x40 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x40 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
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257 123010407 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x45 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x45 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
258 123010408 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x50 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x50 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
259 123010409 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x55 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x55 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
260 123010410 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x60 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x60 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
261 123010411 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x65 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x65 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
262 123010412 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x70 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x70 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
263 123010413 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x75 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x75 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
264 123010414 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x80 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x80 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
265 123010415 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x85 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x85 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
266 123010416 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x90 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x90 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
267 123010417 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x95 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x95 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
268 123010400 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x100 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x100 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
269 123010401 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x105 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x105 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
270 123010402 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x110 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x110 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
271 123010403 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x115 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x115มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
272 123010404 TI REGU LOCKING CANNU 6.5x120 MM T25 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว, มีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x120 มม., หัวดาว 25 ช้ิน  3,500.00  
273 123010100 TI CORTICAL SCREW 4.5x12 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x12 มม. ช้ิน  300.00  
274 123010101 TI CORTICAL SCREW 4.5x14 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x14 มม. ช้ิน  300.00  
275 123010102 TI CORTICAL SCREW 4.5x16 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x16 มม. ช้ิน  300.00  
276 123010103 TI CORTICAL SCREW 4.5x18 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x18 มม.  ช้ิน  300.00  
277 123010104 TI CORTICAL SCREW 4.5x20 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x20 มม. ช้ิน  300.00  
278 123010105 TI CORTICAL SCREW 4.5x22 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x22 มม. ช้ิน  300.00  
279 123010106 TI CORTICAL SCREW 4.5x24 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x24 มม. ช้ิน  300.00  
280 123010107 TI CORTICAL SCREW 4.5x26 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x26 มม. ช้ิน  300.00  
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281 123010108 TI CORTICAL SCREW 4.5x28 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x28 มม. ช้ิน  300.00  
282 123010109 TI CORTICAL SCREW 4.5x30 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x30 มม. ช้ิน  300.00  
283 123010110 TI CORTICAL SCREW 4.5x32 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x32 มม. ช้ิน  300.00  
284 123010111 TI CORTICAL SCREW 4.5x34 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x34 มม. ช้ิน  300.00  
285 123010112 TI CORTICAL SCREW 4.5x36 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x36 มม. ช้ิน  300.00  
286 123010113 TI CORTICAL SCREW 4.5x38 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x38 มม. ช้ิน  300.00  
287 123010114 TI CORTICAL SCREW 4.5x40 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x40 มม. ช้ิน  365.00  
288 123010115 TI CORTICAL SCREW 4.5x42 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x42 มม. ช้ิน  365.00  
289 123010116 TI CORTICAL SCREW 4.5x44 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x44 มม. ช้ิน  365.00  
290 123010117 TI CORTICAL SCREW 4.5x46 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x46 มม. ช้ิน  365.00  
291 123010118 TI CORTICAL SCREW 4.5x48 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x48 มม. ช้ิน  365.00  
292 123010119 TI CORTICAL SCREW 4.5x50 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x50 มม. ช้ิน  365.00  
293 123010120 TI CORTICAL SCREW 4.5x52 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x52 มม. ช้ิน  365.00  
294 123010121 TI CORTICAL SCREW 4.5x54 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x54 มม. ช้ิน  365.00  
295 123010122 TI CORTICAL SCREW 4.5x56 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x56 มม. ช้ิน  365.00  
296 123010123 TI CORTICAL SCREW 4.5x58 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x58 มม. ช้ิน  365.00  
297 123010124 TI CORTICAL SCREW 4.5x60 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x60 มม. ช้ิน  365.00  
298 123010125 TI CORTICAL SCREW 4.5x62 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x62 มม. ช้ิน  365.00  
299 123010126 TI CORTICAL SCREW 4.5x64 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x64 มม. ช้ิน  365.00  
300 123010127 TI CORTICAL SCREW 4.5x66 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x66 มม. ช้ิน  365.00  
301 123010128 TI CORTICAL SCREW 4.5x68 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x68 มม. ช้ิน  365.00  
302 123010129 TI CORTICAL SCREW 4.5x70 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x70 มม. ช้ิน  365.00  
303 122010400 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x10 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x10 มม. ช้ิน  600.00  
304 122010401 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x12 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x12 มม. ช้ิน  600.00  
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305 122010402 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x14 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x14 มม. ช้ิน  600.00  
306 122010403 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x16 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x16 มม. ช้ิน  600.00  
307 122010404 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x18 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x18 มม. ช้ิน  600.00  
308 122010405 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x20 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x20 มม. ช้ิน  600.00  
309 122010406 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x22 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x22 มม. ช้ิน  600.00  
310 122010407 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x24 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x24 มม. ช้ิน  600.00  
311 122010408 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x26 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x26 มม. ช้ิน  600.00  
312 122010409 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x28 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x28 มม. ช้ิน  600.00  
313 122010410 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x30 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x30 มม. ช้ิน  600.00  
314 122010411 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x32 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x32 มม. ช้ิน  600.00  
315 122010412 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x34 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x34 มม. ช้ิน  600.00  
316 122010413 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x36 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x36 มม. ช้ิน  600.00  
317 122010414 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x38 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x38 มม. ช้ิน  600.00  
318 122010415 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x40 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x40 มม. ช้ิน  600.00  
319 122010416 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x42 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x42 มม. ช้ิน  600.00  
320 122010417 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x44 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x44 มม. ช้ิน  600.00  
321 122010418 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x46 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x46 มม. ช้ิน  600.00  
322 122010419 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x48 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x48 มม. ช้ิน  600.00  
323 122010420 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x50 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x50 มม. ช้ิน  600.00  
324 122010421 TI CANCE SCREW SHORT THREAD 4x52 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวสั้น  ขนาด 4x52 มม. ช้ิน  600.00  
325 122010422 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x10 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x10 มม. ช้ิน  600.00  
326 122010423 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x12 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x12 มม. ช้ิน  600.00  
327 122010424 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x14 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x14 มม. ช้ิน  600.00  
328 122010425 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x16 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x16 มม. ช้ิน  600.00  
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329 122010426 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x18 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x18 มม. ช้ิน  600.00  
330 122010427 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x20 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x20 มม. ช้ิน  600.00  
331 122010428 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x22 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x22 มม. ช้ิน  600.00  
332 122010429 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x24 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x24 มม. ช้ิน  600.00  
333 122010430 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x26 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x26 มม. ช้ิน  600.00  
334 122010431 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x28 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x28 มม. ช้ิน  600.00  
335 122010432 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x30 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x30 มม. ช้ิน  600.00  
336 122010433 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x32 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x32 มม. ช้ิน  600.00  
337 122010434 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x34 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x34 มม. ช้ิน  600.00  
338 122010435 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x36 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x36 มม. ช้ิน  600.00  
339 122010436 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x38 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x38 มม. ช้ิน  600.00  
340 122010437 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x40 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x40 มม. ช้ิน  600.00  
341 122010438 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x42 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x42 มม. ช้ิน  600.00  
342 122010439 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x44 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x44 มม. ช้ิน  600.00  
343 122010440 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x46 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x46 มม. ช้ิน  600.00  
344 122010441 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x48 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x48 มม. ช้ิน  600.00  
345 122010442 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x50 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x50 มม. ช้ิน  600.00  
346 122010443 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x52 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x52 มม. ช้ิน  600.00  
347 122010444 TI CANCE SCREW FULLY THREAD 4x54 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ แบบแคนเซลลัสเกลียวเต็ม  ขนาด 4x54 มม. ช้ิน  600.00  
348 122010300 TI REGU LOCKING 3.5x10 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x10 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
349 122010301 TI REGU LOCKING 3.5x12 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x12 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
350 122010302 TI REGU LOCKING 3.5x14 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x14 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
351 122010303 TI REGU LOCKING 3.5x16 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x16 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
352 122010304 TI REGU LOCKING 3.5x18 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x18 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
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353 122010305 TI REGU LOCKING 3.5x20 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x20 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
354 122010306 TI REGU LOCKING 3.5x22 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x22 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
355 122010307 TI REGU LOCKING 3.5x24 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x24 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
356 122010308 TI REGU LOCKING 3.5x26 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x26 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
357 122010309 TI REGU LOCKING 3.5x28 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x28 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
358 122010310 TI REGU LOCKING 3.5x30 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x30 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
359 122010311 TI REGU LOCKING 3.5x35 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x35 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
360 122010312 TI REGU LOCKING 3.5x40 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x40 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
361 122010313 TI REGU LOCKING 3.5x45 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x45 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
362 122010314 TI REGU LOCKING 3.5x50 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x50 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
363 122010315 TI REGU LOCKING 3.5x55 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x55 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
364 122010316 TI REGU LOCKING 3.5x60 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x60 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
365 122010317 TI REGU LOCKING 3.5x65 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x65 มม., หัวดาว 10 ช้ิน  1,400.00  
366 122010200 TI CORTICAL SCREW 3.5x10 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x10 มม. ช้ิน  300.00  
367 122010201 TI CORTICAL SCREW 3.5x12 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x12 มม. ช้ิน  300.00  
368 122010202 TI CORTICAL SCREW 3.5x14 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x14 มม. ช้ิน  300.00  
369 122010203 TI CORTICAL SCREW 3.5x16 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x16 มม. ช้ิน  300.00  
370 122010204 TI CORTICAL SCREW 3.5x18 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x18 มม. ช้ิน  300.00  
371 122010205 TI CORTICAL SCREW 3.5x20 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x20 มม. ช้ิน  300.00  
372 122010206 TI CORTICAL SCREW 3.5x22 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x22 มม. ช้ิน  300.00  
373 122010207 TI CORTICAL SCREW 3.5x24 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x24 มม. ช้ิน  300.00  
374 122010208 TI CORTICAL SCREW 3.5x26 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x26 มม. ช้ิน  300.00  
375 122010209 TI CORTICAL SCREW 3.5x28 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x28 มม. ช้ิน  300.00  
376 122010210 TI CORTICAL SCREW 3.5x30 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x30 มม. ช้ิน  300.00  
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377 122010211 TI CORTICAL SCREW 3.5x32 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x32 มม. ช้ิน  300.00  
378 122010212 TI CORTICAL SCREW 3.5x34 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x34 มม. ช้ิน  300.00  
379 122010213 TI CORTICAL SCREW 3.5x36 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x36 มม. ช้ิน  300.00  
380 122010214 TI CORTICAL SCREW 3.5x38 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x38 มม. ช้ิน  500.00  
381 122010215 TI CORTICAL SCREW 3.5x40 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x40 มม. ช้ิน  500.00  
382 122010216 TI CORTICAL SCREW 3.5x42 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x42 มม. ช้ิน  500.00  
383 122010217 TI CORTICAL SCREW 3.5x44 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x44 มม. ช้ิน  500.00  
384 122010218 TI CORTICAL SCREW 3.5x46 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x46 มม. ช้ิน  500.00  
385 122010219 TI CORTICAL SCREW 3.5x48 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x48 มม. ช้ิน  500.00  
386 122010220 TI CORTICAL SCREW 3.5x50 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x50 มม. ช้ิน  500.00  
387 122010221 TI CORTICAL SCREW 3.5x52 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x52 มม. ช้ิน  500.00  
388 122010222 TI CORTICAL SCREW 3.5x54 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x54 มม. ช้ิน  500.00  
389 122010223 TI CORTICAL SCREW 3.5x55 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x55 มม. ช้ิน  500.00  
390 122010224 TI CORTICAL SCREW 3.5x56 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x56 มม. ช้ิน  500.00  
391 122010225 TI CORTICAL SCREW 3.5x58 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x58 มม. ช้ิน  500.00  
392 122010226 TI CORTICAL SCREW 3.5x60 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x60 มม. ช้ิน  500.00  
393 122010227 TI CORTICAL SCREW 3.5x62 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x62 มม. ช้ิน  500.00  
394 122010228 TI CORTICAL SCREW 3.5x64 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x64 มม. ช้ิน  500.00  
395 122010229 TI CORTICAL SCREW 3.5x65 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x65 มม. ช้ิน  500.00  
396 123012700 SCREW HO INSERT M4x5 MM สกรูปิดเกลียวแผ่นโลหะดามกระดกูชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด M4x5 มม. ช้ิน  1,000.00  
397 123012701 SCREW HO INSERT M5x6.5 MM สกรูปิดเกลียวแผ่นโลหะดามกระดกูชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด M5x6.5 มม. ช้ิน  1,000.00  
398 122011400 TI REGU LOCKING 3.5x10 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x10 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน       1,500.00  
399 122011401 TI REGU LOCKING 3.5X12 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x12 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
400 122011402 TI REGU LOCKING 3.5X14 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x14 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
401 122011403 TI REGU LOCKING 3.5X16 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x16 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
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402 122011404 TI REGU LOCKING 3.5X18 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x18 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
403 122011405 TI REGU LOCKING 3.5X20 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x20 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
404 122011406 TI REGU LOCKING 3.5X22 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x22 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
405 122011407 TI REGU LOCKING 3.5X24 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x24 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
406 122011408 TI REGU LOCKING 3.5X26 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x26 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
407 122011409 TI REGU LOCKING 3.5X28 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x28 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
408 122011410 TI REGU LOCKING 3.5X30 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x30 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
409 122011411 TI REGU LOCKING 3.5X35 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x35 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
410 122011412 TI REGU LOCKING 3.5X40 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x40 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
411 122011413 TI REGU LOCKING 3.5X45 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x45 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
412 122011414 TI REGU LOCKING 3.5X50 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x50 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
413 122011415 TI REGU LOCKING 3.5X55 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x55 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
414 122011416 TI REGU LOCKING 3.5X60 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x60 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
415 122011417 TI REGU LOCKING 3.5X65 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x65 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
416 122011418 TI REGU LOCKING 3.5X70 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x70 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
417 122011419 TI REGU LOCKING 3.5X75 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x75 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
418 122011420 TI REGU LOCKING 3.5X80 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x80 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
419 122011421 TI REGU LOCKING 3.5X85 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x85 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
420 122011422 TI REGU LOCKING 3.5X90 MM HEX 2.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x90 มม., หัวเหลีย่ม 2.5 ช้ิน        1,500.00  
421 123011708 VOLAR DISTAL RADIUS LCP PLATE, 3 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.4 มม., 3 รู-ข้าง

ซ้าย 
ช้ิน     18,000.00  

422 123011709 VOLAR DISTAL RADIUS LCP PLATE, 4 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.4 มม., 4 รู-ข้าง
ซ้าย 

ช้ิน      18,000.00  

423 123011710 VOLAR DISTAL RADIUS LCP PLATE, 6 HO LT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.4 มม., 6 รู-ข้าง
ซ้าย 

ช้ิน     18,000.00  
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424 123011711 VOLAR DISTAL RADIUS LCP PLATE, 3 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.4 มม., 3 รู-ข้าง

ขวา 
ช้ิน     18,000.00  

425 123011712 VOLAR DISTAL RADIUS LCP PLATE, 4 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.4 มม., 4 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน     18,000.00  

426 123011713 VOLAR DISTAL RADIUS LCP PLATE, 6 HO RT แผ่นโลหะดามกระดูกท่อนแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.4 มม., 6 รู-ข้าง
ขวา 

ช้ิน      18,000.00  

427 122011601 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.4x10 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.4x10 มม. ช้ิน        1,500.00  
428 122011602 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.4x12 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.4x12 มม. ช้ิน        1,500.00  
429 122011603 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.4x14 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.4x14 มม. ช้ิน        1,500.00  
430 122011604 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.4x16 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.4x16 มม. ช้ิน        1,500.00  
431 122011605 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.4x18 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.4x18 มม. ช้ิน        1,500.00  
432 122011606 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.4x20 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.4x20 มม. ช้ิน        1,500.00  
433 122011607 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.4x22 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.4x22 มม. ช้ิน        1,500.00  
434 122011608 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.4x24 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.4x24 มม. ช้ิน        1,500.00  
435 122011609 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.4x26 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.4x26 มม. ช้ิน        1,500.00  
436 122011610 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.4x28 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.4x28 มม. ช้ิน        1,500.00  
437 122011600 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.4X30 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.4x30 มม. ช้ิน        1,500.00  
438 122011701 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.7X10 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.7x10 มม. ช้ิน        1,500.00  
439 122011702 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.7X12 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.7x12 มม. ช้ิน        1,500.00  
440 122011703 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.7X14 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.7x14 มม. ช้ิน        1,500.00  
441 122011704 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.7X16 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.7x16 มม. ช้ิน        1,500.00  
442 122011705 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.7X18 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.7x18 มม. ช้ิน        1,500.00  
443 122011706 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.7X20 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.7x20 มม. ช้ิน        1,500.00  
444 122011707 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.7X22 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.7x22 มม. ช้ิน        1,500.00  
445 122011708 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.7X24 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.7x24 มม. ช้ิน        1,500.00  
446 122011709 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.7X26 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.7x26 มม. ช้ิน        1,500.00  
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447 122011710 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.7X28 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.7x28 มม. ช้ิน        1,500.00  
448 122011711 TI REGU LOCKING CORTICAL 2.7X30 MM สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูล็อค ขนาด 2.7x30 มม. ช้ิน        1,500.00  
449 122011801 TI CORTICAL 3.5X10 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x10 มม. ช้ิน         300.00  
450 122011802 TI CORTICAL 3.5X12 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x12 มม. ช้ิน         300.00  
451 122011803 TI CORTICAL 3.5X14 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x14 มม. ช้ิน         300.00  
452 122011804 TI CORTICAL 3.5X16 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x16 มม. ช้ิน    300.00  
453 122011805 TI CORTICAL 3.5X18 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x18 มม. ช้ิน          300.00  
454 122011806 TI CORTICAL 3.5X20 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x20 มม. ช้ิน          300.00  
455 122011807 TI CORTICAL 3.5X22 MM. สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x22 มม. ช้ิน          300.00  
456 122011808 TI CORTICAL 3.5X24 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x24 มม. ช้ิน          300.00  
457 122011809 TI CORTICAL 3.5X26 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x26 มม. ช้ิน          300.00  
458 122011810 TI CORTICAL 3.5X28 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x28 มม. ช้ิน          300.00  
459 122011800 TI CORTICAL 3.5X30 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x30 มม. ช้ิน          300.00  
460 122010319 TI REGU LOCKING 3.5x70 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x70 มม.,หัวดาว 10 ช้ิน        1,500.00  
461 122010320 TI REGU LOCKING 3.5x75 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x75 มม.,หัวดาว 10 ช้ิน        1,500.00  
462 122010321 TI REGU LOCKING 3.5x80 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x80 มม.,หัวดาว 10 ช้ิน        1,500.00  
463 122010322 TI REGU LOCKING 3.5x85 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x85 มม.,หัวดาว 10 ช้ิน        1,500.00  
464 122010323 TI REGU LOCKING 3.5x90 MM T10 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 3.5x90 มม.,หัวดาว 10 ช้ิน        1,500.00  
465 122012000 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X10 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x10 มม. ช้ิน          300.00  
466 122012001 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X12 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x12 มม. ช้ิน          300.00  
467 122012002 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X14 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x14 มม. ช้ิน          300.00  
468 122012003 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X16 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x16 มม. ช้ิน          300.00  
469 122012004 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X18 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x18 มม. ช้ิน          300.00  
470 122012005 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X20 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x20 มม. ช้ิน          300.00  
471 122012006 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X22 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x22 มม. ช้ิน          300.00  
472 122012007 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X24 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x24 มม. ช้ิน          300.00  
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473 122012008 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X26 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x26 มม. ช้ิน          300.00  
474 122012009 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X28 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x28 มม. ช้ิน          300.00  
475 122012010 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X30 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x30 มม. ช้ิน          300.00  
476 122012011 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X32 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x32 มม. ช้ิน          300.00  
477 122012012 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X34 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x34 มม. ช้ิน          300.00  
478 122012013 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X36 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x36 มม. ช้ิน          300.00  
479 122012014 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X38 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x38 มม. ช้ิน          300.00  
480 122012015 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X40 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x40 มม. ช้ิน          300.00  
481 122012016 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X42 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x42 มม. ช้ิน          300.00  
482 122012017 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X44 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x44 มม. ช้ิน          300.00  
483 122012018 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X46 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x46 มม. ช้ิน          300.00  
484 122012019 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X48 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x48 มม. ช้ิน          300.00  
485 122012020 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X50 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x50 มม. ช้ิน          300.00  
486 122012021 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X52 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x52 มม. ช้ิน          300.00  
487 122012022 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X54 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x54 มม. ช้ิน          300.00  
488 122012023 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X55 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x55 มม. ช้ิน          300.00  
489 122012024 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X56 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x56 มม. ช้ิน          300.00  
490 122012025 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X58 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x58 มม. ช้ิน          300.00  
491 122012026 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X60 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x60 มม. ช้ิน          300.00  
492 122012027 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X62 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x62 มม. ช้ิน          300.00  
493 122012028 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X64 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x64 มม. ช้ิน          300.00  
494 122012029 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X65 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x65 มม. ช้ิน          300.00  
495 122012030 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X66 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x66 มม. ช้ิน          300.00  
496 122012031 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X68 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x68 มม. ช้ิน          300.00  
497 122012032 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X70 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x70 มม. ช้ิน          300.00  
498 122012033 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X75 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x75 มม. ช้ิน          300.00  
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499 122012034 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X80 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x80 มม. ช้ิน          300.00  
500 122012035 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X85 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x85 มม. ช้ิน          300.00  
501 122012036 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 3.5X90 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 3.5x90 มม. ช้ิน          300.00  
502 123011700 DISTAL RADIUS PLATE 5 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู, ข้างซ้าย ช้ิน     18,000.00 
503 123011701 DISTAL RADIUS PLATE 4 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 4 รู, ข้างซ้าย ช้ิน 18,000.00 
504 123011702 DISTAL RADIUS PLATE 6 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู, ข้างซ้าย ช้ิน 18,000.00 
505 123011703 DISTAL RADIUS PLATE 4 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 4 รู, ข้างขวา ช้ิน 18,000.00 
506 123011704 DISTAL RADIUS PLATE 5 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 5 รู, ข้างขวา ช้ิน 18,000.00 
507 123011705 DISTAL RADIUS PLATE 6 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 6 รู, ข้างขวา ช้ิน 18,000.00 
508 123011706 DISTAL RADIUS PLATE 3 HOLE,LT แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3 รู, ข้างซ้าย ช้ิน 18,000.00 
509 123011707 DISTAL RADIUS PLATE 3 HOLE,RT แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนปลาย ชนิดมีหัวสกรูพยุง ขนาด 3 รู, ข้างขวา ช้ิน 18,000.00 
510 123011800 TI REGU LOCKING 5X18 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x18 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
511 123011801 TI REGU LOCKING 5X20 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x20 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
512 123011802 TI REGU LOCKING 5X22 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x22 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
513 123011803 TI REGU LOCKING 5X24 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x24 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
514 123011804 TI REGU LOCKING 5X26 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x26 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
515 123011805 TI REGU LOCKING 5X28 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x28 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
516 123011806 TI REGU LOCKING 5X30 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x30 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
517 123011807 TI REGU LOCKING 5X32 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x32 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
518 123011808 TI REGU LOCKING 5X34 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x34 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
519 123011809 TI REGU LOCKING 5X36 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x36 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
520 123011810 TI REGU LOCKING 5X38 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x38 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
521 123011811 TI REGU LOCKING 5X40 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x40 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
522 123011812 TI REGU LOCKING 5X42 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x42 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
523 123011813 TI REGU LOCKING 5X44 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x44 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
524 123011814 TI REGU LOCKING 5X46 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x46 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
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525 123011815 TI REGU LOCKING 5X48 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x48 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
526 123011816 TI REGU LOCKING 5X50 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x50 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
527 123011817 TI REGU LOCKING 5X55 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x55 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
528 123011818 TI REGU LOCKING 5X60 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x60 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
529 123011819 TI REGU LOCKING 5X65 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x65 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
530 123011820 TI REGU LOCKING 5X70 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x70 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
531 123011821 TI REGU LOCKING 5X75 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x75 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
532 123011822 TI REGU LOCKING 5X80 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x80 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
533 123011823 TI REGU LOCKING 5X85 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x85 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
534 123011824 TI REGU LOCKING 5X90 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ขนาด 5x90 มม., หัวเหลี่ยม 3.5 ช้ิน       1,600.00  
535 123012100 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X35 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x35 มม.,  

หัวเหลี่ยม 3.5 
ช้ิน       3,100.00  

536 123012101 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X40 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x40 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

537 123012102 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X45 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x45 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

538 123012103 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X50 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x50 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

539 123012104 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X55 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x55 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

540 123012105 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X60 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x60 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

541 123012106 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X65 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x65 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

542 123012107 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X70 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x70 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  
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543 123012108 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X75 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x75 มม.,  

หัวเหลี่ยม 3.5 
ช้ิน       3,100.00  

544 123012109 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X80 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x80 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

545 123012110 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X85 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x85 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

546 123012111 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X90 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x90 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

547 123012112 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X95 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x95 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

548 123012113 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X100 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x100 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

549 123012114 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X105 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x105 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

550 123012115 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X110 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x110 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

551 123012116 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X115 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x115 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

552 123012117 TI REGU LOCKING CANNU 6.5X120 MM HEX 3.5 สกรูยดึแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว ชนิดมีรูผ่านตลอด ขนาด 6.5x120 มม.,  
หัวเหลี่ยม 3.5 

ช้ิน       3,100.00  

553 123012200 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X12 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x12 มม. ช้ิน         300.00  
554 123012201 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X14 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x14 มม. ช้ิน         300.00  
555 123012202 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X16 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x16 มม. ช้ิน         300.00  
556 123012203 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X18 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x18 มม. ช้ิน         300.00  
557 123012204 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X20 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x20 มม. ช้ิน         300.00  
558 123012205 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X22 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x22 มม. ช้ิน         300.00  
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559 123012206 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X24 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x24 มม. ช้ิน         300.00  
560 123012207 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X26 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x26 มม. ช้ิน         300.00  
561 123012208 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X28 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x28 มม. ช้ิน         300.00  
562 123012209 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X30 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x30 มม. ช้ิน         300.00  
563 123012210 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X32 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x32 มม. ช้ิน         300.00  
564 123012211 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X34 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x34 มม. ช้ิน         300.00  
565 123012212 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X36 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x36 มม. ช้ิน         300.00  
566 123012213 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X38 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x38 มม. ช้ิน         300.00  
567 123012214 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X40 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x40 มม. ช้ิน         300.00  
568 123012215 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X42 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x42 มม. ช้ิน         300.00  
569 123012216 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X44 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x44 มม. ช้ิน         300.00  
570 123012217 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X46 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x46 มม. ช้ิน         300.00  
571 123012218 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X48 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x48 มม. ช้ิน         300.00  
572 123012219 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X50 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x50 มม. ช้ิน         300.00  
573 123012220 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X52 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x52 มม. ช้ิน         300.00  
574 123012221 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X54 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x54 มม. ช้ิน         300.00  
575 123012222 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X56 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x56 มม. ช้ิน         300.00  
576 123012223 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X58 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x58 มม. ช้ิน         300.00  
577 123012224 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X60 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x60 มม. ช้ิน         300.00  
578 123012225 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X62 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x62 มม. ช้ิน         300.00  
579 123012226 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X64 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x64 มม. ช้ิน         300.00  
580 123012227 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X66 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x66 มม. ช้ิน         300.00  
581 123012228 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X68 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x68 มม. ช้ิน         300.00  
582 123012229 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X70 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x70 มม. ช้ิน         300.00  
583 123012230 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X72 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x72 มม. ช้ิน         300.00  
584 123012231 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X74 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x74 มม. ช้ิน         300.00  



 
 

ผ-28 
03020003 แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw) 

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคา  

(รวม vat)  
585 123012232 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X76 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x76 มม. ช้ิน         300.00  
586 123012233 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X78 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x78 มม. ช้ิน         300.00  
587 123012234 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X80 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x80 มม. ช้ิน         300.00  
588 123012235 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X85 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x85 มม. ช้ิน         300.00  
589 123012236 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X90 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x90 มม. ช้ิน         300.00  
590 123012237 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X95 MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลียวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x95 มม. ช้ิน         300.00  
591 123012238 TI CORTICAL SCREW,SELF-TAPPING 4.5X100MM สกรูไททาเนียมยดึแผ่นโลหะ เกลยีวคอร์ติคลั ขนาด 4.5x100 มม. ช้ิน         300.00  

 
หมายเหตุ :   ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 

- แก้ไข Item Code และช่ือรายการเดิม จ านวน 397 รายการ และเพิ่มเติมรายการใหม่ล าดับที่ 398 – 591 รวมจ านวน 194 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม 
เมษายน 2561 





 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
พฤษภาคม 2562 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010021 อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก   
  1)  รุ่น MODOREN - WI ช้ิน 193.00 
  2)  รุ่น MODOREN – WIA ช้ิน 243.00 
  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่ง แตไ่ม่รวมค่าติดตั้ง 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
2 03010083 ยาลาโมทริจีน (Lamotrigine)   
  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 25 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 250.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 50 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 350.00 
  3) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 100 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 570.00 
  หมายเหตุ :   เพิ่มรายการล าดับที่ 1) และล าดับที่ 3)    

3 03010092 ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine)   
(แอมพีน : AMPINE, แอมวาส : AMVAS) 

  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลิกรมั (1,000 เม็ด)   กล่อง 470.00 

  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (1,000 เม็ด)   กล่อง 870.00 

  หมายเหตุ :   เพิ่มรายการล าดับที่ 2)   

4 03010102 ยาควิไทอะปีน (Quetiapine)   

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 270.00 

  2) ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 450.00 

  3) ชนิดเม็ด ขนาด 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 555.00 

  หมายเหตุ :   เพิ่มรายการล าดับที่ 1) และล าดับที่ 2)   

5 03010128 ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir) 
(ออราต้า : Orata) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 1 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 6,500.00 

6 03010129 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) 
(มอนทูแลร์ : MONTULAIR) 

  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 10 มิลลิกรมั (28 เม็ด) กล่อง 185.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
7 03010130 ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride)   

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 25 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 15,000.00 

8 03010131 ยาเมโทรนิดาโซล (METRONIDAZOLE)   

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร 
(1 ขวด) 

ขวด 18.19 

9 03010132 ยาไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin)   

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร 
(1 ขวด) 

กล่อง 35.00 

10 03010133 ยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir)   

      ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรมั (30 เม็ด) ขวด 706.20 

11 03010134 ยาเอฟาไวเรนซ์ เอ็มไตรไซทาบีน และทีโนโฟเวียร์  
ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต (Efavirenz, Emtricitabine and 
Tenofovir Disoproxil Fumarate) 
(จีพีโอ-เวียร์ ที : GPO - VIR T) 

  

      ชนิดเม็ด ประกอบด้วย Efavirenz 600 มิลลิกรัม/
Emtricitabine 200 มิลลิกรัม/Tenofovir Disoproxil 
Fumarate 300 มิลลิกรัม (30 เมด็) 

ขวด 700.00 

12 03010135 ยาเบต้าฮีสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Betahistine 
dihydrochloride)  

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 24 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 490.00 
13 03010136 ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole) 

(วานาโซล : Vanazole) 
  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 50 มิลลิกรมั  เม็ด 338.84 

  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 200 มิลลิกรัม  เม็ด 421.72 

14 03010137 ยาเมโรพีเนม (Meropenam)   
(โมเนม (เมโรพีเนม) : Monem (Meropenem)) 

  

  1)  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า  ขนาด 500 มิลลิกรัม (1 Vial) Vial 179.00 

  2)  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า  ขนาด 1 กรัม  (1 Vial) Vial 210.00 

15 03010138 ยามีแมนทิน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)   

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (28 เม็ด) กล่อง 385.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (28 เม็ด) กล่อง 770.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
16 03010139 ยาแอมโลดิพิน (Amlodipine) 

(แอมโลเพรส : AMLOPRESS) 
  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด  5 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 70.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด  5 มิลลิกรมั (500 เม็ด) กล่อง 350.00 
  3) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 130.00 
  4) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (500 เม็ด) กล่อง 650.00 

17 03010140 ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) 
(ฟีแนส : FINAS) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั บรรจแุบบแผงสตริปอลมูิเนียม-
อลูมิเนียม (30 เม็ด) 

กล่อง 135.00 

  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั บรรจแุบบแผงบลสิเตอร์อลูมเินียม-
พีวีซี (30 เม็ด) 

กล่อง 135.00 

  3)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั บรรจใุนขวดแก้วสีชา (100 เม็ด) ขวด 450.00 
  4)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั บรรจใุนขวดแก้วสีชา (500 เม็ด) ขวด 2,250.00 

18 03010141 ยาแอมโลดิพีน (Amlodipine) 
(โลดิปีน 10 : LODIPINE 10) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั  (100 เม็ด) กล่อง 127.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
19 03020020 เคร่ืองอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 

(Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) 
 
 

 
 

  HO-160 ขนาด 160 ลิตร เครื่อง 1,860,000.00 
  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง   

0303 วัสดุทางการแพทย์ 
20 03030011 วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง 

(Light activated resin-modified glass ionomer) 
  

 

 

1)  ชุดขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
-  ผงกลาสฟลูออโรอะลูมโินซิลเิกต ปริมาณ 6.5 กรัม 
-  ของเหลวกลุ่มไดเมทาครเิลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์บอก     

ซิเลตโคพอลิเมอร์และสารไวต่อแสง ปริมาณ 3.5 กรัม  
-  ช้อนตวงสาร 1 อัน 
-  กระดาษผสม 1 ชุด 
-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 
 
 
 

กล่อง 2,980.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 03030011 

(ต่อ) 
2)  ชุดขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 

-  ผงกลาสฟลูออโรอะลูมโินซิลเิกต ปริมาณ 9.5 กรัม 
-  ของเหลวกลุ่มไดเมทาครเิลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์บอก     

ซิเลตโคพอลิเมอร์และสารไวต่อแสง ปริมาณ  5.5 กรัม  
-  ช้อนตวงสาร 1 อัน 
-  กระดาษผสม 1 ชุด 
-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 

กล่อง 4,280.00 

21 03030012 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง 
(Light activated dental pit and fissure sealant) 

  

 

 

1) แบบสีขาวเหมือนฟัน (Opaque type) (ชุดขนาดเล็ก) 
 ประกอบด้วย  
    - วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง  

 แบบสีขาวเหมือนฟัน ปรมิาณ 3.5 กรัม หรือปรมิาตร  
 3.25 มิลลิลติร 
-  สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า ปริมาณ 3.5 กรัม 
-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 

ชุด 2,306.00 

 

 

2) แบบสีขาวเหมือนฟัน (Opaque type) (ชุดขนาดใหญ่) 
ประกอบด้วย  

    -  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง  
แบบสีขาวเหมือนฟัน ปรมิาณ 6.5 กรัม หรือปรมิาตร 6.1 
มิลลลิิตร 

    -  สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า ปริมาณ 7 กรัม 
-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 

ชุด 3,745.00 

 

 

3) แบบใส (transparent type) (ชุดขนาดเล็ก) ประกอบด้วย  
    -  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบใส 
  ปริมาณ 3.5 กรัม หรือปรมิาตร 3.25 มิลลิลติร 
    -  สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า ปริมาณ 3.5 กรัม 

-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 

ชุด 2,693.00 

 

 

4) แบบใส (transparent type) (ชุดขนาดใหญ่) ประกอบด้วย  
    -  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบใส 
  ปริมาณ 6.5 กรัม หรือปรมิาตร 6.1 มิลลลิิตร 
    - สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า ปริมาณ 7 กรัม 

-  เอกสารคูม่ือการใช้งาน 
 
 
 

ชุด 4,280.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 03030012 อุปกรณ์เสริม/วัสดุสิ้นเปลือง   
 (ต่อ) 1) วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบสีขาว

เหมือนฟัน (opaque type) ปริมาณ 3.5 กรัม หรือปรมิาตร 
3.25 มิลลิลติร 

ขวด 1,028.00 

 
 

2)  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบสีขาว
เหมือนฟัน (opaque type) ปริมาณ 6.5 กรัม หรือปรมิาตร 
6.1 มิลลิลติร 

ขวด 1,727.00 

 
 

3)  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบใส 
ปริมาณ 3.5 กรัม หรือปรมิาตร 3.25 มิลลิลติร 

ขวด 1,427.00 

 
 

4)  วัสดุเรซินเคลือบหลมุร่องฟันแข็งตวัด้วยการฉายแสง แบบใส 
ปริมาณ 6.5 กรัม หรือปรมิาตร 6.1 มิลลลิิตร 

ขวด 2,408.00 

  5)  สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า 3.5 กรัม ขวด 332.00 
  6)  สารปรับสภาพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า 7 กรัม ขวด 585.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
22 07010014 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียวกัน  

(All In One Solar Street Light) 
  

  1) แบบเสากิ่งเดีย่ว ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 1 โคม 
- เสากิ่งเดีย่วแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร 

จ านวน 1 ต้น 
- Screw Pile ความยาว 2 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 
 
 

70,000.00 
 
 

  2) แบบเสากิ่งคู ่ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 2 โคม 
- เสากิ่งคู่แบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร 

จ านวน 1 ต้น 
- Screw Pile ความยาว 2 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 110,000.00 

  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง   

14 ด้านอ่ืนๆ 

23 14000025 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT)   
  1)  ขนาดบรรจุซองละ 6 เซต ซอง 170.00 
 

 
 (1 เซต ประกอบด้วย แผ่นท าความสะอาด 1 แผ่น และ  

แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 14000025 2)  ขนาดบรรจุซองละ 2 เซต ซอง 66.00 
 (ต่อ)  (1 เซต ประกอบด้วย แผ่นท าความสะอาด 1 แผ่น และ  

แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น) 
  

  หมายเหตุ : แก้ไขราคารายการล าดับที่ 1) จากเดิม 110 บาท/ซอง แก้ไขเป็น 170 บาท/ซอง  
และเพิ่มรายการล าดับที่ 2)  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010021 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โมโดเร็น (MODOREN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  นายธิวา ถ้ าจันทร์ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เทคโน-เบิร์ด จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เทคโน-เบิร์ด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เทคโน-เบิร์ด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นอุปกรณ์ชนิดซี่ลวดหรือเข็มสแตนเลสถูกออกแบบให้ซี่ลวดตั้งรับการบินลงมาเกาะของนก เช่น นกพิราบ  
ซี่ลวดตั้งขึ้นทั้งแนวตรงและแนวเฉียง ท าองศากีดขวางไม่ให้นกลงมาเกาะได้ และออกแบบไม่ให้นกแทรกตัวเข้าไปเกาะ
ระหว่างซี่ลวด ซี่ลวดถูกประกอบลงบนแผ่นฐาน Lock แน่น เพื่อความสามารถในการกีดขวางไม่ให้นกเข้าไปในพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง
ได้แบบถาวร 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก สามารถลดหรือเพิ่มซี่ลวดเพื่อปรับความถี่ห่างได้ 
2. แผ่นฐานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีเดือยเชื่อมต่อกันได้ สามารถติดตั้งโดยใช้เข็มรัดสายหรือกาวตะปู 
3. รุ่น MODOREN-WI 

3.1 ความยาวของอุปกรณ์ 50 เซนติเมตร 
3.2 ความกว้างแผ่นฐาน 3.5 เซนติเมตร 
3.3 ความกว้างปลายซี่ลวด ไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร 
3.4 ความสูงซี่ลวด 11.5 เซนติเมตร 
3.5 ความถี่ซี่ลวดไม่เกิน 2 เซนติเมตร 
3.6 เส้นผ่านศูนย์กลางซี่ลวดมีขนาด 1.2 มิลลิเมตร 

4. รุ่น MODOREN-WIA  
4.1 ความยาวของอุปกรณ์ 50 เซนติเมตร 
4.2 ความกว้างแผ่นฐาน 3.5 เซนติเมตร 
4.3 ความกว้างปลายซี่ลวด ไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร 
4.4 ความสูงซี่ลวด 11.5 เซนติเมตร 
4.5 ความถี่ซี่ลวดไม่เกิน 1 เซนติเมตร 
4.6 เส้นผ่านศูนย์กลางซี่ลวดมีขนาด 1.2 มิลลิเมตร 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก รุ่น MODOREN-WI 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก รุ่น MODOREN-WIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เทคโน-เบิร์ด จ ากดั        0 2958 8845 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา  

รหัส : 03010083 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาลาโมทริจีน (Lamotrigine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ลาโมกา-25 (LAMOGA-25), ลาโมกา-50 (LAMOGA-50) และ 
 ลาโมกา-100 (LAMOGA-100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Lamotrigine เป็นอนุพันธ์ของ triazine ซึ่งจะไปยับยั้งการหลั่ง glutamate (กรดอะมิโนที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการชัก) และยับยั้งต่อแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโซเดียม (Voltage-sensitive 
sodium channels) จึงช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทคงสภาพอยู่ lamotrigine ยังมีผลยับยั้ง 5-HT3 

receptor อย่างอ่อน ๆ นอกจากนี้จากการศึกษาในหลอดทดลองพบว่าสามารถยับยั้ง dihydrofolate 
reductase ได้ 

2. LAMOGA เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา LAMOGA-25 เป็นยาเม็ด รูปสี่เหลี่ยม แบน ขอบมน สีเหลืองอ่อน เคลือบฟิล์ม ด้านหนึ่งเรียบ    
อีกด้านหนึ่งมีขอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีเลข 25 
ยา LAMOGA-50 เป็นยาเม็ด รูปสี่เหลี่ยม แบน ขอบมน สีเหลืองอ่อน เคลือบฟิล์ม ด้านหนึ่งเรียบ    
อีกด้านหนึ่งมีขอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีเลข 50 
ยา LAMOGA-100 เป็นยาเม็ด รูปสี่เหลี่ยม แบน ขอบมน สีเหลืองอ่อน เคลือบฟิล์ม ด้านหนึ่งเรียบ   
อีกด้านหนึ่งมีขอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีเลข 100 

2. ยา LAMOGA-50 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า 
ยา LAMOGA-50 มีความเทียบเท่าในการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
โดยสามารถทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคมากขึ้น 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจสอบ ช่ือการค้า ช่ือสามัญทางยา        
LOT. ที่ผลิต วันเดือนปีท่ีผลิตและหมดอายุ ของยาได้ทุกเม็ด หากมีการตัดแบ่งแผงยา เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการบริหารยา 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2561  

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2561  
- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) และล าดับที่ 3) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด         0 3856 4930 - 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010092 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอมพีน 5 (AMPINE 5), แอมวาส 10 (AMVAS 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine) เป็นยาในกลุ่มปิดกั้นแคลเซียม (slow channel blockers หรือ calcium 
antagonist) ซึ่งออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการเคลื่อนที่ของประจุ calcium โดยส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่  
ลดการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด กดการสร้างและการน ากระแสประสาท แอมโลดิปินช่วย
ขยายหลอดเลือดโคโรนารีใหญ่และหลอดเลือดแดงขนาดเล็กท้ังในบริเวณปกติและบริเวณที่ขาดเลือด ช่วยยับยั้งการหดเกร็ง
ของหลอดเลือดหัวใจและลดการปวดเค้นหัวใจจากการหดเกร็ งของหลอดเลือดหัวใจ (Prinzmetal's or variant angina)  
จึงช่วยลดการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อหัวใจและลดปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ ท าให้มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการ  
เจ็บเค้นอกเรื้อรังของผู้ป่วย ยานี้จึงมีผลลดความดันโลหิตขณะพักและขณะออกก าลังกายโดยการขยายหลอดเลือดแด ง 
ส่วนปลาย และช่วยลดแรงต้านการไหลของหลอดเลือดส่วนปลายโดยรวม (afterload)  
 ยาแอมโลดิปินมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคดังนี้ ใช้ในการรักษาโรคความดันเลือดสูง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ  
ขาดเลือด ทั้งชนิด stable angina ที่เรื้อรัง หรือ Prinzmetal’s หรือ variant angina ซึ่งเกิดจากการบีบเกร็ง/หดตัวของ
หลอดเลือดโคโรนารี ที่ได้รับการยืนยันหรือสงสัยว่าอาจจะเป็น สามารถใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด
และยารักษาโรคหัวใจขาดเลือดชนิดอื่นๆ 
 ยาแอมพีน 5 และยาแอมวาส 10 เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตใน 
ประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
เทียบเท่ายาต้นแบบ ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคความดันเลือดสูงและ 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้มากขึ้น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาแอมพีน  5  มี ตั วยาส าคัญคือ  Amlodipine besylate 6.94 mg eq to Amlodipine 5 mg  
เป็นยารูปแบบยาเม็ด   

2. ยาแอมวาส 10 มีตัวยาส าคัญคือ Amlodipine besylate 13.88 mg eq to Amlodipine 10 mg 
เป็นยารูปแบบยาเม็ด 

3. ยาแอมพีน 5 และยาแอมวาส 10 เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วย
กระบวนการผลิตและควบคุณคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 

4. ยาแอมพีน 5 (AMPINE 5 : Amlodipine 5 mg) และยาแอมวาส 10 (AMVAS10 : Amlodipine 10 mg) 
มีคุณสมบัติ High solubility และ High permeability จัดเป็น BCS Class 1 โดยศึกษาการละลายใน
หลอดทดลองเทียบกับยาต้นแบบ NORVASC® 5 mg tablet และ NORVASC® 10 mg tablet พบว่า 
มีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ 

หมายเหตุ :   ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2562 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด         0 2461 1234  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010102 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาควิไทอะปีน (Quetiapine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ควานเทีย 25 (QUANTIA 25), ควานเทีย 100 (QUANTIA 100)   

และควานเทีย 200 (QUANTIA 200) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Quetiapine เป็นยารักษาโรคจิตชนิด atypical ซึ่งจับกับตัวรับสารสื่อประสาทหลายชนิด Quetiapine  
มีคุณสมบัติจับกับตัวรับซีโรโตนิน (5HT2) ในสมองมากกว่าการจับ กับตัวรับโดปามีน D1 และ D2  
ในสมอง Quetiapine ยังมีการจับตัวสูงกับตัวรับฮีสตามีน และ alpha 1 adrenergic และมีการจับตัวต่ า
กับตัวรับ alpha 2 adrenergic แต่ไม่มีการจับกับตัวรับโคลีเนอร์จิก muscarinic และ benzodiazepine 
Quetiapine เป็นสารที่ออกฤทธิ์ ในการทดสอบฤทธิ์ต้านโรคจิต เช่น ลดการตอบสนองต่อภาวะที่ต้อง
หลีกเลี่ยง (Conditioned avoicdance) 

2. QUANTIA เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ แต่มีราคา
ที่ถูกกว่า 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. QUANTIA 25 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีชมพูอมส้ม กลม นูน ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีเครื่องหมายการค้า

ของผู้ผลิต อีกด้านหนึ่งมีเลข 25 
2. QUANTIA 100 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเหลือง กลม นูน ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีเครื่องหมายการค้า

ของผู้ผลิต อีกด้านหนึ่งมีเลข 100 อยู่บนขีดแบ่งครึ่ง 
3. QUANTIA 200 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว กลม นูน ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร QUANTIA และ

เลข 200 อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง 
4. ยา QUANTIA 200 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษา

โรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

5. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา  
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

6. QUANTIA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

 

หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) และล าดับที่ 2) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด         0 3856 4930 - 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010128 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเอนเทคคาเวยีร์ (Entecavir) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ออราต้า 1 (Orata 1) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยา Entecavir ออกฤทธิ์ยับยั้ ง  hepatitis B viral polymerase และยับยั้ งกระบวนการแบ่งตัวของเช้ือ 
hepatitis B ซึ่งจะลดการสร้าง DNA ของไวรัส ใช้ส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ใหญ่ที่ผลการตรวจพบว่า
ผู้ป่วยก าลังอยู่ในระยะตับอักเสบ (Active liver Inflammation) 
 ยา Orata 1 มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบพบว่า มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบโดยได้รับ
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูลผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และสามารถใช้แทนยา 
ต้นแบบได้ และเป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ  และได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตยาของประเทศไทยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ORATA 1 เป็นยาเม็ดรูปสามเหลี่ยม นูน เคลือบฟิล์มสีชมพู ด้านหนึ่งมีเลข 1 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
3. ยา ORATA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด        0 3856 4930 - 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010129 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : มอนทูแลร์ 10 (MONTULAIR 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ภายใต้ช่ือทางการค้า มอนทูแลร์ 10 (MONTULAIR 10) เป็นยาสามัญใหม่ 
ในยา 1 เม็ดเคลือบฟิล์มประกอบด้วย Montelukast 10 มิลลิกรัม 
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ออกฤทธ์ิโดยจับกับ receptor ของ leukotriene แบบจ าเพาะซึ่งจะไปยับยั้ง
ที่ cysteinyl leukotriene receptor จึงช่วยลดอาการหืดหอบ ซึ่ง receptor ดังกล่าวจะมีผลต่อการบวมของระบบหายใจ 
กล้ามเนื้อหดเกร็งและเซลล์อื่น ๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการอักเสบ รวมทั้งอาการแสดงของหอบหืด 
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกบัยา
ต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่ายามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรคกับยา
ต้นแบบและได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสปลายมน นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อนออกส้ม ด้านหนึ่งมี

อักษร M10 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา MONTULAIR 10 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการ

รักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด        0 3856 4930 - 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010130 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : คาลซลีา 25 (CALCELAR 25) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) ภายใต้ชื่อทางการค้า คาลซีลา 25 (CALCELAR 25) 
เป็นยาสามัญใหม่ในยาเคลือบฟิล์ม 1 เม็ด ประกอบด้วย Cinacalcet hydrochloride 27.55 mg eq. to Cinacalcet 25 mg 
มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคต่อมพาราไธรอยด์ท างานมากเกินไประดับทุติยภูมิ (Secondary hyperparathyroidism) ในผู้ป่วย
ที่ได้รับการฟอกเลือด 
 ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อ
ทดแทนยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้อง
และทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมี
การศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์  (Cinacalcet 
hydrochloride) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรคกับยาต้นแบบ และได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มขนาดความแรง 25 มิลลิกรัม 
2. เป็นยาเม็ดรูปกลม นูน มีขอบลาดเอียง เคลือบฟิล์มสีเขียวอ่อน ด้านหนึ่งมีอักษร CC และเลข 25  

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
3. เลขทะเบียนยา : 1A 35/61 (NG) 
4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด        0 3856 4930 - 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010131 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเมโทรนิดาโซล (Metronidazole) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : มีไดโซล ชนิดฉดี (MEDIZOLE INJECTION) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากดั 

ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 1. Medizole injection เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Nitroimidazole ที่ออกฤทธิ์ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ใช้ส าหรับฉีด
เข้าหลอดเลือดด า 
 2. ใช้รักษาการติดเช้ือแบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจน และป้องกันการติดเช้ือส าหรับการผ่าตัด เช่น การติด
เชื้อภายในช่องท้อง การติดเช้ือท่ีผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนัง การติดเช้ือทางสูตินารีเวช การติดเช้ือแบคทีเรียในกระแส
เลือด การติดเช้ือในกระดูกและข้อต่อ การติดเช้ือระบบประสาทส่วนกลาง การติดเช้ือในทางเดินหายใจส่วนล่าง เยื่อบุหัวใจ
อักเสบ เป็นต้น 
 3. Medizole injection เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศที่มี
ราคาสูง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วย 
 4. Medizole injection ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่ได้รับความ
น่าเช่ือถือหลายแห่ง อาทิ เช่น การผลิตและควบคุมคุณภาพตามาตรฐาน (GMP), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 18001 : 2007, ISO 17025:2005 และ Green book 10 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  Medizole injection 1 ขวด (100 มิลลิลิตร) ประกอบด้วย Metronidazole 500 มิลลิกรัม 
2.  ลักษณะยา เป็นยาน้ าปราศจากเชื้อ ใสไม่มีสี ใช้ส าหรับฉีด 
3. เป็นยาที่ผลิตโดยสถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย 

ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาของ Pharmaceutical Inspection Co-operation 
Scheme (PIC/S) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด        0 2394 1703 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010132 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ไซปราซิน อินเจคชั่น (CIPRACIN INJECTION) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากดั 

ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 1. Cipracin injection เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Ouinolones ที่ออกฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรีย ใช้ส าหรับฉีดเข้า
หลอดเลือดด า 
 2. ใช้รักษาการติดเช้ือแบคทีเรียที่ไวต่อ Ciprofloxacin เช่น การติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง,  
โรคโพรงจมูกอักเสบ อันเนื่องมาจาก เช้ือ H. influenzoe หรือ M. cotorrholis, การติดเช้ือที่ผิวหนัง, การติดเช้ือที่กระดูก
และข้อ, การติดเช้ือในระบบปัสสาวะรวมทั้งต่อมลูกหมากอักเสบ, การติดเช้ือในทางเดินอาหาร, การติดเช้ือในช่องท้อง,  
ไข้ไทฟอยด์ อันเนื่องมาจาก เชื้อ Salmonella typhi, โรคโกโนเรีย อันเนื่องมาจาก เชื้อ Neisseria gonorrhoeae เป็นต้น  
 3. Cipracin injection เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศที่มี
ราคาสูง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วย 
 4. Cipracin injection ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่ได้รับความ
น่าเช่ือถือหลายแห่ง อาทิ เช่น การผลิตและควบคุมคุณภาพตามาตรฐาน (GMPs), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 18001 : 2007, ISO 17025:2005 และ Green book 12 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  Cipracin injection 1 ขวด (100 มิลลิลิตร) ประกอบด้วย Ciprofloxacin lactate monohydrate 

เทียบเท่ากับ Ciprofloxacin 200 มิลลิกรัม 
2.  ลักษณะยา เป็นยาน้ าปราศจากเชื้อ ใสไม่มีสี ใช้ส าหรับฉีด 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด        0 2394 1703 



17 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010133 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาริโทนาเวยีร์ (Ritonavir) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  รินาเวียร์ (RINAVIR) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยา RINAVIR ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Ritonavir ในขนาด 100 มิลลิกรัม 
2. ยา RINAVIR เป็นยาต้านไวรัสในกลุ่ม protease inhibitors (PIs) ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการท างานของ

เอนไซม์ protease ท าให้เอนไซม์ดังกล่าวไม่สามารถสร้างสารตั้งต้น gag-pol polyprotein ระหว่าง
กระบวนการแบ่งตัวของไวรัส ท าให้ได้อนุภาคของ HIV ไวรัสที่ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถก่อโรคได้ 

3. ยา RINAVIR มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาภาวะติดเช้ือไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัสชนิดอื่น โดยมีขนาดยา
รับประทานท่ีแนะน าในผู้ใหญ่ คือครั้งละ 600 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ขนาดยา RINAVIR ส าหรับใช้คู่กับยา
ในกลุ่ ม  PIs อื่น  ๆ เพื่ อ เพิ่ มระดับยา PIs ตั วอื่น ในกระแสเลือด (pharmacokinetic booster in 
combination with other PIs) 100 - 400 มิลลิกรัมต่อวันแบ่งให้ วันละ 1 - 2 ครั้ง และควรรับประทาน
พร้อมอาหาร ควรกลืนเม็ดยาทั้งเม็ด และห้ามเคี้ยวหรือแบ่งหรือบดเม็ดริโทนาเวียร์ 

4. ยา RINAVIR มีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (Norvir) ผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 2 รายการ มีความ 
เท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (therapeutic equivalence) 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  องค์การเภสัชกรรม      0 2203 8600 - 3 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010134 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เอฟาไวเรนซ์ เอ็มไตรไซทาบีน และทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซลิ  
ฟูมาเรต (Efavirenz, Emtricitabine and Tenofovir 
Disoproxil Fumarate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  จีพีโอ - เวียร์ ที (GPO – VIR T) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยา GPO – VIR T ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ ดังนี ้
 - Efavirenz ในขนาด 600 มิลลิกรัม 
 - Emtricitabine ในขนาด 200 มิลลิกรัม 
 - Tenofovir disoproxil fumarate (Tenofovir DF) ในขนาด 300 มิลลิกรัม 
2. ยา Efavirenz เป็นยาต้านไวรัสในกลุ่ม non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) 

ออกฤทธ์ิยับยั้งการท างานของเอนไซม์ HIV-1 reverse transcriptase ที่ไม่ใช่ nucleoside ท าให้การสร้าง 
DNA ของไวรัสไม่สมบูรณ์ 

 ยา Emtricitabine เป็นสารสังเคราะห์กลุ่ม nucleoside ที่เป็น analog ของ cytidine โดยเอนไซม์ภายใน
เซลล์ เปลี่ยนเป็น emtricitabine 5’-triphosphate สารนี้ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ HIV-1 reverse 
transcriptase โดยการแย่งจับแทน deoxycytidine 5’-triphosphate และโดยการแทรกตัวเข้าไปในสาย 
DNA ของไวรัสที่เพ่ิงสร้างขึ้นใหม่ ท าให้การสร้าง DNA ของไวรัสขาดตอนไป 

 ยา Tenofovir DF เป็น acyclic nucleoside phosphonate diester ซึ่งเป็น analog ของ adenosine 
monophosphate Tenofovir DF ต้องเริ่มผ่านกระบวนการ diester hydrolysis ก่อน เพื่อเปลี่ยนเป็น 
Tenofovir และจากนั้นจึงผ่านกระบวนการ phosphorylation โดยเอนไซม์ภายในเซลลไ์ดเ้ป็น Tenofovir 
diphosphate ยับยั้ งการท างานของเอนไซม์  HIV-1 reverse transcriptase โดยการแย่งจับแทน 
deoxyadenosine 5’-triphosphate และท าการแทรกตัวเข้าไปในสาย DNA ท าให้กระบวนการสร้างสาย 
DNA หยุดลง 

 GPO-VIR T มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาภาวะติดเช้ือ HIV-1 ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยอาจใช้
เพียงตัวเดียว หรือใช้ร่วมกับยาต้านรี โทรไวรัสตัวอื่น ๆ ก็ ได้  โดยมีขนาดรับประทานครั้ งละ  
1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ขณะท้องว่าง การรับประทานยาก่อนนอนจะท าให้ผู้ป่วยทนต่ออาการข้างเคียงทาง
ระบบประสาทได้ดีขึ้น 

3. ยา GPO – VIR T  มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (Atripla) ผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 2 
รายการมีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (therapeutic equivalence) 
 

  องค์การเภสัชกรรม      0 2203 8600 - 3 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010135 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเบต้าฮีสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Betahistine dihydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : สเต 24 (Stei 24) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2567 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเบต้าฮีสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Betahistine dihydrochloride) ภายใต้ช่ือทางการค้าว่า สเต 24 (Stei 24) นี้
เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ดเพื่อใช้รักษาอาการ Meniere’s syndrome เช่น มึนงง การได้ยินเสียงเสียไป และบรรเทาอาการ
เวียนศีรษะใน Vestibular vertigo โดยยาต้นแบบในช่ือการค้า Serc 24 mg. ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศนั้นมีราคา 
สูงมาก บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยพัฒนาและคัดเลือกสูตรต ารับ ศึกษาความคงสภาพ
ของยา รวมทั้งได้ท าการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกันทั้งด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นยาที่ใช้รักษาอาการ Meniere’s syndrome เช่น มึนงง การได้ยินเสียงเสยีไป และบรรเทาอาการ

เวียนศีรษะใน Vestibular vertigo  
2. เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ

ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคา  
ถูกกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด        0 2420 1632-5 



20 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010136 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วานาโซล (ชนิดเม็ด) (Vanazole (Tablet)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด  จ้าง  บริษัท  

อินเตอร์ เนช่ันแนล ไบโอ เซอร์วิส จ ากัด (International Bio 
Service Co., Ltd.) วิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท แอตแลนติค ฟารม์าซูตคิอล จ ากัด 
 2. บริษัท แอตแลนติค แล็บ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Voriconazole เป็นยาต้านเช้ือราในกลุ่ม triazole ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cytochrome P450-dependent 
ของเช้ือรา จึงรบกวนการสังเคราะห์ ergosterol ในเซลล์เมมเบรนของเช้ือรา ท าให้การสร้างเซลล์เมมเบรนถูกยับยั้ง โดยยา
ออกฤทธิ์ครอบคลุมเช้ือราได้กว้าง ได้แก่ Candida species รวมทั้งสายพันธุ์ที่ดื้อต่อ fluconazole, Aspergillus spp., 
Scedosporium spp., และ Fusarium spp. ใช้ส าหรับรักษาการติดเชื้อราชนิดรุนแรง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. วานาโซล 50 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปกลมนูนเคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีค าว่า VNZ50 อีกด้านหนึ่ง
มีค าว่า ATC ในรูปสามเหลี่ยม 

2. วานาโซล 200 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปรีนูนเคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีค าว่า VNZ200 อีกด้านหนึ่ง
มีค าว่า ATC ในรูปสามเหลี่ยม 

3. ใช้ส าหรับรักษาการติดเช้ือรา Aspergillus แบบลุกลาม (Invasive aspergillosis) การติดเช้ือรา 
Candida ที่หลอดอาหาร การติดเช้ือ Candida ในเลือดในผู้ป่วยกลุ่ม non-neutropenic การติด
เช้ือรา Candida แบบลุกลามทั้งที่ผิวหนังและอวัยวะภายใน การติดเช้ือราชนิดร้ายแรงจากเ ช้ือ 
Scedosporium opiospermum และเช้ือ Fusarium spp. (รวมทั้ง Fusarium solani) ในผู้ป่วย
ซึ่งไม่สามารถทนต่อการรักษาด้วยยาชนิดอื่นหรือดื้อต่อการรักษาด้วยยาชนิดอื่น  

4. วานาโซล 200 มิลลิกรัม มีการศึกษาชีวสมมูลหรือ Bioequivalence studies ในอาสาสมัครชาวไทย
สุขภาพดี พบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Vfend® ซึ่งเป็นยาต้นแบบ ดังนั้นจึงมี
ความเท่าเทียมกันทางผลการรักษาสามารถใช้แทนกันได้ช่วยท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

5. วานาโซล 50 มิลลิกรัม มีการศึกษาการละลายในหลอดทดลองเปรียบเที ยบกับวานาโซล 200 
มิลลิกรัม ที่มีชีวสมมูลกับผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง (Vfend®) พบว่าข้อมูลแสดงการละลาย (dissolution 
profile) ของวานาโซล 50 มิลลิกรัม มีลักษณะเหมือนกับวานาโซล 200 มิลลิกรัม 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

6. วานาโซล (ชนิดเม็ด) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
ตามหลักเกณฑ์ที่ทัดเทียมและสอดคลอ้งกับมาตรฐาน GMP/PICs และได้รับการรบัรองให้ข้ึนทะเบยีน
ต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีราคาถูกกว่ายา
ต้นแบบจากต่างประเทศ 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากดั        0 2311 0111 ต่อ 158 - 160 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010137 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเมโรพีเนม (Meropenam) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โมเนม (เมโรพเีนม), Monem (Meropenem) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ไบโอฟารม์ เคมิคลัส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. เป็นยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียที่มีดัชนีการรักษากว้าง ส าหรับการรักษาการติดเช้ือรุนแรง
และดื้อยา  

2. เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาได้มากกว่ายาต้นแบบ โดยมีผลการศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่าประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ  

3. เป็นยาที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายช่ือผลิตภัณฑ์ในหนังสือ
รายช่ือผลิตภัณฑ์สามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียมในการบ าบัดรักษากับยาต้นแบบ (Orange Book) ฉบับที่ 5 
อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีรายช่ือผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตใน
หนังสือ Green Book 2019 

4. เป็นยาที่มีผลการศึกษาความไวเช้ือเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า มีความไวเช้ือไม่แตกต่างจาก          
ยาต้นแบบ 

5. มีการแยกการผลิตระหว่างกลุ่มยา Carbapenem และ Cephalosporin เพื่อลดการปนเปื้อนในการผลิต
ยา ท าให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย 

6. มีการวิเคราะห์วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปโดยอ้างอิงจากเภสัชต ารับ (USP40) 
7. ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP PIC/s ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข และต่างประเทศ อีกท้ังยังเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์ยารายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน EU GMP นอกจากน้ียังได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025 
โดยยา Monem เป็นยาที่อยู่ในรายการยาที่ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 และผลิตโดย
โรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน GSDP, ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด        0 2709 2121 - 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010138 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามีแมนทิน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : รีเม็ม (REMEM) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยามีแมนทิน ไฮโดรคลอไรด์ ภายใต้ชื่อการค้า REMEM เป็นยาสามัญซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อใช้
รักษาภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ในระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรง ซึ่งต้นแบบมีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง บริษัทจึง
ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูล ทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติตัวยาส าคัญว่ามีความสามารถในการละลายสูง
และความสามารในการซึมผ่านเซลล์สูง ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (biowaiver) 
จากนั้นจึงคัดเลือกสูตรต ารับที่เหมาะสม รวมทั้งการทดสอบการละลายเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความเท่าเทียมกัน
ในการบ าบัดรักษา และได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ใช้รักษาภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ในระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรง 
2.  มีการทดสอบความเท่าเทียมกันนอกร่างกายมนุษย์ (ในหลอดทดลอง) ด้วยการทดสอบการละลาย

เปรียบเทียบกับยาต้นแบบพบว่ามีความเท่าเทียมในการบ าบัดรักษา ตัวยาส าคัญมีความสามารถใน
การละลายสูงและความสามารถในการซึมผ่านเซลล์สูง ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้น
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (biowaiver) ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) แล้ว 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลติยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 

 

 

  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)        0 2943 0935 – 7 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010139 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาแอมโลดิพิน (Amlodipine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : แอมโลเพรส (AMLOPRESS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาแอมโลดิพิน ภายใต้ช่ือการค้า AMLOPRESS เป็นยาสามัญซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อใช้รักษาโรค
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี (Coronary artery disease) อาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเรื้อรังแบบคงที่ (Chronic stable angina) อาจใช้เป็นการบ าบัดเดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับยาตัวอื่น  
ซึ่งยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสงู บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูล ทดสอบเกี่ยวกบั
คุณสมบัติตัวยาส าคัญว่ามีความสามารถในการละลายสูงและความสามารถในการซึมผ่านเซลล์สูง ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (biowaiver) จากนั้นจึงคัดเลือกสูตรต ารับท่ีเหมาะสม รวมทั้งการทดสอบการละลาย
เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความเท่าเทียมกันในการบ าบัดรักษา และได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับยาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี (Coronary artery disease) อาการ 

เจ็บหน้าอกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเรื้อรังแบบคงที่ (Chronic stable 
angina) อาจใช้เป็นการบ าบัดเดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับยาตัวอ่ืน 

2.  มีการทดสอบความเท่าเทียมกันนอกร่างกายมนุษย์ (ในหลอดทดลอง) ด้วยการทดสอบการละลาย
เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมในการบ าบัดรักษา ตัวยาส าคัญมีความสามารถใน
การละลายสูงและความสามารถในการซึมผ่านเซลล์สูง ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้น
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (biowaiver) ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) แล้ว 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)        0 2943 0935 – 7 



25 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010140 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ฟีแนส-5 (FINAS-5)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 ฟีแนส-5 ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยฟิแนสเทอไรด์ 5 มิลลิกรัม ข้อบ่งใช้รักษาอาการของโรคต่อมลูกหมากโต  
ในผู้ชาย ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปัสสาวะคั่งเฉียบพลัน รวมทั้งลดความเสี่ยงในความจ าเป็นของการผ่าตัด  
ต่อมลูกหมากและยังสามารถใช้ร่วมกับยา doxazosin เพื่อลดความเสี่ยงของการด าเนินไปของโรคต่อมลูกหมากโต 
 ฟีแนส-5 ยังเป็นยาที่ผ่านการศึกษาทางชีวสมูลและศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์พบว่า มีความใกล้เคียงกับ 
ยาต้นแบบที่ได้รับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 ฟีแนส-5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีช่ืออยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ (Orange book) 
และเป็นยาที่มีการผลิตในประเทศ (interchangeable) ท าให้มีราคาถูกท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาที่ผ่านการศึกษาชีวสมมูลจากสถาบันวิจัยท่ีได้มาตรฐาน Good laboratory practice 
2. เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการรับรองหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการ 

ที่ดีในการผลิต (GMP/PICs) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
3. เป็นยาที่มีการละลายใกล้เคียงกับยาต้นแบบ (dissolution profile) 
4. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีฟ้า ขนาด 5 มิลลิกรัม บรรจุในแผงบลิสเตอร์อลูมิเนียม-พีวีซี แผงละ 10 เม็ด 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด        0 2415 1007 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010141 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาแอมโลดิพีน (Amlodipine)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โลดิปีน 10 (LODIPINE 10)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ ากัด 
 2. บริษัท โกลบอล ฟารม์ จ ากัด 
 3. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาแอมโลดิพีน (Amlodipine) ชนิดเม็ด ขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม ภายใต้ช่ือทางการค้า โลดิปีน 10 
(LODIPINE 10) เ ป็ นผลิ ตภัณฑ์ ย าที่ ป ร ะกอบด้ ว ยตั ว ย าส า คั ญคื อ  Amlodipine Besylate  ซึ่ ง เ ป็ น ย า ในกลุ่ ม 
Dihydropyridine Calcium Channel Blocking Agent (slow channel) ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการส่งผ่านประจุแคลเซียม
ผ่านผนังเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด ท าให้เกิดการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ดังนั้น จึงลด
แรงต้านการไหลของหลอดเลือดส่วนปลายและลดความดันโลหิต ยานี้มีข้อบ่งใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง ใช้ รักษาอาการ
เจ็บหน้าอกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเรื้อรังแบบคงที่ (Chronic stable angina) และ/หรือ ใช้รักษา
ผู้ป่วยที่มีอาการบีบเกร็งของหลอดเลือดโคโรนารี (Vasoplastic angina) ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันแล้วหรือยังไม่ได้
ยืนยัน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาโลดิปีน 10 (LODIPINE 10) เป็นยาเม็ดแปดเหลี่ยมสีขาวขอบตัด ด้านหนึ่งมีเครื่องหมายของผู้แทน
จ าหน่าย            อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งเม็ดยา ตัวอักษร PDN และตัวเลข 10 อยู่คนละข้างของ
ขีดแบ่งครึ่ง 

2. ยาโลดิปีน 10 (LODIPINE 10) มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบโดยศูนย์วิจัย 
คลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์
ของยาโลดิปีน 10 (LODIPINE 10) ไม่มีความแตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น 
จึงมีความเท่าเทียมกันทางผลการรักษาซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ 

3. ยาโลดิปีน 10 (LODIPINE 10) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐาน GMP/PICs 
โดยสามารถใช้ทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย   

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ ากัด      0 2985 5855  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

รหัส : 03020020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องอบฆ่าเช้ือด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 
(Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องอบฆ่าเช้ือด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 
(Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เครื่องอบฆ่าเช้ือด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการอาศัยคุณสมบัติและ
ประโยชน์ในเรื่องของการท าพลาสมาภายนอกห้องอบ (Chamber) และคุณสมบัติของระบบ Catalytic Aeration เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยสามารถลดปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่ภายนอกได้ไม่เกิน  
0.1 ppm. เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ก าหนด (1 ppm) สามารถใช้งานกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่
สามารถทนความร้อนสูงได้ เนื่องจากมีระบบการท างานที่อุณหภูมิต่ า (50-60 องศาเซลเซียส) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ทนความร้อนสูง รวมถึงสามารถลดเวลาการท างานของเครื่องให้สั้นลงเมื่อเทียบกับ
เครื่องฆ่าเช้ือประเภทอื่น ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนอุปกรณ์เครื่องมือ ท าให้น ากลับไปใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น  
และทดแทนการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต ก าลังไฟฟ้า 2.7 กิโลวัตต์ 
2. ขนาดของเครื่องมีขนาดไม่ต่ ากว่า 840x1050x1480 มิลลิเมตร  ความจุห้องอบ (Chamber) ไม่ต่ ากว่า 

160 ลิตร 
3. มีระบบ Catalytic Filter แบบ Plug in 
4. มีระบบการท าพลาสมาภายนอกห้องอบ (Chamber) 
5. ระบบล็อคประตูบน-ล่าง ใช้กระบอกสูบแบบคู่ดึงเพื่อล็อค 
6. มี Cycle Time 3 ระดับ คือ Fast, Standard และ Intensive และมีการเพิ่มฟังก์ช่ันการใช้งานที่สามารถ

ทดสอบระบบการรั่วของห้องอบ (Chamber) : Leak Test Program 
7. ชุดอุปกรณ์ Plasma Generator ออกแบบให้สามารถมองเห็นการท างานของระบบพลาสมา ใช้ clamp 

stainless ต่อเข้ากับห้องอบและปั้มสูญญากาศ และมีขนาดก าลังไฟไม่ต่ ากว่า 2x10 กิโลโวลต์ 
8. โครงสร้างและช้ินส่วนอุปกรณ์ของตัวเครื่องท าจากสแตนเลส Grade SUS 304  ห้องอบ (Chamber)  

ท าจากสแตนเลส Grade 316L และหัว Torch ท าด้วยสแตนเลสเคลือบเซรามิคที่ตัวหัวจับ 
9. เครื่องผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Test) อ้างอิงมาตรฐาน IEC 61326-1 

จากหน่วยงาน PTEC 
10. เครื่องผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพอ้างอิงมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์  

IEC/EN 61010-2-040 จาก TUV-NORD 
 

++++++++++++++++++++ 
 

  บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด        0 2461 7287 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง 
(Light activated resin-modified glass ionomer) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอ็มเบส : วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง 
 (Embaze : light active resin-modified glass ionomer) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ดีแอนด์เอ็นรีเสิร์ช จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เอ็มเบส (Embaze) คือ วัสดุเรซิ่นมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอรท์ี่แข็งตัวด้วยแสง ใช้เพื่อบุหรือรองพื้นคาวิตี้ก่อน
การอุดฟัน ประกอบด้วยส่วนผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต และส่วนของเหลวกลุ่มไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์
บอกซิเลตโคพอลิเมอร์และสารไวต่อแสง โดยผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกตนี้มีปริมาณแคลเซียมสูง ซึ่งแคลเซี่ยมเป็น
องค์ประกอบหลักของฟันที่สูญเสียไปจากกรดของแบคทีเรีย และมีฟลูออไรด์ไอออนเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อฟัน เอ็มเบส
(Embaze) บรรจุแยกส่วนผงในขวดแก้วสีชาและส่วนของเหลวในขวดพลาสติกสีด าทึบแสง เพื่อป้องกันการแข็งตัวของวัสดุ
ระหว่างรอการใช้งานและป้องกันการปนเปื้อนจากน้ าลายระหว่างการรักษา แทนการใช้หลอดฉีด ใช้งานโดยตวงส่วนผงและ
หยดส่วนของเหลวตามที่แนะน า ผสมให้เข้ากันด้วยใบพายพลาสติกน าส่วนผสมที่ได้ใส่ในคาวิตี้ตามขนาดปริมาณที่ต้องการ
และฉายแสงสีฟ้าเพื่อให้วัสดุแข็งตัว 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง ประกอบด้วยส่วนผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโน 
ซิลิเกตและส่วนของเหลวกลุ่มไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์บอกซิเลตโคพอลิเมอร์ และสาร  
ไวต่อแสง 

2. วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง  บรรจุส่วนผงในขวดแก้วสีชา และบรรจุ 
ส่วนของเหลวในขวดพลาสติกสีด าทึบแสง ใช้งานโดยตวงส่วนผงและหยดส่วนของเหลวตามที่แนะน า 

3. วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง สามารถแข็งตัวด้วยการฉายแสงสีฟ้า 
4. วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง บรรจุเป็นชุด 

4.1  ชุดขนาดใหญ่ ประกอบด้วยส่วนผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต ปริมาณ 9.5 กรัม และ 
 ส่วนของเหลวกลุ่มไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์บอกซิเลตโคพอลิเมอร์ และสารไว 
 ต่อแสง ปริมาณ 5.5 กรัม เอกสารคู่มือการใช้งาน ช้อนตวงสาร 1 อัน กระดาษผสมหนึ่งชุด 

4.2  ชุดขนาดเล็ก ประกอบด้วยส่วนผงกลาสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต ปริมาณ 6.5 กรัม และ 
 ส่วนของเหลวกลุ่มไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ พอลิคาร์บอกซิเลตโคพอลิเมอร์ และสารไว 
 ต่อแสง ปริมาณ 3.5 กรัม เอกสารคู่มือการใช้งาน ช้อนตวงสาร 1 อัน กระดาษผสมหนึ่งชุด 

5. วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง ผลิตและบรรจุในประเทศไทย 

 
  หน่วยการผลติวัสดุทันตกรรม จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย        0 2218 8899 , 08 5112 5997 , 09 6885 3016 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง 
(Light activated dental pit and fissure sealant) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ออลซีลล์ : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง 
แบบสีขาวเหมือนฟัน 
All-Zeal : Light activated dental pit and fissure sealant 
(opaque type) 
ออลซีลล์เคลียร์ : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉาย
แสง แบบใส 
All-Zeal Clear : Light activated dental pit and fissure 
sealant (transparent type) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ดีแอนด์เอ็นรีเสิร์ช จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ออลซีลล์ (All-Zeal) คือ วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง ใช้เพื่อเคลือบหลุมและร่องฟันของ
ฟันน้ านมและฟันแท้ร่วมกับขั้นตอนการปรับสภาพผิวฟัน เป็นสารไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ สารไวต่อแสง มีลักษณะเป็น
ของเหลวและจะแข็งตัวเมื่อฉายแสงสีฟ้า โดยวัสดุนี้มีทั้งแบบสีขาวเหมือนฟัน (opaque type) และแบบใส (transparent 
type) ใช้เคลือบหลุมและร่องที่ลึกของฟัน ท าให้ผิวฟันเรียบขึ้น ง่ายต่อการแปรงฟันท าความสะอาด และช่วยป้องกันการ
เกาะติดของเศษอาหารแผ่นคราบจุลินทรีย์ท าให้โอกาสเกิดฟันผุลดน้อยลง โดยใช้ร่วมกับฮาโลบลูเจลซึ่งเป็นสารปรับสภาพผวิ
เคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้า เป็นวัสดุเสริมช่วยท าความสะอาดผิวเคลือบฟันให้เหมาะสมก่อนการเคลือบหลุมร่องฟัน 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยแสง เป็นสารไดเมทาคริเลตมอนอเมอร์ สารไวต่อแสง ใช้เพื่อ
เคลือบหลุมร่องฟัน 

2. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยแสง เป็นของเหลวบรรจุในขวดสีด าทึบแสง สามารถไหลแผ่และ
แข็งตัวด้วยการฉายแสงสีฟ้า 

3. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยแสง มี 2 แบบ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ดังนี้ 
3.1  แบบสีขาวเหมือนฟัน (opaque type) 
3.2  แบบใส (transparent type) 

4. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยแสง สามารถใช้ร่วมกับสารปรับสภาพผิวเคลอืบฟัน ช่วยท าความ
สะอาดผิวเคลือบฟันให้เหมาะสมก่อนการเคลือบหลุมร่องฟัน 

5. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยแสง ผลิตและบรรจุในประเทศไทย 

  หน่วยการผลติวัสดุทันตกรรม จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย        0 2218 8899 , 08 5112 5997 , 09 6885 3016 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
(All In One Solar Street Light) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
 (All In One Solar Street Light) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ้ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
      ผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าโดย
เปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทน (Solar Energy) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโคมไฟถนนให้มีความส่องสว่างเพียงพอแต่ใช้พลังงานลดลง ซึ่งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยรวมชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้า
ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการติดตั้งใช้งานและความสวยงาม มีค่าความสอ่งสว่างสูงถึง 30 วัตต์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงถึง 180 
ลูเมน/วัตต์ สามารถเก็บสะสมพลังงานส ารองได้เพียงพอต่อการใช้งานยาวนานถึง 24 ช่ัวโมง มาพร้อมกับฐานรากแบบสกรู
ติดตั้งส าเร็จรูป เพื่อความสะดวกในการขนส่งและติดตั้งโดยสามารถน าไปติดตั้งได้ทั้งในพื้นที่ทางเช่ือมถนนใหญ่ ทางสายรอง 
และทางขนาดเล็กที่เข้าถึงยาก โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าแบบพิเศษ 
ที่สามารถโน้มลงมาได้เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบความส่องสว่างเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง เสาและรากฐานได้รับการทดสอบและรับรองโดยวิศวกรโยธาท่ีมีใบอนุญาต 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นตัวเก็บพลังงาน ซึ่งมี Backup Time ไม่น้อยกว่า 24 

ช่ัวโมง โดยส่องสว่างในโหมดพลังงานสูงสุด (30 วัตต์) ช่วง 0 - 3 ช่ัวโมงแรก ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ย
ในแนวราบไม่น้อยกว่า 15 lux  และในโหมดพลังงานต่ าสุด (15 วัตต์) ช่วงช่ัวโมงที่ 3 - 24 ซึ่งมีค่า
ความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 9 lux ทั้งนี้ยังคงความส่องสว่างตามข้อก าหนดและมาตรฐาน
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง เหมาะส าหรับทางหลวงประเภทถนนท้องถิ่นพื้นที่ในเมือง หรือ
ประเภทถนนสายรองพื้นที่ชานเมือง 

2. ชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน 
3. เสาไฟฟ้าสามารถโน้มลงมาได้เพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
4. การติดตั้งฐานรากแบบ Screw Pile ทดแทนการติดตั้งฐานรากแบบคอนกรีต 
5. โคมไฟมีขนาดความกว้างระหว่าง 508 – 528 มิลลิเมตร และยาวระหว่าง 1,335 – 1,355 มิลลิเมตร 
6. เสาไฟฟ้ามีขนาดความสูง 6 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ±5 % 
7. Screw Pile มีขนาดความยาว 2 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ±5 % 
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8. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันทุกรุ่น มีค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่นและ
น้ าอยู่ที่ระดับ IP65 

9. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านการ
รับรองตามมาตรฐาน มอก. 1843-2553 และ มอก. 2580-2555 แบตเตอรี่ผ่านการทดสอบ 
ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน UN38.3 

    
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ ากัด         0 2063 5440 , 095 464 5555 
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ด้านอื่นๆ 
 

รหัส : 14000025 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โซป ชาวเวอร์ ชีท (SOAP SHOWER SHEET) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  นายบรรลือ  กองไชย  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท พรมาลัย จ ากดั 
 2. บริษัท เอ เอ็น โอ ดี เทรดดิ้ง จ ากัด 
 3. บริษัท เทพนาคี จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2561 - พฤศจิกายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 โซป ชาวเวอร์ ชีท เป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย โดยไม่ต้องล้างออก ไม่ต้องใช้สบู่ ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดตัว 
ให้ฟองละเอียดนุ่ม สะดวกต่อการพกพา และพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์ไปใช้เช็ดท าความสะอาด 
โดยไม่ต้องล้างออก ให้ความรู้สึกสะอาด โดยไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ เนื่องจากใช้องค์ประกอบทางเคมีที่มี 
ความอ่อนโยนต่อผิว และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกโดยแพทย์ผิวหนังว่า 
ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคอืง (อ่อนโยน) “This product was tested by Dermatologist and proved for non-irritation 
(mild to skin)” ในกลุ่มผู้ทดสอบอายุ 18 – 60 ปี ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบการแพ้เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
ผลิตภัณฑ์ 1 เซต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นผ้าคอตตอนแผ่นเรียบ หนา 85 แกรม  ซึ่งมีน้ ายาท าความสะอาด
ด้วยคุณสมบัตินี้จึงสามารถเช็ดท าความสะอาดผิวได้ดี และส่วนที่สอง เป็นผ้าคอตตอนลายนูน หนา 100 แกรม ซึ่งมีน้ ายา
ช าระล้างน้ ายาท าความสะอาดออกจากผิว พร้อมทั้งมีสารเคลือบบ ารุงผิว ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มช้ืน รู้สึกถึงความสะอาดได้อย่าง
ชัดเจนหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 
 ค าเตือน   1.  หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ 
  2.  ห้ามเช็ดบริเวณรอบดวงตา 
  3.  ห้ามใช้กับทารก 
 การจัดเก็บ   1.  เก็บในอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด ผลิตภัณฑ์จะมีอายุ 2 ปี หลังเปิดใช้ 

    มีอายุ 1 เดือน 
  2.  หลีกเลี่ยงการน าเข้าปาก และเก็บให้พ้นมือเด็ก 
  3.  ไม่ควรทิ้งผ้าลงในโถสุขภัณฑ์ 
 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2562 
- แก้ไขราคารายการล าดับที่ 1) จากเดิม 110 บาท/ซอง แก้ไขเป็น 180 บาท/ซอง และเพิ่มรายการล าดบั

ที่ 2) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 
 

  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากดั      0 2516 8601 , 08 6377 9999 





 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
มิถุนายน 2562 
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รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
1 03020001 

 
ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมมุและปรับยึดได้  
(Move Free Elbow Hinge External Fixator) 

ช้ิน (ตามภาคผนวก  
หน้า ผ-1 ถึง ผ-8) 

  หมายเหตุ :  แก้ไข Item Code และช่ือรายการเดมิ ในล าดับท่ี  
1-52 จ านวน 52 รายการ และเพิ่มเติมรายการใหม่ ในล าดับที่  
53-155 จ านวน 103 รายการ รวมทั้งสิ้น 155 รายการ 

  

2 03020002 
 

โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก  
(MCLN Metacarpal Locking Nail) 

ช้ิน (ตามภาคผนวก  
หน้า ผ-9 ถึง ผ-14) 

  หมายเหตุ :   แก้ไข Item Code และช่ือรายการเดิม ในล าดับที่  
1-48 จ านวน 48 รายการ และเพิ่มเติมรายการใหม่ ในล าดับที่  
49 – 102 จ านวน 54 รายการ รวมทั้งสิ้น 102 รายการ 

  

3 03020004 โลหะดามกระดูกสนัหลัง (Spinal System) ช้ิน (ตามภาคผนวก  
หน้า ผ-15 ถึง ผ-56) 

  หมายเหตุ :   แก้ไข Item Code และช่ือรายการเดิม แบ่งเป็นกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ย่อย 6 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 609 รายการ 

  

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
4 07010005 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Drop Snaplock Closure)   

  ขนาด 165*290*53 (W*L*D) มิลลิเมตร / น้ าหนัก 0.9 กิโลกรัม ชุด 950.00 

 
 

หมายเหตุ :  1. ราคานี้รวมค่าขนส่ง 
 2. แก้ไขช่ือสามัญ ช่ือทางการค้า และคณุสมบัติของ

ผลงานนวัตกรรมไทย 

  

5 07010010 กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน (Optical Indoor Box)   

  ขนาด 95*100*30 (W*L*H) มิลลเิมตร / น้ าหนัก 70 กรัม ชุด 85.00 

  หมายเหตุ :   แก้ไขช่ือทางการค้า และคณุสมบตัิของผลงาน
นวัตกรรมไทย 

  

6 07010015 โคมไฟถนน (STREET LIGHT)   

  
 

ดวงโคมไฟส าหรบัให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสตเ์หนี่ยวน า     
ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง แรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนด 220 V 

  

  1) รุ่น ST3 (HR)     

  1.1)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 1 x 150 W  ชุด 9,000.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07010015 1.2)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 1 x 250 W  ชุด 11,000.00 

 (ต่อ) 2)  รุ่น ST12 (HR)    

  2.1)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 1 x 150 W  ชุด 9,500.00 

  2.2)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 1 x 250 W ชุด 11,500.00 
 

 
หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เท่านั้น โดยไม่รวมค่าตดิตั้ง ส าหรบัต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิด
เพิ่มเตมิตามระยะทาง 

  

14 ด้านอ่ืนๆ 

7 14000023 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลกูน  ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส   
  1) มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) ประกอบด้วย  

ทีมีฟอส 1% w/w ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิกรัม/เมด็ 
 บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ านวน 10 แผง/กล่อง 
2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) ประกอบด้วย   

ทีมีฟอส 10% w/w ปริมาณสุทธิ 1000 มิลลิกรัม/เมด็ 
 บรรจุแผงละ 4 เม็ด จ านวน 25 แผง/กล่อง 

กล่อง 
 
 

กล่อง 

860.00 
 
 

2,380.00 

  หมายเหตุ :  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม ่อีก 2 ราย และ
ระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหนา่ย 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านการแพทย์ 
 

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

รหัส : 03020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้
 (Move Free  Elbow Hinge External Fixator)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมมุและปรับยึดได้ 
 (Move Free  Elbow Hinge External Fixator) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มกราคม 2559 – มกราคม 2565 (6 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

1. เป็นอุปกรณ์ยึดตรึงภายนอกบริเวณกระดูกข้อศอก ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่กระดูกข้อศอกหักหรือภาวะ
ข้อศอกหลุดหัก ช่วยเสริมความแข็งแรงแก่กระดูกที่หักและยังสามารถคงการท างานของข้อศอกคือการ
เหยียดงอเอาไว้ได้ โดยส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเข้ากับกระดูกส่วนต้นแขน และอีกส่วนจะยึดเข้ากับ  
กระดูกแขน  

2. มีขนาดเล็กและเบา สามารถ X-Ray ผ่านได้ 
3. สามารถปรับมุมเพื่อก าหนดช่วงในการเคลื่อนไหวและปรับยืดระยะตามขนาดของคนไข้ ช่วยลด

ภาวะแทรกซ้อน เช่น ข้อติด กระดูกไม่ติด และอาการปวด ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์  
และการออกแบบ 

(รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า ผ-1 ถึง ผ-8)  
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 
- แก้ไข Item Code และช่ือรายการเดิม ในล าดับที่ 1-52 จ านวน 52 รายการ และเพิ่มเติมรายการใหม่ 

ในล าดับที่ 53-155 จ านวน 103 รายการ รวมทั้งสิ้น 155 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
มิถุนายน 2562 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

รหัส : 03020002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก 
 (MCLN Metacarpal Locking Nail)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก  
 (MCLN Metacarpal Locking Nail) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มกราคม 2559 – มกราคม 2565 (6 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

1. เป็นวัสดุดามกระดูกชนิดฝังในร่างกาย ใช้ส าหรับยึดดามในโพรงกระดูกที่หักบริเวณมือหรือเท้าจาก  
การบาดเจ็บหรือโรคที่ท าให้เกิดความไม่มั่นคง 

2. เป็นแท่งโลหะยึดในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อกที่มีขนาดเล็กเข้ากับกระดูกมือของผู้ป่วยพร้อมทั้ง 
อุปกรณ์น าร่อง สามารถเลือกแนวใส่สกรูยึดได้หลายแนว มั่นคงไม่เกิดการบิดหมุน 

3. ช่วยให้บาดแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ไม่มีส่วนโผล่ยื่นออกมา ลดโอกาสการติดเช้ือจากบาดแผล  ลดระยะ 
เวลาพักฟื้น 

 (รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า ผ-9 ถึง ผ-14)  
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 
- แก้ไข Item Code และช่ือรายการเดิม ในล าดับที่ 1-48 จ านวน 48 รายการ และเพิ่มเติมรายการใหม่ 

ในล าดับที่ 49 – 102 จ านวน 54 รายการ รวมทั้งสิ้น 102 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
มิถุนายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

รหัส : 03020004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  มกราคม 2559 – มกราคม 2565 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

1. เป็นวัสดุดามกระดูกชนิดฝังในร่างกายส าหรับยึดตรึงกระดูกสันหลัง เพื่อเพ่ิมความมั่นคงหรือเพื่อจัดกระดูก
สันหลังที่คดผิดรูปให้ตรงขึ้นได้ อันเนื่องมาจากกระดูกสันหลังที่หักหรือถูกการท าลายจากความเสื่อม  
หรือโรคชนิดที่ท าให้เกิดความไม่มั่นคง เช่น รักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (degencrative disc 
diseasc) หรือ โรคข้อกระดูกสันหลังเคลื่อน (scoliosis/spinal deformity) โรคมะเร็งโรคกระดูกสันหลัง
ติดเชื้อ (spinal infection) ที่ควบคุมเช้ือได้แล้ว 

2. โดยสกรูยึดกระดูกสันหลังและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง แบบเกลียวสกรู  
ยึดกระดูกได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ ได้รับการจดสิทธิบัตร ท าให้มีความแข็งแรงยากต่อการถอน 

 (รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า ผ-15 ถึง ผ-56)  
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 
- แก้ไข Item Code และช่ือรายการเดิม แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย 6 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 609 รายการ  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หัวต่อสายเคเบลิใยแก้วน าแสง (Drop Snaplock Closure) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  หัวต่อเคเบลิใยแก้ว (Drop Snaplock Closure) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมนูิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 หัวต่อเคเบิลใยแก้ว (Drop Snaplock Closure) เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อใช้ส าหรับ
เป็นจุดตัดต่อสายเคเบิล และเช่ือมต่อเส้นใยแก้ว ในโครงข่าย FTTx ออกแบบเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการติดตั้งหรือ
บ ารุงรักษา มีการป้องกันฝุ่นและน้ า สามารถติดตั้งไว้ภายนอกหรือกลางแจ้ง  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก 
ตามข้อก าหนดของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  

2. เปิด-ปิดแบบบานพับ และยึดฝาหน้ากับฝาหลังด้วยตัวล็อกแบบ Snaplock / Over-Center Latch 
สามารถเปิด-ปิด ได้สะดวก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการเปิด-ปิด 

3. มีปะเก็นยางขอบสี่เหลี่ยมและปะเก็นยางวง ท าจากยางคุณภาพสูง สามารถป้องกันฝุ่นและน้ า 
ในสภาพแวดล้อมภายนอกตามมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ า (IP Standard) ที่ IP66 

4. มีแคล้มป์รัดเคเบิลทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิลเลื่อน  
5. มีทางเข้า-ออกของสายเคเบิลหลักและสายเคเบิลแยกอยู่ทางด้านข้าง ข้างละ 2 ช่อง รวมทั้งหมด  

4 ช่อง รองรับสายเคเบิลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-11 มิลลิเมตร 
6. รองรับการติดตั้งโดยแขวนในอากาศไว้กับสายสะพานหรือสายเคเบิล 
7. รองรับการติดตั้งแบบต่อตรง แบบต่อแยก แบบต่อร่วมปลาย 
8. รองรับการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วแบบใช้ความร้อน (Fusion Splice) ได้สูงสุด 12 เส้น 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- แก้ไขช่ือสามัญ ช่ือทางการค้า และคุณสมบัติของผลงานนวัตกรรมไทย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน (Optical Indoor Box)    
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ตลับต่อเคเบลิใยแก้ว (Optical Indoor Box)    
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมนูิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เจ พี อินเตอร์เทรด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2568 (7 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ตลับต่อเคเบิลใยแก้ว (Optical Indoor Box)   เป็นอุปกรณ์ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อใช้ส าหรับเป็น 
จุดเช่ือมต่อเส้นใยแก้วและตัดต่อสายเคเบิลภายใน (Indoor Cable) กับสาย Patch Cord หรือสาย Pigtail ในโครงข่าย 
FTTx ออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกในการติดตั้งหรือซ่อมบ ารุง 
 คุณลักษณะเฉพาะ    

1. รูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก 
ตามข้อก าหนดของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  

2. เปิด-ปิดแบบบานพับ และยึดฝาหน้ากับฝาหลังด้วยตัวล็อกแบบ Self-Clip Method เปิด-ปิดได้
สะดวก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการเปิด-ปิด 

3. มีทางเข้า-ออกสายเคเบิล รวมทั้งหมด 3 ช่อง 
4. ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนบน (Adaptor Installation) ใช้ส าหรับติดตั้ง SC Adaptor หรือ FC 

Adaptor ได้สูงสุด 2 ตัว ส่วนล่างใช้ส าหรับเชื่อมต่อเส้นใยแก้วแบบใช้ความร้อน (Fusion Splice) 
5. รองรับการวนเก็บเส้นใยแก้วแบบ Splice Through, Splice/Patch และ Patch Through 
6. รองรับรัศมีการโค้งงอ (Bend Radius) ของเส้นใยแก้ว ต่ าสุดไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร และไม่ก่อ 

ให้เกิดการสูญเสียสัญญาณ 
7. รองรับการติดตั้งแบบผนังภายในอาคาร 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 

- แก้ไขช่ือทางการค้า และคุณสมบัติของผลงานนวัตกรรมไทย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
มิถุนายน 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 

  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากัด         0 3444 6999 



8 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนน (STREET LIGHT) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนน บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
 (Street Light D.P. TRADING CO.,LTD) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการไฟฟ้านครหลวง  
 และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2569 (6 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงานส่องสว่างส าหรับไฟถนน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านในท าหน้าที่
บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซึ่งมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนนทั่วไป     
ท าให้สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสูง ขนาด 250 วัตต์ 
หรือ 400 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนโคมไฟถนนตามการออกแบบนี้ สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟเป็น
ขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนน
และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและการไฟฟ้า 
นครหลวง 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. โคมไฟถนนมีสมรรถนะทางแสงสูงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ 
2. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ 

ค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
บนทางหลวง กรมทางหลวง คือ มีค่าความส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 21.5 ลักซ์ (lux) ค่าความ
สม่ าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1:2.5 และ (Emax/Emin) ไม่เกิน 6:1 

3. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ 
ค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนด ของการไฟฟ้านครหลวง คือ มีค่าความ  
ส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 15 ลักซ์ (lux) และค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) 
ไม่น้อยกว่า 1:3 

4. โคมไฟเป็นไปตาม มอก.1955-2551 และ มอก.902 เล่ม 2(3)-2557 
5. โคมไฟถนนรุ่น ST3(HR) ขนาด 150W และ 250W มีค่า IP54/IP24 
6. โคมไฟถนนรุ่น ST12(HR) ขนาด 150W และ 250W มีค่า IP65 

 
++++++++++++++++++++ 

 

  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด         0 2319 4484 , 081 811 7708 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่นๆ 
 

รหัส : 14000023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส      
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10),  
 มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการสนบัสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผูเ้ชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลายในสภาพธรรมชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ไอยราซัพพลาย จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 2. บริษัท พียูที กรุ๊ป จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 3. บริษัท เอส.ที.อาร์. คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 4. บริษัท ไทย เคมีคอล เทรด จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 5. บริษัท โปรแม็กซ์ เทรดดิ้ง จ ากดั (มอสควิท ทีบี 100) 
 6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอน เวิลด์ (มอสควิท ทีบี 100)   
 7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเวลิด์ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
     (มอสควิท ทีบี 100) 
 8. ห้างหุ่นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี (มอสควิท ทีบี 100)  
 9. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10)   
 10. บริษัท ดาราภณัฑ์ ภาคใต้ จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์วรัญ แมนเนจเมนท์ เมดดิซิน  
      (มอสควิท ทีบี 10) 
 12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอจี กรีน เซอร์วิส (มอสควิท ทีบี100) 

13. บริษัท เอ.วาย. คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด  
     (มอสควิท ทีบี100) 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2567 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) และ มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส ออกฤทธ์ิโดยสารทีมีฟอสในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ  
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้ก าจัดลูกน้ ายุงลายได้นาน 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องช่ังหรือตวง น้ าหนักเบา เมื่อเทียบกับทราย
เคลือบสารทีมีฟอส ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอสทั้งสองขนาด ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และ GMP 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส มอสควิท ทีบี 10 และมอสควิท  

ทีบี 100 ประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทีมีฟอส (Temephos) 1% w/w และ 10% w/w 
2.  ออกฤทธิ์ในการป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงได้นาน 3 เดือน โดยสารทีมีฟอสจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อย

ออกจากผลิตภัณฑ์ 
3.  กลิ่นไม่เหม็นเมื่อเทียบกับทรายเคลือบทีมีฟอส 
4.  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) มีขนาด 400 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน้ า 4 ลิตร  

ซึ่งเหมาะกับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก เช่น ถังน้ า ตุ่มน้ า แจกัน  
5.  มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) มีขนาด 1000 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน้ า 100 ลิตร 

ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ เช่น โอ่งน้ า 200 ลิตร  
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 

- เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 

- เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 

- เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 2 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ ากัด         0 2539 3581 , 0 2791 2999



 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ภาคผนวก ก 
 

รายละเอียด/คุณสมบัติเพิ่มเติม  
 
03020001 ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้

(Move Free  Elbow Hinge External Fixator) 
หน้า ผ-1 ถึง ผ-8 

03020002 โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก (MCLN Metacarpal  
Locking Nail)  

หน้า ผ-9 ถึง ผ-14 

03020004 โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) หน้า ผ-15 ถึง ผ-56 

 



 

ผ-1 
03020001 ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้ (Move Free Elbow Hinge External Fixator) 

ล าดับ Item Code Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคาต่อหน่วย  

(รวม vat)  

1 134010300 MOVE FREE ELBOW JOINT ข้อต่อข้อศอกส่วนกลางแบบปรับควบคุมมุมเคลื่อนไหว ช้ิน 28,000.00 

2 134010301 ROD CURVE 5 MM แท่งโลหะดามกระดูกภายนอก แบบโค้ง 90 องศา ขนาด 5.0 มม. ช้ิน 1,500.00 

3 134010302 SMALL CLAMP 5.5/4 ข้อต่อขนาดเล็ก ขนาด 5.5/4 มม. ช้ิน 3,000.00 

4 136000715 SCHANZ SCREW 5x100 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0x100 มม. ช้ิน          500.00 

5 136000716 SCHANZ SCREW 5x125 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0x125 มม. ช้ิน          500.00  

6 136000711 SCHANZ SCREW 5x150 MM(SHORT THREAD) แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0x150 มม. (เกลียวสั้น) ช้ิน          500.00  

7 136000717 SCHANZ SCREW 5x150 MM(LONG THREAD) แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0x150 มม. (เกลียวยาว) ช้ิน          500.00  

8 136000713 SCHANZ SCREW 5x175 MM(SHORT THREAD) แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0x175 มม. (เกลียวสั้น) ช้ิน          500.00  

9 136000719 SCHANZ SCREW 5x175 MM(LONG THREAD) แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0x175 มม. (เกลียวยาว) ช้ิน          500.00  

10 136000714 SCHANZ SCREW 5x200 MM(SHORT THREAD) แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0x200 มม. (เกลียวสั้น) ช้ิน          500.00  

11 136000720 SCHANZ SCREW 5x200 MM(LONG THREAD) แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0x200 มม. (เกลียวยาว) ช้ิน          500.00  

12 136000721 SCHANZ SCREW 5x225 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0x225 มม. ช้ิน          500.00  

13 136000722 SCHANZ SCREW 5x250 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0x250 มม. ช้ิน          500.00  

14 134010621 SCHANZ SCREW 2.5x50 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.5x50 มม.   ช้ิน          500.00  

15 134010623 SCHANZ SCREW 2.5x100 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.5x100 มม.  ช้ิน          500.00  

16 134010624 SCHANZ SCREW 2.5x150 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.5x150 มม.   ช้ิน          500.00  

17 134010625 SCHANZ SCREW 3x100 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.0x100 มม.  ช้ิน          500.00  

18 134010626 SCHANZ SCREW 3x125 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.0x125 มม.  ช้ิน          500.00  

19 134010627 SCHANZ SCREW 3x150 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.0x150 มม.   ช้ิน          500.00  

20 134010642 SCHANZ SCREW 4x60 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x60 มม.   ช้ิน          500.00  

21 134010643 SCHANZ SCREW 4x80 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x80 มม.  ช้ิน          500.00  



 

ผ-2 
03020001 ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้ (Move Free Elbow Hinge External Fixator) 
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22 134010644 SCHANZ SCREW 4x100 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x100 มม.   ช้ิน          500.00  

23 134010645 SCHANZ SCREW 4x105 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x105 มม.  ช้ิน          500.00  

24 134010646 SCHANZ SCREW 4x120 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x120 มม.  ช้ิน          500.00  

25 134010647 SCHANZ SCREW 4x125 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x125 มม.  ช้ิน          500.00  

26 134010648 SCHANZ SCREW 4x135 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x135 มม. ช้ิน          500.00  

27 134010649 SCHANZ SCREW 4x150 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x150 มม.  ช้ิน          500.00  

28 134010652 SCHANZ SCREW 4x145 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x145 มม.  ช้ิน 500.00 

29 134010651 SCHANZ SCREW 4x140 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x140 มม.   ช้ิน 500.00 

30 134010641 SCHANZ SCREW 4/3x80 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0/3.0x80 มม.   ช้ิน 500.00 

31 134010700 SMALL CLAMP 4/2.5 MM ข้อต่อขนาดเล็ก ขนาด 4/2.5 มม. ช้ิน 3,200.00 

32 134010701 SMALL CLAMP 4/4 MM ข้อต่อขนาดเล็ก ขนาด 4/4 มม. ช้ิน 3,200.00 

33 134010500 OPEN SMALL SINGLE PIN CLAMP 4/2.5 MM ข้อต่อขนาดเล็ก ขนาด 4/2.5 มม. แบบปลายเปิด ช้ิน 3,200.00 

34 134010501 OPEN SMALL SINGLE PIN CLAMP 4/4 MM ข้อต่อขนาดเล็ก ขนาด 4/2.5 มม. แบบปลายเปิด ช้ิน 3,200.00 

35 134010400 CLAMP,OPEN,OVEL 2.5 MM TO 5 MM ข้อต่อขนาดเล็ก ขนาด 2.5/5 มม. แบบปลายเปิด, ทรงรี ช้ิน 3,200.00 

36 134010100 CLAMP,CLOSED,OVEL 2.5 MM TO 5 MM ข้อต่อขนาดเล็ก ขนาด 2.5/5 มม. แบบปลายปิด, ทรงรี ช้ิน 3,200.00 

37 134010811 SS ROD 4x60 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x60 มม. ช้ิน          600.00  

38 134010815 SS ROD 4x80 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x80 มม. ช้ิน          600.00  

39 134010819 SS ROD 4x100 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x100 มม. ช้ิน          600.00  

40 134010823 SS ROD 4x120 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x120 มม. ช้ิน          600.00  

41 134010827 SS ROD 4x140 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x140 มม. ช้ิน          800.00  

42 134010829 SS ROD 4x150 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x150 มม. ช้ิน          800.00  
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43 134010831 SS ROD 4x160 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x160 มม. ช้ิน          800.00  

44 134010835 SS ROD 4x180 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x180 มม. ช้ิน          800.00  

45 134010836 SS ROD 4x200 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x200 มม. ช้ิน          800.00  

46 134010000 CARBON FIBRE ROD 4x80 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x80 มม. ช้ิน 1,500.00 

47 134010001 CARBON FIBRE ROD 4x100 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x100 มม. ช้ิน 1,500.00 

48 134010002 CARBON FIBRE ROD 4x125 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x125 มม. ช้ิน 1,500.00 

49 134010003 CARBON FIBRE ROD 4x150 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x150 มม. ช้ิน 1,500.00 

50 134010004 CARBON FIBRE ROD 4x160 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x160 มม. ช้ิน 1,500.00 

51 134010005 CARBON FIBRE ROD 4x175 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x175 มม. ช้ิน 1,500.00 

52 134010006 CARBON FIBRE ROD 4x200 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 4x200 มม. ช้ิน 1,500.00 

53 135000500 SS THREAD ROD 8x100 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ชนิดมีเกลียว ขนาด 8x100 มม. ช้ิน   1,050.00  

54 135000501 SS THREAD ROD 8x125 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ชนิดมีเกลียว ขนาด 8x125 มม. ช้ิน   1,050.00  

55 135000502 SS THREAD ROD 8x150 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ชนิดมีเกลียว ขนาด 8x150 มม. ช้ิน   1,050.00  

56 135000503 SS THREAD ROD 8x175 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ชนิดมีเกลียว ขนาด 8x175 มม. ช้ิน   1,250.00  

57 135000504 SS THREAD ROD 8x200 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ชนิดมีเกลียว ขนาด 8x200 มม. ช้ิน   1,250.00  

58 135000505 SS THREAD ROD 8x225 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ชนิดมีเกลียว ขนาด 8x225 มม. ช้ิน   1,400.00  

59 135000506 SS THREAD ROD 8x250 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ชนิดมีเกลียว ขนาด 8x250 มม. ช้ิน   1,400.00  

60 135000507 SS THREAD ROD 8x300 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ชนิดมีเกลียว ขนาด 8x300 มม. ช้ิน   1,650.00  

61 135000508 SS THREAD ROD 8x350 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ชนิดมีเกลียว ขนาด 8x350 มม. ช้ิน   1,650.00  

62 135000509 SS THREAD ROD 8x400 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ชนิดมีเกลียว ขนาด 8x400 มม. ช้ิน   1,850.00  

63 135000510 SS THREAD ROD 8x450 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ชนิดมีเกลียว ขนาด 8x450 มม. ช้ิน   1,850.00  



 

ผ-4 
03020001 ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้ (Move Free Elbow Hinge External Fixator) 

ล าดับ Item Code Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคาต่อหน่วย  

(รวม vat)  

64 134000201 SINGLE CLAMP ข้อต่อแท่งกลม  ช้ิน   2,500.00  

65 134000400 SS ROD 8X150 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x150 มม. ช้ิน   1,050.00  

66 134000401 SS ROD 8X175 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x175 มม. ช้ิน   1,250.00  

67 134000402 SS ROD 8X200 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x200 มม. ช้ิน   1,250.00  

68 134000403 SS ROD 8X225 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x225 มม. ช้ิน   1,250.00  

69 134000404 SS ROD 8X250 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x250 มม. ช้ิน   1,250.00  

70 134000405 SS ROD 8X275 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x275 มม. ช้ิน   1,250.00  

71 134000406 SS ROD 8X300 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x300 มม. ช้ิน   1,250.00  

72 134000407 SS ROD 8X325 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x325 มม. ช้ิน   1,250.00  

73 134000408 SS ROD 8X350 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x350 มม. ช้ิน   1,250.00  

74 134000409 SS ROD 8X375 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x375 มม. ช้ิน   1,250.00  

75 134000410 SS ROD 8X400 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x400 มม. ช้ิน   1,650.00  

76 134000411 SS ROD 8X450 MM แท่งโลหะสเตนเลสดามกระดูกภายนอก ขนาด 8x450 มม. ช้ิน   1,650.00  

77 134000423 UNIVERSAL EXTERNAL UPPER 8.0/5.0 MM. แผ่นโลหะกลมดามกระดูกภายนอกแผ่นบน 8.0/5.0 มม. ช้ิน   2,000.00  

78 134000424 UNIVERSAL EXTERNAL LOWER 8.0/5.0 MM. แผ่นโลหะกลมดามกระดูกภายนอกแผ่นล่าง 8.0/5.0 มม. ช้ิน   2,000.00  

79 136000000 CARBON FIBER ROD 11X150 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 11x150 มม. ช้ิน   2,000.00  

80 136000001 CARBON FIBER ROD 11X200 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 11x200 มม. ช้ิน   2,000.00  

81 136000002 CARBON FIBER ROD 11X250 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 11x250 มม. ช้ิน   2,300.00  

82 136000003 CARBON FIBER ROD 11X300 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 11x300 มม. ช้ิน   2,300.00  

83 136000004 CARBON FIBER ROD 11X350 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 11x350 มม. ช้ิน   2,800.00  

84 136000005 CARBON FIBER ROD 11X400 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 11x400 มม. ช้ิน   2,800.00  
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85 136000008 CARBON FIBER ROD 11X450 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 11x450 มม. ช้ิน   3,500.00  

86 136000009 CARBON FIBER ROD 11X500 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 11x500 มม. ช้ิน   3,500.00  

87 136000010 CARBON FIBER ROD 11X550 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 11x550 มม. ช้ิน   4,000.00  

88 136000011 CARBON FIBER ROD 11X600 MM แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามกระดูกภายนอก ขนาด 11x600 มม. ช้ิน   5,000.00  

89 136001000 STAINLESS TUBES 11X100 MM ท่อสแตนเลสดามกระดูกภายนอก 11.0X100 มม.  ช้ิน   1,700.00  

90 136001001 STAINLESS TUBES 11X125 MM ท่อสแตนเลสดามกระดูกภายนอก 11.0X125 มม. ช้ิน   1,700.00  

91 136001002 STAINLESS TUBES 11X150 MM ท่อสแตนเลสดามกระดูกภายนอก 11.0X150 มม. ช้ิน   1,700.00  

92 136001003 STAINLESS TUBES 11X200 MM ท่อสแตนเลสดามกระดูกภายนอก 11.0X200 มม. ช้ิน   1,700.00  

93 136001004 STAINLESS TUBES 11X250 MM ท่อสแตนเลสดามกระดูกภายนอก 11.0X250 มม. ช้ิน   1,700.00  

94 136001005 STAINLESS TUBES 11X300 MM ท่อสแตนเลสดามกระดูกภายนอก 11.0X300 มม. ช้ิน   1,700.00  

95 136001006 STAINLESS TUBES 11X350 MM ท่อสแตนเลสดามกระดูกภายนอก 11.0X350 มม. ช้ิน   1,700.00  

96 136001007 STAINLESS TUBES 11X400 MM ท่อสแตนเลสดามกระดูกภายนอก 11.0X400 มม. ช้ิน   1,700.00  

97 136001008 STAINLESS TUBES 11X450 MM ท่อสแตนเลสดามกระดูกภายนอก 11.0X450 มม. ช้ิน   1,700.00  

98 136001009 STAINLESS TUBES 11X500 MM ท่อสแตนเลสดามกระดูกภายนอก 11.0X500 มม. ช้ิน   3,000.00  

99 125000100 STEINMANN PIN 2.0X500 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.0x500 มม. ช้ิน     280.00  

100 125000101 STEINMANN PIN 2.2X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.2x225 มม. ช้ิน     280.00  

101 125000102 STEINMANN PIN 2.4X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.4X225 มม. ช้ิน     280.00  

102 125000103 STEINMANN PIN 2.4X228 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.4X228 มม. ช้ิน     280.00  

103 125000104 STEINMANN PIN 2.5X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.5X225 มม. ช้ิน     280.00  

104 125000105 STEINMANN PIN 2.5X228 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.5X228 มม. ช้ิน     280.00  

105 125000106 STEINMANN PIN 2.5X250 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.5X250 มม. ช้ิน     280.00  
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106 125000107 STEINMANN PIN 2.5X280 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.5X280 มม. ช้ิน     280.00  

107 125000108 STEINMANN PIN 2.5X500 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.5X500 มม. ช้ิน     280.00  

108 125000109 STEINMANN PIN 2.8X150 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.8X150 มม. ช้ิน     280.00  

109 125000110 STEINMANN PIN 2.8X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.8X225 มม. ช้ิน     280.00  

110 125000111 STEINMANN PIN 3.0X125 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.0x125 มม. ช้ิน     280.00  

111 125000112 STEINMANN PIN 3.0X150 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.0x150 มม. ช้ิน     280.00  

112 125000113 STEINMANN PIN 3.0X175 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.0x175 มม. ช้ิน 280.00  

113 125000114 STEINMANN PIN 3.0X200 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.0x200 มม. ช้ิน 280.00  

114 125000115 STEINMANN PIN 3.0X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.0x225 มม. ช้ิน 280.00  

115 125000116 STEINMANN PIN 3.0X250 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.0x250 มม. ช้ิน 280.00  

116 125000117 STEINMANN PIN 3.0X310 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.0x310 มม. ช้ิน 280.00  

117 125000118 STEINMANN PIN 3.2X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.2x225 มม. ช้ิน 280.00  

118 125000119 STEINMANN PIN 3.2X250 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.2x250 มม. ช้ิน 280.00  

119 125000120 STEINMANN PIN 3.5X150 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.5x150 มม. ช้ิน 280.00  

120 125000121 STEINMANN PIN 3.5X175 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.5x175 มม. ช้ิน 280.00  

121 125000122 STEINMANN PIN 3.5X200 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.5x200 มม. ช้ิน 280.00  

122 125000123 STEINMANN PIN 3.5X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.5x225 มม. ช้ิน 280.00  

123 125000124 STEINMANN PIN 3.5X250 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.5x250 มม. ช้ิน 280.00  

124 125000125 STEINMANN PIN 3.5X280 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.5x280 มม. ช้ิน 280.00  

125 125000126 STEINMANN PIN 3.6X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.6x225 มม. ช้ิน 280.00  

126 125000127 STEINMANN PIN 3.6X250 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 3.6x250 มม. ช้ิน 280.00  
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127 125000128 STEINMANN PIN 4.0X150 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x150 มม. ช้ิน 280.00  

128 125000129 STEINMANN PIN 4.0X175 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x175 มม. ช้ิน 280.00  

129 125000130 STEINMANN PIN 4.0X200 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x200 มม. ช้ิน 280.00  

130 125000131 STEINMANN PIN 4.0X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x225 มม. ช้ิน 280.00  

131 125000132 STEINMANN PIN 4.0X250 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x250 มม. ช้ิน 280.00  

132 125000133 STEINMANN PIN 4.0X300 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x300 มม. ช้ิน 280.00  

133 125000135 STEINMANN PIN 4.5X150 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.5x150 มม. ช้ิน     350.00  

134 125000136 STEINMANN PIN 4.5X175 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.5x175 มม. ช้ิน     350.00  

135 125000137 STEINMANN PIN 4.5X200 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.5x200 มม. ช้ิน     350.00  

136 125000138 STEINMANN PIN 4.5X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.5x225 มม. ช้ิน     350.00  

137 125000139 STEINMANN PIN 4.5X250 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.5x250 มม. ช้ิน     350.00  

138 125000140 STEINMANN PIN 5.0X125 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0X125 มม. ช้ิน     350.00  

139 125000141 STEINMANN PIN 5.0X150 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0X150 มม. ช้ิน     350.00  

140 125000142 STEINMANN PIN 5.0X175 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0X175 มม. ช้ิน     350.00  

141 125000143 STEINMANN PIN 5.0X200 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0X200 มม. ช้ิน     350.00  

142 125000144 STEINMANN PIN 5.0X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0X225 มม. ช้ิน     350.00  

143 125000145 STEINMANN PIN 5.0X250 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0X250 มม. ช้ิน     350.00  

144 125000146 STEINMANN PIN 5.0X280 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0X280 มม. ช้ิน     350.00  

145 125000147 STEINMANN PIN 5.0X300 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 5.0X300 มม. ช้ิน     350.00  

146 125000148 STEINMANN PIN 6.0X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 6.0x225 มม. ช้ิน     600.00  

147 125000149 STEINMANN PIN 4.5X280 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.5x280 มม. ช้ิน     350.00  
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148 125000174 STEINMANN PIN 2.0X225 MM แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.0x225 มม. ช้ิน     280.00  

149 156000042 STEINMANN PIN DIA 2.8 X 228 MM. แท่งโลหะยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.8x228 มม. ช้ิน     280.00  

150 125000150 STEINMANN PIN 1.8X230 MM (WITH THREAD) แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 1.8x230 มม.  ช้ิน   1,500.00  

151 125000151 STEINMANN PIN 2.0X230 MM (WITH THREAD) แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.0x230 มม. ช้ิน   1,500.00  

152 125000152 STEINMANN PIN 2.2X230 MM (WITH THREAD) แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 2.2x230 มม. ช้ิน   1,500.00  

153 125000153 STEINMANN PIN 3.0X200 MM (MID THREAD) แท่งโลหะยึดตรึงกระดูกแกนกลางมีเกลียว ขนาด 3.0x200 มม. ช้ิน   1,500.00  

154 125000194 STEINMANN PIN 4.5X200 MM (MID THREAD) แท่งโลหะยึดตรึงกระดูกแกนกลางมีเกลียว ขนาด 4.5x200 มม. ช้ิน   1,500.00  

155 134010650 SCHANZ SCREW 4x175 MM แท่งโลหะปลายเกลียวยึดตรึงกระดูก ขนาด 4.0x175 มม.  ช้ิน     350.00  
 
หมายเหตุ :   ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 

- ในครั้งน้ีขอแก้ไข Item Code และชื่อรายการเดิม ในล าดับที่ 1-52 จ านวน 52 รายการ และเพิ่มเติมรายการใหม่ ในล าดับที่ 53-155 จ านวน 103 รายการ  
รวมทั้งสิ้น 155 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 
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1 124030035 SS METACARPAL NAIL SIZE 3x35 MM แท่งโลหะสเตนเลสยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x35 มม. 

ช้ิน        6,420.00  

2 124030030 SS METACARPAL NAIL SIZE 3x40 MM แท่งโลหะสเตนเลสยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x40 มม. 

ช้ิน        6,420.00  

3 124030045 SS METACARPAL NAIL SIZE 3x45 MM แท่งโลหะสเตนเลสยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x45 มม. 

ช้ิน        6,420.00  

4 124030050 SS METACARPAL NAIL SIZE 3x50 MM แท่งโลหะสเตนเลสยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x50 มม. 

ช้ิน        6,420.00  

5 124030056 SS METACARPAL NAIL SIZE 3x34 MM แท่งโลหะสเตนเลสยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x34 มม. 

ช้ิน        6,420.00  

6 124030057 SS METACARPAL NAIL SIZE 3x36 MM แท่งโลหะสเตนเลสยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x36 มม. 

ช้ิน        6,420.00  

7 124030058 SS METACARPAL NAIL SIZE 3x38 MM แท่งโลหะสเตนเลสยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x38 มม. 

ช้ิน        6,420.00  

8 124030055 SS METACARPAL NAIL SIZE 3x55 MM แท่งโลหะสเตนเลสยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x55 มม. 

ช้ิน        6,420.00  

9 124030104 TI METACARPAL NAIL 3x35 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x35 มม. 

ช้ิน        9,630.00  

10 124030100 TI METACARPAL NAIL 3x40 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x40 มม. 

ช้ิน        9,630.00  

11 124030101 TI METACARPAL NAIL 3x45 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x45 มม. 

ช้ิน        9,630.00  

12 124030102 TI METACARPAL NAIL 3x50 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x50 มม. 

ช้ิน        9,630.00  

13 124030105 TI METACARPAL NAIL 3x34 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x34 มม. 

ช้ิน        9,630.00  
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14 124030106 TI METACARPAL NAIL 3x36 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x36 มม. 

ช้ิน        9,630.00  

15 124030107 TI METACARPAL NAIL 3x38 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x38 มม. 

ช้ิน        9,630.00  

16 124030103 TI METACARPAL NAIL 3x55 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดเล็ก ชนิดมีรูสกรูล็อค  
ขนาด 3x55 มม. 

ช้ิน        9,630.00  

17 324010000 WRENCH FOR METACARPAL INSERTER อุปกรณ์ประแจส าหรับใส่แท่งโลหะยึดภายในโพรงกระดูก ช้ิน      18,190.00  

18 324010200 COUPLING SCREW ด้ามเกลียวจับแท่งโลหะยึดในโพรงกระดูก ช้ิน        9,630.00  

19 324010300 METACARPAL AWL 3x10 MM อุปกรณ์น าเจาะใส่แท่งโลหะยึดภายในโพรงกระดูก ขนาด 3x10 มม. ช้ิน      19,260.00  

20 324010100 PLUTUS DRILL (S) อุปกรณ์เจาะกระดูก ขนาด 3x15 มม. ช้ิน      17,120.00  

21 324010400 METACARPAL AWL 2x10 MM อุปกรณ์น าเจาะใส่แท่งโลหะยึดภายในโพรงกระดูก ขนาด 2x10 มม. ช้ิน      19,260.00  

22 324010500 METACARPAL AWL 2x20 MM อุปกรณ์น าเจาะใส่แท่งโลหะยึดภายในโพรงกระดูก ขนาด 2x20 มม. ช้ิน      19,260.00  

23 324010701 REAMER NAIL (METACARPALS) Ø 2.2 MM L50 อุปกรณ์คว้านภายในโพรงกระดูก ขนาด 2.2x50 มม. ช้ิน      21,400.00  

24 324010700 REAMER NAIL (METACARPALS) Ø 2.2 MM L40 อุปกรณ์คว้านภายในโพรงกระดูก ขนาด 2.2x40 มม. ช้ิน      21,400.00  

25 324010800 REAMER NAIL (METACARPALS) Ø 3.2 MM L40 อุปกรณ์คว้านภายในโพรงกระดูก ขนาด 3.2x40 มม. ช้ิน      21,400.00  

26 324010801 REAMER NAIL (METACARPALS) Ø 3.2 MM L50 อุปกรณ์คว้านภายในโพรงกระดูก ขนาด 3.2x50 มม. ช้ิน      21,400.00  

27 121000006 SS CORTICAL SCREW 1.5 x 6 MM สกรูยึดกระดูก เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x6 มม. ช้ิน          225.00  

28 121000007 SS CORTICAL SCREW 1.5 x 7 MM สกรูยึดกระดูก เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x7 มม. ช้ิน          225.00  

29 121000008 SS CORTICAL SCREW 1.5 x 8 MM สกรูยึดกระดูก เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x8 มม. ช้ิน          225.00  

30 121000009 SS CORTICAL SCREW 1.5 x 9 MM สกรูยึดกระดูก เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x9 มม. ช้ิน          225.00  

31 121000010 SS CORTICAL SCREW 1.5 x 10 MM สกรูยึดกระดูก เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x10 มม. ช้ิน          225.00  

32 121000011 SS CORTICAL SCREW 1.5 x 11 MM สกรูยึดกระดูก เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x11 มม. ช้ิน          225.00  
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33 121000012 SS CORTICAL SCREW 1.5 x 12 MM สกรูยึดกระดูก เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x12 มม. ช้ิน          225.00  

34 121000013 SS CORTICAL SCREW 1.5 x 13 MM สกรูยึดกระดูก เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x13 มม. ช้ิน          225.00  

35 121000014 SS CORTICAL SCREW 1.5 x 14 MM สกรูยึดกระดูก เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x14 มม. ช้ิน          225.00  

36 121000015 SS CORTICAL SCREW 1.5 x 15 MM สกรูยึดกระดูก เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x15 มม. ช้ิน          225.00  

37 121000016 SS CORTICAL SCREW 1.5 x 16 MM สกรูยึดกระดูก เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x16 มม. ช้ิน          225.00  

38 121001206 TI FULL THREADED CORTICAL 1.5x6 MM สกรูยึดกระดูกไททาเนียม เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x6 มม.  ช้ิน          900.00  

39 121001207 TI FULL THREADED CORTICAL 1.5x7 MM สกรูยึดกระดูกไททาเนียม เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x7 มม. ช้ิน          900.00  

40 121001208 TI FULL THREADED CORTICAL 1.5x8 MM สกรูยึดกระดูกไททาเนียม เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x8  มม. ช้ิน          900.00  

41 121001209 TI FULL THREADED CORTICAL 1.5x9 MM สกรูยึดกระดูกไททาเนียม เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x9  มม. ช้ิน          900.00  

42 121001210 TI FULL THREADED CORTICAL 1.5x10 MM สกรูยึดกระดูกไททาเนียม เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x10 มม. ช้ิน          900.00  

43 121001211 TI FULL THREADED CORTICAL 1.5x11 MM สกรูยึดกระดูกไททาเนียม เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x11 มม. ช้ิน          900.00  

44 121001212 TI FULL THREADED CORTICAL 1.5x12 MM สกรูยึดกระดูกไททาเนียม เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x12 มม. ช้ิน          900.00  

45 121001213 TI FULL THREADED CORTICAL 1.5x13 MM สกรูยึดกระดูกไททาเนียม เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x13 มม. ช้ิน          900.00  

46 121001214 TI FULL THREADED CORTICAL 1.5x14 MM สกรูยึดกระดูกไททาเนียม เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x14 มม. ช้ิน          900.00  

47 121001215 TI FULL THREADED CORTICAL 1.5x15 MM สกรูยึดกระดูกไททาเนียม เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x15 มม. ช้ิน          900.00  

48 121001216 TI FULL THREADED CORTICAL 1.5x16 MM สกรูยึดกระดูกไททาเนียม เกลียวคอร์เทค ขนาด 1.5x16 มม. ช้ิน          900.00  

49 124040400 PFN 9x200 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค  
9x200 มม. 

ช้ิน           13,000.00  

50 124040401 PFN 10x200 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค  
10x200 มม. 

ช้ิน           13,000.00  

51 124040402 PFN 11x200 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค  
11x200 มม. 

ช้ิน           13,000.00  
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52 124040403 PFN 12x200 MM แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค  
12x200 มม. 

ช้ิน           13,000.00  

53 124040457 PFNL 10x340 MM, LT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
10x340 มม. ข้างซ้าย 

ช้ิน           20,000.00  

54 124040458 PFNL 10x360 MM, LT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
10x360 มม. ข้างซ้าย 

ช้ิน           20,000.00  

55 124040467 PFNL 10x380 MM, LT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
10x380 มม. ข้างซ้าย 

ช้ิน           20,000.00  

56 124040459 PFNL 10x400 MM, LT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
10x400 มม. ข้างซ้าย 

ช้ิน           20,000.00  

57 124040421 PFNL 10x340 MM, RT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
10x340 มม. ข้างขวา 

ช้ิน           20,000.00  

58 124040422 PFNL 10x360 MM, RT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
10x360 มม. ข้างขวา 

ช้ิน           20,000.00  

59 124040423 PFNL 10x380 MM, RT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
10x380 มม. ข้างขวา 

ช้ิน           20,000.00  

60 124040424 PFNL 10x400 MM, RT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
10x400 มม. ข้างขวา 

ช้ิน           20,000.00  

61 124040460 PFNL 11x340 MM, LT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
11x340 มม. ข้างซ้าย 

ช้ิน           20,000.00  

62 124040461 PFNL 11x360 MM, LT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
11x360 มม. ข้างซ้าย 

ช้ิน           20,000.00  

63 124040468 PFNL 11x380 MM, LT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
11x380 มม. ข้างซ้าย 

ช้ิน           20,000.00  

64 124040462 PFNL 11x400 MM, LT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
11x400 มม. ข้างซ้าย 

ช้ิน           20,000.00  
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65 124040425 PFNL 11x340 MM, RT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
11x340 มม. ข้างขวา 

ช้ิน           20,000.00  

66 124040426 PFNL 11x360 MM, RT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
11x360 มม. ข้างขวา 

ช้ิน           20,000.00  

67 124040427 PFNL 11x380 MM, RT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
11x380 มม. ข้างขวา 

ช้ิน           20,000.00  

68 124040428 PFNL 11x400 MM, RT แท่งโลหะไททาเนียมยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดมีรูสกรูล็อค 
11x400 มม. ข้างขวา 

ช้ิน           20,000.00  

69 124040500 LAG BLADE SCREW 10x80 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 80 มม. แบบใบมีด   ช้ิน            7,000.00  

70 124040501 LAG BLADE SCREW 10x85 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 85 มม. แบบใบมีด ช้ิน            7,000.00  

71 124040502 LAG BLADE SCREW 10x90 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 90 มม. แบบใบมีด ช้ิน            7,000.00  

72 124040503 LAG BLADE SCREW 10x95 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 95 มม. แบบใบมีด ช้ิน            7,000.00  

73 124040504 LAG BLADE SCREW 10x100 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 100 มม. แบบใบมีด ช้ิน            7,000.00  

74 124040505 LAG BLADE SCREW 10x105 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 105 มม. แบบใบมีด ช้ิน            7,000.00  

75 124040506 LAG BLADE SCREW 10x110 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 110 มม. แบบใบมีด ช้ิน            7,000.00  

76 124040507 LAG BLADE SCREW 10x115 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 115 มม. แบบใบมีด ช้ิน            7,000.00  

77 124040508 LAG BLADE SCREW 10x120 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 120 มม. แบบใบมีด ช้ิน            7,000.00  

78 124040509 LAG SCREW,THREAD 10x80 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 80 มม. แบบเกลียว ช้ิน            7,000.00  

79 124040510 LAG SCREW,THREAD 10x85 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 85 มม. แบบเกลียว ช้ิน            7,000.00  

80 124040511 LAG SCREW,THREAD 10x90 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 90 มม. แบบเกลียว ช้ิน            7,000.00  

81 124040512 LAG SCREW,THREAD 10x95 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 95 มม. แบบเกลียว ช้ิน            7,000.00  

82 124040513 LAG SCREW,THREAD 10x100 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 100 มม. แบบเกลียว ช้ิน            7,000.00  

83 124040514 LAG SCREW,THREAD 10x105 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 105 มม. แบบเกลียว ช้ิน            7,000.00  
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84 124040515 LAG SCREW,THREAD 10x110 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 110 มม. แบบเกลียว ช้ิน            7,000.00  

85 124040516 LAG SCREW,THREAD 10 x115 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 115 มม. แบบเกลียว ช้ิน            7,000.00  

86 124040517 LAG SCREW,THREAD 10x120 MM สกรูยึดภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 10 x 120 มม. แบบเกลียว ช้ิน            7,000.00  

87 124040200 DISTAL LOCKING SCREW 5X26 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 26 มม.  ช้ิน            1,000.00  

88 124040201 DISTAL LOCKING SCREW 5X28 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 28 มม.  ช้ิน            1,000.00  

89 124040202 DISTAL LOCKING SCREW 5X30 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 30 มม.  ช้ิน            1,000.00  

90 124040203 DISTAL LOCKING SCREW 5X32 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 32 มม.  ช้ิน            1,000.00  

91 124040204 DISTAL LOCKING SCREW 5X34 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 34 มม.  ช้ิน            1,000.00  

92 124040205 DISTAL LOCKING SCREW 5X36 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 36 มม.  ช้ิน            1,000.00  

93 124040206 DISTAL LOCKING SCREW 5X38 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 38 มม.  ช้ิน            1,000.00  

94 124040207 DISTAL LOCKING SCREW 5X40 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 40 มม.  ช้ิน            1,000.00  

95 124040208 DISTAL LOCKING SCREW 5X42 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 42 มม.  ช้ิน            1,000.00  

96 124040209 DISTAL LOCKING SCREW 5X44 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 44 มม.  ช้ิน            1,000.00  

97 124040210 DISTAL LOCKING SCREW 5X46 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 46 มม.  ช้ิน            1,000.00  

98 124040211 DISTAL LOCKING SCREW 5X48 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 48 มม.  ช้ิน            1,000.00  

99 124040212 DISTAL LOCKING SCREW 5X50 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 50 มม.  ช้ิน            1,000.00  

100 124040213 DISTAL LOCKING SCREW 5X52 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 52 มม.  ช้ิน            1,000.00  

101 124040214 DISTAL LOCKING SCREW 5X54 MM สกรูยึดตรึงแกนโลหะภายในโพรงกระดูกขนาดใหญ่ ขนาด 5 x 54 มม.  ช้ิน            1,000.00  

102 124040100 LOCKING NAIL END CAP ฝาปิดโลหะดามภายในโพรงกระดูก และ ใส่ในโพรงกระดูก ช้ิน            1,500.00  

หมายเหตุ :   ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 
- ในครั้งน้ีขอแก้ไข Item Code และชื่อรายการเดิม ในล าดับที่ 1-48 จ านวน 48 รายการ และเพิ่มเติมรายการใหม่ ในล าดับที่ 49 – 102 จ านวน 54 รายการ  

รวมทั้งสิ้น 102 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 
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นับ  

ราคา รวม vat 
ต่อหน่วย 

หมายเหตุ 

1 113000300 TI CROSS LINK HOOK 4/3 MM ตะขอคานเชื่อมโลหะดามกระดูกสันหลัง ขนาด 4.0/3.0 มม. ช้ิน 4,000.00    
2 113000301 CROSS LINK HOOK ROD 4-3 MM-1 ตะขอคานเชื่อมโลหะดามกระดูกสันหลัง ขนาด 4.0/3.0 มม.-1 ช้ิน 4,000.00    
3 113000302 INNER SCREW M6x1, L 6 HEX 3,TIP110˚ น็อตล็อกเกลียวนอกขนาด 6.0x1.0x6.0 มม. ช้ิน 500.00    
4 113000303 INNER SCREW M6x1, L 4.8 HEX 3 MM น็อตล็อกเกลียวนอกขนาด 6.0x1.0x4.8 มม. ช้ิน 500.00    
5 113000304 INNER SCREW M6x1, L 3 HEX 3 MM น็อตล็อกเกลียวนอกขนาด 6.0x1.0x3.0 มม. ช้ิน 500.00    
6 113001100 TI STRAIGHT HOOK M8x1.25 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังแบบตรง ขนาด 8.0x1.25 มม. ช้ิน 7,000.00    
7 113000200 SHORT TI ANGLE HOOK LT ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังแบบเอียงซ้าย ชนิดสั้น ช้ิน 7,000.00    
8 113000201 SHORT TI ANGLE HOOK RT ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังแบบเอียงขวา ชนิดสั้น ช้ิน 7,000.00    
9 113000202 LONG TI ANGLE HOOK LT ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังแบบเอียงซ้าย ชนิดยาว ช้ิน 7,000.00    
10 113000203 LONG TI ANGLE HOOK RT ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังแบบเอียงขวา ชนิดยาว ช้ิน 7,000.00    
11 113000000 TI ROD 3x15 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x15 มม. ช้ิน 500.00    
12 113000001 TI ROD 3x20 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x20 มม. ช้ิน 500.00    
13 113000002 TI ROD 3x25 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x25 มม. ช้ิน 500.00    
14 113000003 TI ROD 3x30 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x30 มม. ช้ิน 500.00    
15 113000004 TI ROD 3x35 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x35 มม. ช้ิน 500.00    
16 113000005 TI ROD 3x40 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x40 มม. ช้ิน 500.00    
17 113000006 TI ROD 3x45 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x45 มม. ช้ิน 500.00    
18 113000007 TI ROD 3x50 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x50 มม. ช้ิน 500.00    
19 113000008 TI ROD 3x55 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x55 มม. ช้ิน 500.00    
20 113000009 TI ROD 3x60 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x60 มม. ช้ิน 500.00    
21 113000010 TI ROD 3x120 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x120 มม. ช้ิน 500.00    
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22 113000011 TI ROD 3x150 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 3.0x150 มม. ช้ิน 500.00    
23 111010000 TI ROD 4x15 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x15 มม. ช้ิน 500.00    
24 111010001 TI ROD 4x20 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x20 มม. ช้ิน 500.00    
25 111010003 TI ROD 4x25 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x25 มม. ช้ิน 500.00    
26 111010004 TI ROD 4x30 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x30 มม. ช้ิน 500.00    
27 111010005 TI ROD 4x35 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x35 มม. ช้ิน 500.00    
28 111010006 TI ROD 4x40 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x40 มม. ช้ิน 500.00    
29 111010007 TI ROD 4x45 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x45 มม. ช้ิน 500.00    
30 111010008 TI ROD 4x50 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x50 มม. ช้ิน 500.00    
31 111010009 TI ROD 4x55 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x55 มม. ช้ิน 500.00    
32 111010010 TI ROD 4x60 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x60 มม. ช้ิน 500.00    
33 111010011 TI ROD 4x75 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x75 มม. ช้ิน 500.00    
34 111010012 TI ROD 4x115 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x115 มม. ช้ิน 500.00    
35 111010016 TI ROD 4x120 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x120 มม. ช้ิน 500.00    
36 111010002 TI ROD 4x150 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x150 มม. ช้ิน 500.00    
37 111010013 TI ROD 4x235 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x235 มม. ช้ิน 1,000.00    
38 111010014 TI ROD 4x300 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x300 มม. ช้ิน 1,000.00    
39 111010015 TI ROD 4x400 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 4.0x400 มม. ช้ิน 1,000.00    
40 113001000 TI SIDE CONNECTOR 4x10 MM ข้อต่อเสริมแทง่โลหะยึดกระดูกสันหลังด้านข้าง ขนาด 4.0x10 มม. ช้ิน 7,000.00   
41 113000900 PARALLEL CONNECTOR 6/4 MM-3(TRIPLE) ข้อต่อเชื่อมแท่งโลหะยึดกระดูกสันหลัง แบบขนาน 3  

ขนาด 6/4 มม. -3 
ช้ิน 9,000.00  
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42 113000901 PARALLEL CONNECTOR 6/4 MM-3(DOUBLE) ข้อต่อเชื่อมแท่งโลหะยึดกระดูกสันหลัง แบบขนาน คู่  
ขนาด 6/4 มม. -3 

ช้ิน 9,000.00  
  

43 113000902 PARALLEL CONNECTOR 4-4 MM-2(SINGLE) ข้อต่อเชื่อมแท่งโลหะยึดกระดูกสันหลัง แบบขนาน เดี่ยว  
ขนาด 4/4 มม.-2 

ช้ิน 9,000.00  
  

44 113001800 JUPITER PP CANC OFFS SCREW 3.5x22 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส คอเรียบ  
ขนาด 3.5x22 มม. 

ชุด 8,000.00 สกรูยึดกระดูกสันหลัง  
1 ชุด ประกอบด้วย   

สกรูยึดกระดูกสันหลัง  
1 ชิ้น และน็อตล็อกสกรู   

1 ช้ิน 

45 113001801 JUPITER PP CANC OFFS SCREW 3.5x24 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส คอเรียบ  
ขนาด 3.5x24 มม. 

ชุด 8,000.00 

46 113001802 JUPITER PP CANC OFFS SCREW 3.5x26 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส คอเรียบ  
ขนาด 3.5x26 มม. 

ชุด 8,000.00  

47 113001803 JUPITER PP CANC OFFS SCREW 3.5x28 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส คอเรียบ  
ขนาด 3.5x28 มม. 

ชุด         8,000.00  

48 113001804 JUPITER PP CANC OFFS SCREW 3.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส คอเรียบ  
ขนาด 3.5x30 มม. 

ชุด        8,000.00   

49 113001805 JUPITER PP CANC OFFS SCREW 3.5x32 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส คอเรียบ  
ขนาด 3.5x32 มม. 

ชุด         8,000.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 113001806 JUPITER PP CANC OFFS SCREW 3.5x34 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส คอเรียบ  
ขนาด 3.5x34 มม. 

ชุด         8,000.00  

51 113001807 JUPITER PP CANC OFFS SCREW 3.5x36 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส คอเรียบ  
ขนาด 3.5x36 มม. 

ชุด         8,000.00  

52 113001808 JUPITER PP CANC OFFS SCREW 3.5x38 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส คอเรียบ  
ขนาด 3.5x38 มม. 

ชุด         8,000.00  

53 113001809 JUPITER PP CANC OFFS SCREW 3.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส คอเรียบ  
ขนาด 3.5x40 มม. 

ชุด         8,000.00  

54 113000600 JUPITER PP CORT OFFS SCREW 3.5x28 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค คอเรียบ  
ขนาด 3.5x28 มม. 

ชุด         8,000.00  
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55 113000601 JUPITER PP CORT OFFS SCREW 3.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค คอเรียบ  
ขนาด 3.5x30 มม. 

ชุด         8,000.00  สกรูยึดกระดูกสันหลัง  
1 ชุด ประกอบด้วย   

สกรูยึดกระดูกสันหลัง  
1 ชิ้น และน็อตล็อกสกรู   

1 ชิ้น 

56 113000602 JUPITER PP CORT OFFS SCREW 3.5x32 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค คอเรียบ  
ขนาด 3.5x32 มม. 

ชุด         8,000.00  

57 113000603 JUPITER PP CORT OFFS SCREW 3.5x34 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค คอเรียบ  
ขนาด 3.5x34 มม. 

ชุด         8,000.00  

 
58 113000604 JUPITER PP CORT OFFS SCREW 3.5x36 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค คอเรียบ  

ขนาด 3.5x36 มม. 
ชุด 8,000.00 

59 113000605 JUPITER PP CORT OFFS SCREW 3.5x38 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค คอเรียบ  
ขนาด 3.5x38 มม. 

ชุด 8,000.00  
 

60 113000606 JUPITER PP CORT OFFS SCREW 3.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค คอเรียบ  
ขนาด 3.5x40 มม. 

ชุด 8,000.00  

61 113000607 JUPITER PP CORT OFFS SCREW 3.5x42 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค คอเรียบ  
ขนาด 3.5x42 มม. 

ชุด 8,000.00  
 

62 113001600 JUPITER PP CORTEX SCREW 3.5x28 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค ขนาด 3.5x28 มม. ชุด 8,000.00  

63 113001601 JUPITER PP CORTEX SCREW 3.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค ขนาด 3.5x30 มม. ชุด 8,000.00  
 

64 113001602 JUPITER PP CORTEX SCREW 3.5x32 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค ขนาด 3.5x32 มม. ชุด 8,000.00  

65 113001603 JUPITER PP CORTEX SCREW 3.5x34 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค ขนาด 3.5x34 มม. ชุด 8,000.00  
 

66 113001604 JUPITER PP CORTEX SCREW 3.5x36 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค ขนาด 3.5x36 มม. ชุด 8,000.00  

67 113001605 JUPITER PP CORTEX SCREW 3.5x38 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค ขนาด 3.5x38 มม. ชุด 8,000.00  
 

68 113001606 JUPITER PP CORTEX SCREW 3.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค ขนาด 3.5x40 มม. ชุด 8,000.00  

69 113001607 JUPITER PP CORTEX SCREW 3.5x42 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวคอร์เทค ขนาด 3.5x42 มม. ชุด 8,000.00  
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70 113001400 JUPITER PP CANCE SCREW 3.5x8 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 3.5x8 มม. ชุด 8,000.00  สกรูยึดกระดูกสันหลัง  
1 ชุด ประกอบด้วย   

สกรูยึดกระดูกสันหลัง  
1 ชิ้น และน็อตล็อกสกรู   

1 ชิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

71 113001401 JUPITER PP CANCE SCREW 3.5x10 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 3.5x10 มม. ชุด 8,000.00  

72 113001402 JUPITER PP CANCE SCREW 3.5x12 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 3.5x12 มม. ชุด 8,000.00  

73 113001403 JUPITER PP CANCE SCREW 3.5x14 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 3.5x14 มม. ชุด         8,000.00  

74 113001404 JUPITER PP CANCE SCREW 3.5x16 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 3.5x16 มม. ชุด 8,000.00  

75 113001405 JUPITER PP CANCE SCREW 3.5x18 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 3.5x18 มม. ชุด 8,000.00  

76 113001406 JUPITER PP CANCE SCREW 3.5x20 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 3.5x20 มม. ชุด 8,000.00  

77 113001407 JUPITER PP CANCE SCREW 3.5x22 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 3.5x22 มม. ชุด 8,000.00  

78 113001408 JUPITER PP CANCE SCREW 3.5x24 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 3.5x24 มม. ชุด 8,000.00  

79 113001409 JUPITER PP CANCE SCREW 3.5x26 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 3.5x26 มม. ชุด 8,000.00  

80 113001500 JUPITER PP CANCE SCREW 4x8 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x8 มม. ชุด 8,000.00  

81 113001501 JUPITER PP CANCE SCREW 4x10 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x10 มม. ชุด 8,000.00  

82 113001502 JUPITER PP CANCE SCREW 4x12 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x12 มม. ชุด 8,000.00  
 

83 113001503 JUPITER PP CANCE SCREW 4x14 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x14 มม. ชุด 8,000.00  

84 113001504 JUPITER PP CANCE SCREW 4x16 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x16 มม. ชุด 8,000.00  

85 113001505 JUPITER PP CANCE SCREW 4x18 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x18 มม. ชุด 8,000.00   

86 113001506 JUPITER PP CANCE SCREW 4x20 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x20 มม. ชุด 8,000.00   

87 113001507 JUPITER PP CANCE SCREW 4x22 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x22 มม. ชุด 8,000.00   

88 113001508 JUPITER PP CANCE SCREW 4x24 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x24 มม. ชุด 8,000.00   

89 113001509 JUPITER PP CANCE SCREW 4x26 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x26 มม. ชุด 8,000.00  
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90 113001511 JUPITER PP CANCE SCREW 4x28 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x28 มม. ชุด 8,000.00  สกรูยึดกระดูกสันหลัง  
1 ชุด ประกอบด้วย   

สกรูยึดกระดูกสันหลัง  
1 ชิ้น และน็อตล็อกสกรู   

1 ชิ้น 

91 113001510 JUPITER PP CANCE SCREW 4x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x30 มม. ชุด 8,000.00  

92 113001512 JUPITER PP CANCE SCREW 4x32 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x32 มม. ชุด 8,000.00  

93 113001513 JUPITER PP CANCE SCREW 4x34 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x34 มม. ชุด 8,000.00  

94 113001514 JUPITER PP CANCE SCREW 4x36 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง เกลียวแคนเซลลัส ขนาด 4x36 มม. ชุด 8,000.00  

95 113001700 JUPITER PP FAVOR CANC OFFS SCREW4x10MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังเอียงท ามุมพิเศษ ขนาด 4x10 มม. ชุด 8,000.00  

96 113001701 JUPITER PP FAVOR CANC OFFS SCREW4x12MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังเอียงท ามุมพิเศษ ขนาด 4x12 มม. ชุด 8,000.00  

97 113001702 JUPITER PP FAVOR CANC OFFS SCREW4x14MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังเอียงท ามุมพิเศษ ขนาด 4x14 มม. ชุด 8,000.00  

98 113001703 JUPITER PP FAVOR CANC OFFS SCREW4x16MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังเอียงท ามุมพิเศษ ขนาด 4x16 มม. ชุด 8,000.00  

99 113001704 JUPITER PP FAVOR CANC OFFS SCREW4x18MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังเอียงท ามุมพิเศษ ขนาด 4x18 มม. ชุด 8,000.00  

100 113001705 JUPITER PP FAVOR CANC OFFS SCREW4x20MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังเอียงท ามุมพิเศษ ขนาด 4x20 มม. ชุด 8,000.00  

101 113001706 JUPITER PP FAVOR CANC OFFS SCREW4x22MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังเอียงท ามุมพิเศษ ขนาด 4x22 มม. ชุด 8,000.00  

102 113001707 JUPITER PP FAVOR CANC OFFS SCREW4x24MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังเอียงท ามุมพิเศษ ขนาด 4x24 มม. ชุด 8,000.00  

103 113001708 JUPITER PP FAVOR CANC OFFS SCREW4x26MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังเอียงท ามุมพิเศษ ขนาด 4x26 มม. ชุด 8,000.00  

104 113000500 TI INNER SCREW (M8x1.25 MM) น็อตล็อกสกรูเกลียวนอกขนาด 8.0x1.25 มม. ช้ิน 3,000.00    
105 113000700 TI OCCI-P/ROD 4 MM (L 230 MM) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังชนิด Plate/Rod ขนาด 4x230 มม. ช้ิน 8,000.00    
106 113000711 TI OCCI-P/ROD 4 MM SOFT (L230 MM) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังชนิด Plate/Rod soft  

ขนาด 4x230 มม. 
ช้ิน 8,000.00  

  
107 113000400 TI DUAL DIA ROD 4/6 L 280 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังสองระดับ ขนาด 4/6x280 มม. ช้ิน 3,000.00    
108 113000401 TI DUAL DIA ROD 4/6 L 480 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังสองระดับ ขนาด 4/6x480 มม. ช้ิน 4,000.00    
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109 113000701 TI OCCI-P/ROD 4 PRE-BENT 110°L 230 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังชนิด Plate/Rod 110°  
ขนาด 4x230 มม. 

ช้ิน 8,000.00  
  

110 113000705 TI OCCI-P/ROD 4 SOFT PRE-BENT110°L230 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังชนิด Plate/Rod soft 110° 
ขนาด 4x230 มม. 

ช้ิน 8,000.00  
  

111 113000708 JUPITER MIDLINE PLATE 40 MM แผ่นโลหะยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 40 มม. ช้ิน 15,000.00    
112 113000709 JUPITER MIDLINE PLATE 50 MM แผ่นโลหะยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 50 มม. ช้ิน 15,000.00    
113 113000710 JUPITER MIDLINE PLATE 60 MM แผ่นโลหะยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 60 มม. ช้ิน 15,000.00    
114 113001200 TI OCCIPUT SCREW 4.5X4 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 4.5x4 มม. ช้ิน 2,500.00    
115 113001201 TI OCCIPUT SCREW 4.5X6 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 4.5x6 มม. ช้ิน 2,500.00    
116 113001202 TI OCCIPUT SCREW 4.5X8 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 4.5x8 มม. ช้ิน 2,500.00    
117 113001203 TI OCCIPUT SCREW 4.5X10 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 4.5x10 มม. ช้ิน 2,500.00    
118 113001204 TI OCCIPUT SCREW 4.5X12 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 4.5x12 มม. ช้ิน 2,500.00    
119 113001205 TI OCCIPUT SCREW 4.5X14 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 4.5x14 มม. ช้ิน 2,500.00    
120 113001206 TI OCCIPUT SCREW 4.5X16 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 4.5x16 มม. ช้ิน 2,500.00    
121 113001207 TI OCCIPUT SCREW 4.5X18 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 4.5x18 มม. ช้ิน 2,500.00    
122 113001300 TI OCCIPUT SCREW 5.0X4 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 5x4 มม. ช้ิน 2,500.00    
123 113001301 TI OCCIPUT SCREW 5.0X6 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 5x6 มม. ช้ิน 2,500.00    
124 113001302 TI OCCIPUT SCREW 5.0X8 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 5x8 มม. ช้ิน 2,500.00    
125 113001303 TI OCCIPUT SCREW 5.0X10 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 5x10 มม. ช้ิน 2,500.00    
126 113001304 TI OCCIPUT SCREW 5.0X12 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 5x12 มม. ช้ิน 2,500.00    
127 113001305 TI OCCIPUT SCREW 5.0X14 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 5x14 มม. ช้ิน 2,500.00    
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128 113001306 TI OCCIPUT SCREW 5.0X16 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 5x16 มม. ช้ิน 2,500.00    
129 113001307 TI OCCIPUT SCREW 5.0X18 MM สกรูยึดกระดูกออกซิปุต ขนาด 5x18 มม. ช้ิน 2,500.00    

หมายเหตุ : สกรูยึดกระดูกสันหลัง 1 ชุด ประกอบด้วย  สกรูยึดกระดูกสันหลัง 1 ชิ้น และน็อตล็อกสกรู   1 ช้ิน 

 
หมายเหตุ :   ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 

- แก้ไข Item Code และชื่อรายการเดิม จ านวน 129 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 
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1 111011500 CHA MP SCREW 4x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 4.0 x 30 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
2 111011501 CHA MP SCREW 4x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 4.0 x 35 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
3 111011601 CHA MP SCREW 4.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 4.5 x 30 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
4 111011602 CHA MP SCREW 4.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 4.5 x 35 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
5 111011603 CHA MP SCREW 4.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 4.5 x 40 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
6 111011700 CHA MP SCREW 5.5x25 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 5.5 x 25 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
7 111011701 CHA MP SCREW 5.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 5.5 x 30 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
8 111011702 CHA MP SCREW 5.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 5.5 x 35 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
9 111011703 CHA MP SCREW 5.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 5.5 x 40 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
10 111011704 CHA MP SCREW 5.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 5.5 x 45 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
11 111011705 CHA MP SCREW 5.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 5.5 x 50 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
12 111011801 CHA MP SCREW 6.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 6.5 x 30 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
13 111011802 CHA MP SCREW 6.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 6.5 x 35 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
14 111011803 CHA MP SCREW 6.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 6.5 x 40 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
15 111011804 CHA MP SCREW 6.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 6.5 x 45 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
16 111011805 CHA MP SCREW 6.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 6.5 x 50 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
17 111011806 CHA MP SCREW 6.5x55 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 6.5 x 55 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
18 111011902 CHA MP SCREW 7.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 7.5 x 35 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
19 111011903 CHA MP SCREW 7.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 7.5 x 40 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
20 111011904 CHA MP SCREW 7.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 7.5 x 45 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
21 111011905 CHA MP SCREW 7.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 7.5 x 50 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
22 111011906 CHA MP SCREW 7.5x55 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 7.5 x 55 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
23 111011907 CHA MP SCREW 7.5x60 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 7.5 x 60 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
24 111011908 CHA MP SCREW 7.5x65 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 7.5 x 65 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
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25 111011909 CHA MP SCREW 7.5x70 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 7.5 x 70 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
26 111011900 CHA MP SCREW 7.5x25 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 7.5 x 25 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
27 111011901 CHA MP SCREW 7.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 7.5 x 30 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
28 111012400 CHA PP SCREW 4.0x25 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 4.0 x 25 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
29 111012401 CHA PP SCREW 4.0x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 4.0 x 30 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
30 111012402 CHA PP SCREW 4.0x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 4.0 x 35 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
31 111012500 CHA PP SCREW 4.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 4.5 x 30 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
32 111012501 CHA PP SCREW 4.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 4.5 x 35 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
33 111012502 CHA PP SCREW 4.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 4.5 x 40 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
34 111012600 CHA PP SCREW 5.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 5.5 x 35 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
35 111012601 CHA PP SCREW 5.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 5.5 x 40 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
36 111012602 CHA PP SCREW 5.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 5.5 x 45 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
37 111012701 CHA PP SCREW 6.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 6.5 x 30 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
38 111012702 CHA PP SCREW 6.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 6.5 x 35 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
39 111012703 CHA PP SCREW 6.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 6.5 x 40 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
40 111012704 CHA PP SCREW 6.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 6.5 x 45 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
41 111012705 CHA PP SCREW 6.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 6.5 x 50 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
42 111012802 CHA PP SCREW 7.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 7.5 x 35 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
43 111012803 CHA PP SCREW 7.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 7.5 x 40 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
44 111012804 CHA PP SCREW 7.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 7.5 x 45 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
45 111012805 CHA PP SCREW 7.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 7.5 x 50 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
46 111012809 CHA PP SCREW 7.5x55 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 7.5 x 55 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
47 111012806 CHA PP SCREW 7.5x70 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 7.5 x 70 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
48 111012807 CHA PP SCREW 7.5x60 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 7.5 x 60 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
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49 111012900 CHA PP SCREW 8.0x55 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 8.0 x 55 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
50 111012810 CHA PP SCREW 7.5x65 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 7.5 x 65 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
51 111012503 CHA PP SCREW 4.5x20 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 4.5 x 20 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
52 111012603 CHA PP SCREW 5.5x20 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 5.5 x 20 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
53 111012604 CHA PP SCREW 5.5x25 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 5.5 x 25 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
54 111012605 CHA PP SCREW 5.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 5.5 x 30 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
55 111012811 CHA PP SCREW 7.5x75 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 7.5 x 75 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
56 111012808 CHA PP SCREW 7.5x80 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 7.5 x 80 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
57 111012606 CHA PP SCREW 5.5x60 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 5.5 x 60 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
58 111012706 CHA PP SCREW 6.5x55 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 6.5 x 55 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
59 111012707 CHA PP SCREW 6.5x60 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 6.5 x 60 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
60 111012709 CHA PP SCREW 6.5x65 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 6.5 x 65 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
61 111012708 CHA PP SCREW 6.5x70 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 6.5 x 70 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
62 111012605 CHA PP SCREW 5.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 5.5 x 30 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
63 111012607 CHA PP SCREW 5.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 5.5 x 50 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
64 111012608 CHA PP SCREW 5.5x55 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 5.5 x 55 มิลลิเมตร ชุด 5,500.00 ระดับ 22,600.00 
65 111010704 TI PEDICLE HOOK 6.5x5 MM ตะขอเก่ียวเพ็ดดิเคิล 6.5 x 5 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
66 111010705 TI PEDICLE HOOK 6.5x7 MM ตะขอเก่ียวเพ็ดดิเคิล 6.5 x 7 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
67 111010706 TI PEDICLE HOOK 8x5 MM ตะขอเก่ียวเพ็ดดิเคิล 8.0 x 5 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
68 111010707 TI PEDICLE HOOK 8x7 MM ตะขอเก่ียวเพ็ดดิเคิล 8.0 x 7 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
69 111010000 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 15 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 15 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
70 111010001 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 20 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 20 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
71 111010003 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 25 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 25 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
72 111010004 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 30 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 30 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
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73 111010005 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 35 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 35 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
74 111010006 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 40 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 40 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
75 111010007 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 45 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 45 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
76 111010008 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 50 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 50 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
77 111010009 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 55 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 55 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
78 111010010 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 60 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 60 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
79 111010011 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 75 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 75 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
80 111010012 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 115 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 115 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
81 111010016 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 120 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 120 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
82 111010002 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 150 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 150 มิลลิเมตร ช้ิน 500.00 - - 
83 111010013 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 235 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 235 มิลลิเมตร ช้ิน 1,000.00 - - 
84 111010014 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 300 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 300 มิลลิเมตร ช้ิน 1,000.00 - - 
85 111010015 TITANIUM  ROD  Ø4.0 x 400.0 MM แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 4.0 x 400 มิลลิเมตร ช้ิน 1,000.00 - - 
86 111010122 TITANIUM  ROD 6.0x40.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 40 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
87 111010111 TITANIUM  ROD 6.0x45.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 45 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
88 111010123 TITANIUM  ROD 6.0x50.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 50 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
89 111010112 TITANIUM  ROD 6.0x55.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 55 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
90 111010124 TITANIUM  ROD 6.0x60.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 60 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
91 111010113 TITANIUM  ROD 6.0x65.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 65 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
92 111010125 TITANIUM  ROD 6.0x70.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 70 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
93 111010114 TITANIUM  ROD 6.0x75.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 75 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
94 111010126 TITANIUM  ROD 6.0x80.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 80 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
95 111010115 TITANIUM  ROD 6.0x85.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 85 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
96 111010127 TITANIUM  ROD 6.0x90.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 90 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
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97 111010116 TITANIUM  ROD 6.0x95.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 95 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
98 111010128 TITANIUM  ROD 6.0x100.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 100 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
99 111010117 TITANIUM  ROD 6.0x105.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 105 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
100 111010129 TITANIUM  ROD 6.0x110.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 110 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
101 111010118 TITANIUM  ROD 6.0x115.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 115 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
102 111010130 TITANIUM  ROD 6.0x120.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 120 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
103 111010119 TITANIUM  ROD 6.0x125.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 125 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 
104 111010131 TITANIUM  ROD 6.0x130.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 130 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 

105 111010120 TITANIUM  ROD 6.0x135.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 135 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 

106 111010132 TITANIUM  ROD 6.0x140.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 140 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 

107 111010121 TITANIUM  ROD 6.0x145.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 145 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 

108 111010133 TITANIUM  ROD 6.0x150.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 150 มิลลิเมตร ช้ิน 300.00 - - 

109 111010136 TITANIUM  ROD 6.0x300.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 300 มิลลิเมตร ช้ิน 1,000.00 - - 

110 111010138 TITANIUM  ROD 6.0x400.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 400 มิลลิเมตร ช้ิน 1,000.00 - - 

111 111010139 TITANIUM  ROD 6.0x500.0 MM. แท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 x 500 มิลลิเมตร ช้ิน 1,500.00 - - 

112 111010503 CROSS LINK HOOK WITH LOCKING  
BAR 30-35MM 

ตะขอคานเชื่อมระหว่างแท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง  
ขนาด 30 - 35 มิลลิเมตร 

ชุด 9,500.00 - - 

113 111010601 CROSS LINK HOOK WITH LOCKING  
BAR 35-45MM 

ตะขอคานเชื่อมระหว่างแท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง  
ขนาด 35 - 45 มิลลิเมตร 

ชุด 9,500.00 - - 

114 111010602 CROSS LINK HOOK WITH LOCKING  
BAR 45-60MM 

ตะขอคานเชื่อมระหว่างแท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง  
ขนาด 45 - 60 มิลลิเมตร 

ชุด 9,500.00 - - 

115 111010603 CROSS LINK HOOK WITH LOCKING  
BAR 60-75MM 

ตะขอคานเชื่อมระหว่างแท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง  
ขนาด 60 - 75 มิลลิเมตร 

ชุด 9,500.00 - - 
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116 111010604 CROSS LINK HOOK WITH LOCKING  
BAR 75-90MM 

ตะขอคานเชื่อมระหว่างแท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง  
ขนาด 75 - 90 มิลลิเมตร 

ชุด 9,500.00 - - 

117 111010200 TI CROSS LINK HOOK 6/4 MM-2 ตะขอเชื่อมโลหะยึดระหว่างแท่งโลหะดามกระดูก  
6/4-2 มิลลิเมตร 

ชุด 8,000.00 - - 

118 111010201 TI CROSS LINK HOOK 13.5x20 MM ตะขอคานเชื่อมโลหะยึดระหว่างแท่งโลหะดามกระดูก  
13.5 x 20.0 มิลลิเมตร 

ชุด 8,000.00 - - 

119 111010202 TI CROSS LINK HOOK 13x21 MM ตะขอเชื่อมโลหะยึดระหว่างแท่งโลหะดามกระดูก  
13.0 x 21.0 มิลลิเมตร 

ชุด 8,000.00 - - 

120 111010203 TI CROSS LINK HOOK 6/4 MM ตะขอเชื่อมโลหะยึดระหว่างแท่งโลหะดามกระดูก  
6.0/4.0 มิลลิเมตร 

ชุด 8,000.00 - - 

121 111010402 INNER SCREW M6.0x1.0 MM. น็อตโลหะยึดระหว่างแท่งโลหะดามกระดูก 6.0  x 1.0 มม. ชุด 500.00 - - 

122 111010300 TI LAMINAR HOOK 5x5 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังส่วนลามิน่า 5.0 x 5 มิลลิเมตร ชุด 7,000.00 - - 

123 111010301 TI LAMINAR HOOK 5x7 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังส่วนลามิน่า 5.0 x 7 มิลลิเมตร ชุด 7,000.00 - - 

124 111010302 TI LAMINAR HOOK 6.5x5 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังส่วนลามิน่า 6.5 x 5 มิลลิเมตร ชุด 7,000.00 - - 

125 111010303 TI LAMINAR HOOK 6.5x7 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังส่วนลามิน่า 6.5 x 7 มิลลิเมตร ชุด 7,000.00 - - 

126 111010304 TI LAMINAR HOOK 8x5 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังส่วนลามิน่า 8.0 x 5 มิลลิเมตร ชุด 7,000.00 - - 

127 111010305 TI LAMINAR HOOK 8x7 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังส่วนลามิน่า 8.0 x 7 มิลลิเมตร ชุด 7,000.00 - - 

128 111011100 CHA LONG ARM MP SCREW 6.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาว 6.5 x 35 มิลลิเมตร ชุด 8,000.00 - - 

129 111011101 CHA LONG ARM MP SCREW 6.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาว 6.5 x 40 มิลลิเมตร ชุด 8,000.00 - - 

130 111011102 CHA LONG ARM MP SCREW 6.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาว 6.5 x 45 มิลลิเมตร ชุด 8,000.00 - - 

131 111011103 CHA LONG ARM MP SCREW 6.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาว 6.5 x 50 มิลลิเมตร ชุด 8,000.00 - - 
132 111011200 CHA LONG ARM MP SCREW 7.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาว 7.5 x 35 มิลลิเมตร ชุด 8,000.00 - - 
133 111011201 CHA LONG ARM MP SCREW 7.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาว 7.5 x 40 มิลลิเมตร ชุด 8,000.00 - - 
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134 111011202 CHA LONG ARM MP SCREW 7.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาว 7.5 x 45 มิลลิเมตร ชุด 8,000.00 - - 
135 111011203 CHA LONG ARM MP SCREW 7.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาว 7.5 x 50 มิลลิเมตร ชุด 8,000.00 - - 
136 111011300 CHA LONG ARM PP SCREW 6.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาวชนิดหมุนได้  

6.5 x 35 มิลลิเมตร 
ชุด 8,000.00 - - 

137 111011301 CHA LONG ARM PP SCREW 6.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาวชนิดหมุนได้  
6.5 x 40 มิลลิเมตร 

ชุด 8,000.00 - - 

138 111011302 CHA LONG ARM PP SCREW 6.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาวชนิดหมุนได้  
6.5 x 45 มิลลิเมตร 

ชุด 8,000.00 - - 

139 111011303 CHA LONG ARM PP SCREW 6.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาวชนิดหมุนได้  
6.5 x 50 มิลลิเมตร 

ชุด 8,000.00 - - 

140 111011400 CHA LONG ARM PP SCREW 7.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาวชนิดหมุนได้  
7.5 x 35 มิลลิเมตร 

ชุด 8,000.00 - - 

141 111011401 CHA LONG ARM PP SCREW 7.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาวชนิดหมุนได้  
7.5 x 40 มิลลิเมตร 

ชุด 8,000.00 - - 

142 111011402 CHA LONG ARM PP SCREW 7.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาวชนิดหมุนได้  
7.5 x 45 มิลลิเมตร 

ชุด 8,000.00 - - 

143 111011403 CHA LONG ARM PP SCREW 7.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวยาวชนิดหมุนได้  
7.5 x 50 มิลลิเมตร 

ชุด 8,000.00 - - 

144 111010704 TI PEDICLE HOOK SIZE 8 , 6.5x5 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังส่วนเพดดิเคิล ขนาด 8, 
6.5x5 มิลลิเมตร 

ชุด 7,000.00 - - 

145 111010705 TI PEDICLE HOOK SIZE 10 , 6.5x7 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังส่วนเพดดิเคิล ขนาด 10, 
6.5x7 มิลลิเมตร 

ชุด 7,000.00 - - 

146 111010801 TI INNER SCREW  M10x1.5 MM น็อตเกลียวนอกล็อคสกรูยึดแนวกระดูกสันหลัง  
ขนาด 10 มิลลิเมตร 

ช้ิน 3,000.00 - - 
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147 111012200 CHA CP CEMENTED SCREW 6.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส าหรับฉีดสารยึดกระดูก  
6.5 x 35 มิลลิเมตร 

ชุด 9,500.00 - - 

148 111012201 CHA CP CEMENTED SCREW 6.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส าหรับฉีดสารยึดกระดูก  
6.5 x 40 มิลลิเมตร 

ช้ิน 9,500.00 - - 

149 111012202 CHA CP CEMENTED SCREW 6.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส าหรับฉีดสารยึดกระดูก  
6.5 x 45 มิลลิเมตร 

ช้ิน 9,500.00 - - 

150 111012203 CHA CP CEMENTED SCREW 6.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส าหรับฉีดสารยึดกระดูก  
6.5 x 50 มิลลิเมตร 

ช้ิน 9,500.00 - - 

151 111012100 CHA CP CEMENTED SCREW 5.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส าหรับฉีดสารยึดกระดูก  
5.5 x 30 มิลลิเมตร 

ช้ิน 9,500.00 - - 

152 111012101 CHA CP CEMENTED SCREW 5.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส าหรับฉีดสารยึดกระดูก  
5.5 x 35 มิลลิเมตร 

ช้ิน 9,500.00 - - 

153 111012102 CHA CP CEMENTED SCREW 5.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส าหรับฉีดสารยึดกระดูก  
5.5 x 40 มิลลิเมตร 

ช้ิน 9,500.00 - - 

154 111012103 CHA CP CEMENTED SCREW 5.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส าหรับฉีดสารยึดกระดูก  
5.5 x 45 มิลลิเมตร 

ช้ิน 9,500.00 - - 

155 111012300 CHA CP CEMENTED SCREW 7.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส าหรับฉีดสารยึดกระดูก  
7.5 x 45 มิลลิเมตร 

ช้ิน 9,500.00 - - 

156 111012301 CHA CP CEMENTED SCREW 7.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส าหรับฉีดสารยึดกระดูก  
7.5 x 50 มิลลิเมตร 

ช้ิน 9,500.00 - - 

157 111012302 CHA CP CEMENTED SCREW 7.5x55 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส าหรับฉีดสารยึดกระดูก  
7.5 x 55 มิลลิเมตร 

ช้ิน 9,500.00 - - 

158 111012000 CHA MP SCREW 8.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 8.5 x 40 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
159 111012001 CHA MP SCREW 8.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 8.5 x 45 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
160 111012002 CHA MP SCREW 8.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 8.5 x 50 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
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161 111012003 CHA MP SCREW 8.5x60 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 8.5 x 60 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
162 111012011 CHA MP SCREW 8.5x65 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 8.5 x 65 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
163 111012004 CHA MP SCREW 8.5x70 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 8.5 x 70 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
164 111012005 CHA MP SCREW 8.5x80 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 8.5 x 80 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
165 111012012 CHA MP SCREW 8.5x90 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 8.5 x 90 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
166 111012006 CHA MP SCREW 8.5x100 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวคงที่ 8.5 x 100 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
167 111012901 CHA PP SCREW 8x80 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 8.0 x 80 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
168 111012908 CHA PP SCREW 8x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 8.0 x 40 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
169 111012902 CHA PP SCREW 8x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 8.0 x 45 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
170 111012903 CHA PP SCREW 8x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 8.0 x 50 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
171 111012904 CHA PP SCREW 8x60 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 8.0 x 60 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
172 111012909 CHA PP SCREW 8x65 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 8.0 x 65 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
173 111012905 CHA PP SCREW 8x70 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 8.0 x 70 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 
174 111012906 CHA PP SCREW 8x90 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 8.0 x 90 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 

175 111012907 CHA PP SCREW 8x100 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังแบบหัวหมุนได้ 8.0 x 100 มิลลิเมตร ช้ิน 7,000.00 - - 

176 111010902 PARALLEL CONNECTOR ROD 6/6 MM-4 
(DOUBLE) 

ตัวต่อเชื่อมแท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบขนาน 6/6 
มิลลิเมตร ชนิด 4 รู 

ชุด 9,000.00 - - 

177 154000091 TI CONNECTOR ROD 3 HOLES NO.1 ตัวต่อเชื่อมแท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดข้าง ชนิด 3 ร ู ชุด 9,000.00 - - 

178 154000092 TI CONNECTOR ROD 3 HOLES NO.2 ตัวต่อเชื่อมแท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบปิดข้าง ชนิด 3 ร ู ชุด 9,000.00 - - 

179 154000094 PARALLEL ROD CONNECTOR 6/6 MM ตัวต่อเชื่อมแท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบขนาน 6/6 
มิลลิเมตร ชนิด 2 รู 

ชุด 9,000.00 - - 

180 154000095 TI ROD CONNECTOR 6/6 MM ตัวต่อเชื่อมแท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบขนานชนิดหัวคู่  
6/6 มิลลิเมตร 

ชุด 9,000.00 - - 
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181 111011000 TI SIDE CONNECTOR 6x20 MM ตัวยึดเชื่อมโลหะดามกระดูกสันหลังแบบออกด้านข้าง  
6.0 x 20 มิลลิเมตร 

ชุด 7,000.00 - - 

182 111011001 TI SIDE CONNECTOR 6x30 MM ตัวยึดเชื่อมโลหะดามกระดูกสันหลังแบบออกด้านข้าง  
6.0 x 30 มิลลิเมตร 

ชุด 7,000.00 - - 

183 115020102 TI CAGE SIZE 8x10 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม  
8x10 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

184 115020103 TI CAGE SIZE 9x11 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม  
9x11 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

185 115020104 TI CAGE SIZE 10x12 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม 
10x12 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

186 115020105 TI CAGE SIZE 11x13 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม 
11x13 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

187 115020106 TI CAGE SIZE 12x14 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม  
12x14 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

188 115020300 TI LUMBAR CAGE 8x20 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม  
8x20 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

189 115020301 TI LUMBAR CAGE 9x20 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม  
9x20 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

190 115020302 TI LUMBAR CAGE 10x20 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม  
10x20 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

191 115020303 TI LUMBAR CAGE 11x20 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม 
11x20 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

192 115020400 TI LUMBAR CAGE 8x25 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม  
8x25 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 
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193 115020401 TI LUMBAR CAGE 9x25 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม  
9x25 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

194 115020402 TI LUMBAR CAGE 10x25 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม  
10x25 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

195 115020403 TI LUMBAR CAGE 11x25 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม  
11x25 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

196 115020404 TI LUMBAR CAGE 12x25 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบไททาเนียม  
12x25 มิลลิเมตร 

ช้ิน 7,000.00 - - 

197 115020900 PLIF PEEK CAGE 4 DEG 11x20x10 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบพีค 4 องศา 
11x20x10 มิลลิเมตร 

ช้ิน 16,000.00 - - 

198 115020901 PLIF PEEK CAGE 4 DEG 11x20x11 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบพีค 4 องศา 
11x20x11 มิลลิเมตร 

ช้ิน 16,000.00 - - 

199 115020902 PLIF PEEK CAGE 4 DEG 11x25x12 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบพีค 4 องศา 
11x25x12 มิลลิเมตร 

ช้ิน 16,000.00 - - 

200 115020903 PLIF PEEK CAGE 4 DEG 11x20x8 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบพีค 4 องศา 
11x20x8 มิลลิเมตร 

ช้ิน 16,000.00 - - 

201 115020904 PLIF PEEK CAGE 4 DEG 11x20x9 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบพีค 4 องศา 
11x20x9 มิลลิเมตร 

ช้ิน 16,000.00 - - 

202 115030000 TI MESH 16x100 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 16x100 
มิลลิเมตร 

ช้ิน 25,000.00 - - 

203 115030001 TI MESH 19x100 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 19x100 
มิลลิเมตร 

ช้ิน 25,000.00 - - 

204 115030002 TI MESH 22x100 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 22x100 
มิลลิเมตร 

ช้ิน 25,000.00 - - 

205 115030003 TI MESH 25x100 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 25x100 
มิลลิเมตร 

ช้ิน 25,000.00 - - 
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03020004 โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System)  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว รุ่น CHARIROT (ผ่าตัดทางด้านหลัง)  
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(รวม vat)  
ต่อหน่วย 

หน่วยนับ 
(ระดับ) 

ราคา (รวม vat)  
ต่อหน่วย (ระดับ) 

206 115030008 TI MESH 10x100 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 10x100 
มิลลิเมตร 

ช้ิน 25,000.00 - - 

207 115030004 TI MESH 13x100 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 13x100 
มิลลิเมตร 

ช้ิน 25,000.00 - - 

208 115010000 TI MESH 10x30 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 10x30 มิลลิเมตร ช้ิน 9,000.00 - - 

209 115010001 TI MESH 10x70 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 10x70 มิลลิเมตร ช้ิน 18,000.00 - - 

210 115010002 TI MESH 12x30 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 12x30 มิลลิเมตร ช้ิน 9,000.00 - - 

211 115010003 TI MESH 12x70 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 12x70 มิลลิเมตร ช้ิน 18,000.00 - - 

212 115010004 TI MESH 14x30 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 14x30 มิลลิเมตร ช้ิน 9,000.00 - - 

213 115010005 TI MESH 14x70 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 14x70 มิลลิเมตร ช้ิน 18,000.00 - - 

214 115010006 TI MESH 16x30 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 16x30 มิลลิเมตร ช้ิน 9,000.00 - - 

215 115010007 TI MESH 16x70 MM วัสดุทดแทนหมอนกระดูกสันหลังแบบตาข่าย 16x70 มิลลิเมตร ช้ิน 18,000.00 
  

216 114000200 TI STAPLE 14-8 MM (SINGLE) แผ่นพื้นรองสกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส่วนเอวด้านหน้า 
แบบเดี่ยว 14x8 มิลลิเมตร 

ช้ิน 8,000.00 - - 

217 114000201 TI STAPLE 16-9 MM (SINGLE) แผ่นพื้นรองสกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส่วนเอวด้านหน้า 
แบบเดี่ยว 16x9 มิลลิเมตร 

ช้ิน 8,000.00 - - 

218 114000102 TI STAPLE 26x15 MM UPPER-MEDIUM 
(DOUBLE) 

แผ่นพื้นรองสกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส่วนเอวด้านบน- 
ขนาดกลาง 26x15 มิลลิเมตร (แบบคู่) 

ช้ิน 20,000.00 - - 

219 114000103 TI STAPLE 27x17 MM LOWER-MEDIUM 
(DOUBLE) 

แผ่นพื้นรองสกรูยึดแนวกระดูกสันหลังส่วนเอวด้านล่าง- 
ขนาดกลาง 27x17 มิลลิเมตร (แบบคู่) 

ช้ิน 20,000.00 - - 

220 114000000 TITANIUM CROSS LINK ตัวยึดแท่งโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนเอวด้านหน้า ช้ิน 8,000.00 - - 

221 114000001 INNER SCREW M6x1x6.5MM สกรูยึดแท่งโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนเอว 
 ขนาด M6x1x6.5 มิลลิเมตร 

ช้ิน 300.00 - - 
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222 115073050 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG  
10x26x7 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x26x7 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

223 115073051 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG  
10x26x8 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x26x8 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

224 115073052 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG  
10x26x9 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x26x9 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

225 115073053 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x26x10 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x26x10 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

226 115073054 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x26x11 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x26x11 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

227 115073055 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x26x12 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x26x12 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

228 115073056 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x26x13 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x26x13 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

229 115073057 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x26x15 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x26x15 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

230 115073058 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x26x17 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x26x17 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

231 115073150 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG  
10x30x7 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x30x7 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

232 115073151 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG  
10x30x8 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x30x8 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

233 115073152 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG  
10x30x9 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x30x9 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

234 115073153 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x30x10 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x30x10 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 
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235 115073154 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x30x11 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x30x11 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

236 115073155 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x30x12 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x30x12 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

237 115073156 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x30x13 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x30x13 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

238 115073157 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x30x15 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x30x15 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

239 115073158 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 0 DEG 
10x30x17 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 0 องศา 
10x30x17 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

240 115073250 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG  
10x26x7 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x26x7 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

241 115073251 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG  
10x26x8 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x26x8 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

242 115073252 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG  
10x26x9 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x26x9 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

243 115073253 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x26x10 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x26x10 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

244 115073254 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x26x11 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x26x11 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

245 115073255 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x26x12 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x26x12 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

246 115073256 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x26x13 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x26x13 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

247 115073257 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x26x15 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x26x15 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 



 

ผ-37 
03020004 โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System)  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว รุ่น CHARIROT (ผ่าตัดทางด้านหลัง)  

                               

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
ราคา  

(รวม vat)  
ต่อหน่วย 

หน่วยนับ 
(ระดับ) 

ราคา (รวม vat)  
ต่อหน่วย (ระดับ) 

248 115073258 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x26x17 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x26x17 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

249 115073350 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG  
10x30x7 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x30x7 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

250 115073351 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG  
10x30x8 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x30x8 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

251 115073352 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG  
10x30x9 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x30x9 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

252 115073353 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x30x10 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x30x10 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

253 115073354 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x30x11 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x30x11 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

254 115073355 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x30x12 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x30x12 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

255 115073356 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x30x13 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x30x13 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

256 115073357 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x30x15 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x30x15 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

257 115073358 HANUMAN TLIF PEEK CAGE 6 DEG 
10x30x17 MM 

วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังรูปถั่ว เอียง 6 องศา 
10x30x17 มิลลิเมตร 

ช้ิน 20,000.00 - - 

หมายเหตุ :- 1 ระดับ ประกอบด้วย สกรูดามกระดูกสันหลังจ านวน 4 ชุด รวมกับแท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง 6.0 มม. 2 ช้ิน 

 
หมายเหตุ :   ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 

- แก้ไข Item Code และชื่อรายการเดิม จ านวน 257 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 



 

ผ-38 
 0302004 โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนดิเพดดคิูล่าสกรูแบบเปิดแผลเล็ก รุ่น APOLLO 

ล าดับ OP-Code Item Code Part Name Part Name (ภาษาไทย) 
หน่วย
นับ  

ราคา  
(รวม vat)  
ต่อหน่วย 

1 370.905 111000300 APOLLO MIS INNER SCREW M10x1.5 MM น็อตเกลียวนอกล็อคสกรูดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็ก ช้ิน  3,000.00  

2 380.650 111000900 APOLLO CP SCREW 5.5x30 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
5.5 x 30 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

3 380.651 111000901 APOLLO CP SCREW 5.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
5.5 x 35 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

4 380.652 111000902 APOLLO CP SCREW 5.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
5.5 x 40 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

5 380.653 111000903 APOLLO CP SCREW 5.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
5.5 x 45 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

6 380.610 111001000 APOLLO CP SCREW 6.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
6.5 x 35 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

7 380.611 111001001 APOLLO CP SCREW 6.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
6.5 x 40 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

8 380.612 111001002 APOLLO CP SCREW 6.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
6.5 x 45 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

9 380.613 111001003 APOLLO CP SCREW 6.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
6.5 x 50 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

10 380.617 111001104 APOLLO CP SCREW 7.5x35 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
7.5 x 35 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

11 380.618 111001100 APOLLO CP SCREW 7.5x40 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
7.5 x 40 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

12 380.619 111001101 APOLLO CP SCREW 7.5x45 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
7.5 x 45 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

13 380.620 111001102 APOLLO CP SCREW 7.5x50 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
7.5 x 50 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  
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14 380.621 111001103 APOLLO CP SCREW 7.5x55 MM สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก  
7.5 x 55 มิลลิเมตร 

ชุด  8,000.00  

15 380.674 111001200 APOLLO CP SCREW 5.5x30 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 5.5 x 30 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

16 380.675 111001201 APOLLO CP SCREW 5.5x35 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 5.5 x 35 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

17 380.676 111001202 APOLLO CP SCREW 5.5x40 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 5.5 x 40 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

18 380.677 111001203 APOLLO CP SCREW 5.5x45 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 5.5 x 45 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

19 380.680 111001300 APOLLO CP SCREW 6.5x35 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 6.5 x 35 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

20 380.681 111001301 APOLLO CP SCREW 6.5x40 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 6.5 x 40 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

21 380.682 111001302 APOLLO CP SCREW 6.5x45 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 6.5 x 45 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

22 380.683 111001303 APOLLO CP SCREW 6.5x50 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 6.5 x 50 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

23 380.685 111001400 APOLLO CP SCREW 7.5x35 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 7.5 x 35 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

24 380.686 111001404 APOLLO CP SCREW 7.5x40 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 7.5 x 40 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

25 380.687 111001401 APOLLO CP SCREW 7.5x45 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 7.5 x 45 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

26 380.688 111001402 APOLLO CP SCREW 7.5x50 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 7.5 x 50 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  
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27 380.689 111001403 APOLLO CP SCREW 7.5x55 MM CEMENT HO สกรูยึดแนวกระดูกสันหลังชนิดมีรูผ่านตลอด แบบผ่าตัดแผลเล็ก ส าหรับฉีดสาร 
ยึดกระดูก 7.5 x 55 มิลลิเมตร 

ชุด  9,000.00  

28 372.108 111000200 APOLLO OTG ROD 5.5x80 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 80 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

29 372.109 111000201 APOLLO OTG ROD 5.5x90 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 90 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

30 372.110 111000202 APOLLO OTG ROD 5.5x100 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 100 x รัศมี 
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

31 372.111 111000203 APOLLO OTG ROD 5.5x110 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 110 x รัศมี 
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

32 372.112 111000204 APOLLO OTG ROD 5.5x120 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 120 x รัศมี 
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

33 372.113 111000205 APOLLO OTG ROD 5.5x130 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 130 x รัศมี 
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

34 372.114 111000206 APOLLO OTG ROD 5.5x140 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 140 x รัศมี 
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

35 372.115 111000207 APOLLO OTG ROD 5.5x150 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 150 x รัศมี 
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

36 372.116 111000208 APOLLO OTG ROD 5.5x160 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 160 x รัศมี 
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

37 372.117 111000209 APOLLO OTG ROD 5.5x170 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 170 x รัศมี 
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

38 372.118 111000210 APOLLO OTG ROD 5.5x180 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 180 x รัศมี 
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

39 372.119 111000211 APOLLO OTG ROD 5.5x190 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 190 x รัศมี 
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  
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40 372.120 111000212 APOLLO OTG ROD 5.5x200 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 200 x รัศมี 
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

41 372.128 111000700 APOLLO OTG ROD 5.5x80 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 80 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

42 372.129 111000701 APOLLO OTG ROD 5.5x90 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 90 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

43 372.130 111000702 APOLLO OTG ROD 5.5x100 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 100 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

44 372.131 111000703 APOLLO OTG ROD 5.5x110 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 110 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

45 372.132 111000704 APOLLO OTG ROD 5.5x120 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 120 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

46 372.133 111000705 APOLLO OTG ROD 5.5x130 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 130 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

47 372.134 111000706 APOLLO OTG ROD 5.5x140 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 140 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

48 372.135 111000707 APOLLO OTG ROD 5.5x150 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 150 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

49 372.136 111000708 APOLLO OTG ROD 5.5x160 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 160 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

50 372.137 111000709 APOLLO OTG ROD 5.5x170 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 170 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

51 372.138 111000710 APOLLO OTG ROD 5.5x180 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 180 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

52 372.139 111000711 APOLLO OTG ROD 5.5x190 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 190 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  
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53 372.140 111000712 APOLLO OTG ROD 5.5x200 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 200 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

54 372.141 111000713 APOLLO OTG ROD 5.5x210 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 210 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

55 372.142 111000714 APOLLO OTG ROD 5.5x220 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 220 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

56 372.143 111000715 APOLLO OTG ROD 5.5x230 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 230 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

57 372.144 111000716 APOLLO OTG ROD 5.5x240 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 240 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

58 372.145 111000717 APOLLO OTG ROD 5.5x250 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 250 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

59 372.146 111000718 APOLLO OTG ROD 5.5x260 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 260 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

60 372.147 111000719 APOLLO OTG ROD 5.5x270 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 270 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

61 372.148 111000720 APOLLO OTG ROD 5.5x280 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 280 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

62 372.149 111000721 APOLLO OTG ROD 5.5x290 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 290 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

63 372.150 111000722 APOLLO OTG ROD 5.5x300 MM(STRAIGHT) แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดหกเหลี่ยม 5.5 x 300 มิลลิเมตร 
ชนิดตรง 

ช้ิน  1,500.00  

64 372.440 111000500 APOLLO ROD 5.5x40 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 40 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

65 372.445 111000501 APOLLO ROD 5.5x45 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 45 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  
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66 372.450 111000502 APOLLO ROD 5.5x50 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 50 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

67 372.455 111000503 APOLLO ROD 5.5x55 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 55 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

68 372.460 111000504 APOLLO ROD 5.5x60 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 60 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

69 372.465 111000505 APOLLO ROD 5.5x65 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 65 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

70 372.470 111000506 APOLLO ROD 5.5x70 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 70 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

71 372.475 111000507 APOLLO ROD 5.5x75 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 75 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

72 372.480 111000508 APOLLO ROD 5.5x80 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 80 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

73 372.485 111000509 APOLLO ROD 5.5x85 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 85 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

74 372.490 111000510 APOLLO ROD 5.5x90 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 90 x รัศมี 200 
มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

75 372.495 111000511 APOLLO ROD 5.5x95 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 95 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

76 372.500 111000512 APOLLO ROD 5.5x100 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 100 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

77 372.505 111000513 APOLLO ROD 5.5x105 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 105 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

78 372.510 111000514 APOLLO ROD 5.5x110 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 110 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  
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79 372.515 111000515 APOLLO ROD 5.5x115 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 115 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

80 372.520 111000516 APOLLO ROD 5.5x120 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 120 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

81 372.525 111000517 APOLLO ROD 5.5x125 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 125 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

82 372.530 111000518 APOLLO ROD 5.5x130 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 130 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

83 372.535 111000519 APOLLO ROD 5.5x135 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 135 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

84 372.540 111000520 APOLLO ROD 5.5x140 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 140 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

85 372.545 111000521 APOLLO ROD 5.5x145 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 145 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

86 372.550 111000522 APOLLO ROD 5.5x150 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 150 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

87 372.555 111000523 APOLLO ROD 5.5x155 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 155 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

88 372.560 111000524 APOLLO ROD 5.5x160 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 160 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

89 372.565 111000525 APOLLO ROD 5.5x165 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 165 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

90 372.570 111000526 APOLLO ROD 5.5x170 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 170 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

91 372.575 111000527 APOLLO ROD 5.5x175 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 175 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  
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92 372.580 111000528 APOLLO ROD 5.5x180 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 180 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

93 372.585 111000529 APOLLO ROD 5.5x185 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 185 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

94 372.590 111000530 APOLLO ROD 5.5x190 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 190 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

95 372.595 111000531 APOLLO ROD 5.5x195 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 195 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

96 372.599 111000532 APOLLO ROD 5.5x200 MM,R200 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 200 x รัศมี  
200 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

97 372.900 111000800 APOLLO ROD 5.5x160 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 160 x รัศมี  
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

98 372.901 111000801 APOLLO ROD 5.5x170 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 170 x รัศมี  
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

99 372.902 111000802 APOLLO ROD 5.5x180 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 180 x รัศมี  
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

100 372.903 111000803 APOLLO ROD 5.5x190 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 190 x รัศมี  
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

101 372.904 111000804 APOLLO ROD 5.5x200 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 200 x รัศมี  
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

102 372.905 111000805 APOLLO ROD 5.5x165 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 165 x รัศมี  
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

103 372.906 111000806 APOLLO ROD 5.5x175 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 175 x รัศมี  
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

104 372.907 111000807 APOLLO ROD 5.5x185 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 185 x รัศมี  
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  
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105 372.908 111000808 APOLLO ROD 5.5x195 MM,R250 แท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิดแผลเล็กชนิดกลม 5.5 x 195 x รัศมี  
250 มิลลิเมตร 

ช้ิน  1,500.00  

106 274.297 311000001 K-WIRE 1.6x500 MM BLUNT TIP ลวดน าทางขนาด 1.6x500 มม. ช้ิน     750.00  
 
หมายเหตุ :   ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 

- แก้ไข Item Code และชื่อรายการเดิม จ านวน 106 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 
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1 112000000 MERCURY CERVICAL PLATE 1  
LV 14 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
1 ระดับ 14 มิลลิเมตร 

ช้ิน     12,000.00  ระดับ     22,000.00  1 ระดับ หมายถึง 
MERCURY CERVICAL 

PLATE 1 ระดับ  
จ านวน 1 ชิ้น รวมกับ 
MERCURY SCREW   

4 ช้ิน 

2 112000001 MERCURY CERVICAL PLATE 1  
LV 16 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
1 ระดับ 16 มิลลิเมตร 

ช้ิน     12,000.00  ระดับ     22,000.00  

3 112000002 MERCURY CERVICAL PLATE 1  
LV 18 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
1 ระดับ 18 มิลลิเมตร 

ช้ิน     12,000.00  ระดับ     22,000.00  

4 112000003 MERCURY CERVICAL PLATE 1  
LV 20 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
1 ระดับ 20 มิลลิเมตร 

ช้ิน     12,000.00  ระดับ     22,000.00  

5 112000004 MERCURY CERVICAL PLATE 1  
LV 22 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
1 ระดับ 22 มิลลิเมตร 

ช้ิน     12,000.00  ระดับ     22,000.00  

6 112000005 MERCURY CERVICAL PLATE 1  
LV 24 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
1 ระดับ 24 มิลลิเมตร 

ช้ิน     12,000.00  ระดับ     22,000.00  

7 112000006 MERCURY CERVICAL PLATE 1  
LV 26 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
1 ระดับ 26 มิลลิเมตร 

ช้ิน     12,000.00  ระดับ     22,000.00  

8 112000100 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 28 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 28 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00  2 ระดับ หมายถึง 
MERCURY CERVICAL 
PLATE 2 ระดับ จ านวน 

1 ชิ้น รวมกับ 
MERCURY SCREW   

6 ช้ิน 

9 112000101 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 30 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 30 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00  

10 112000102 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 31 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 31 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00  

11 112000103 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 32 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 32 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00  
 

12 112000104 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 34 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 34 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00   

13 112000105 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 36 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 36 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00   
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ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) 
หน่วยนับ 

(ช้ิน) 

ราคา  
(รวม vat) 

ต่อหน่วย(ช้ิน) 

หน่วยนับ 
(ระดับ) 

ราคา  
(รวม vat)  

ต่อหน่วย(ระดับ) 
หมายเหตุ 

14 112000106 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 37 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 37 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00  2 ระดับ หมายถึง 
MERCURY CERVICAL 
PLATE 2 ระดับ จ านวน 

1 ชิ้น รวมกับ 
MERCURY SCREW   

6 ช้ิน 

15 112000107 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 38 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 38 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00  

16 112000108 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 40 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 40 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00  

17 112000109 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 42 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 42 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00  

18 112000110 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 43 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 43 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00  

19 112000111 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 44 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 44 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00  

20 112000112 MERCURY CERVICAL PLATE 2  
LV 46 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
2 ระดับ 46 มิลลิเมตร 

ช้ิน     18,000.00  ระดับ     33,000.00  

21 112000200 MERCURY CERVICAL PLATE 3  
LV 45 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
3 ระดับ 45 มิลลิเมตร 

ช้ิน     22,000.00  ระดับ     44,000.00  3 ระดับ หมายถึง 
MERCURY CERVICAL 

PLATE 3 ระดับ 
จ านวน 1 ชิ้น รวมกับ 
MERCURY SCREW 

8 ช้ิน 
 

22 112000201 MERCURY CERVICAL PLATE 3  
LV 48 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
3 ระดับ 48 มิลลิเมตร 

ช้ิน     22,000.00  ระดับ     44,000.00  

23 112000202 MERCURY CERVICAL PLATE 3  
LV 51 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
3 ระดับ 51 มิลลิเมตร 

ช้ิน     22,000.00  ระดับ     44,000.00  

24 112000203 MERCURY CERVICAL PLATE 3  
LV 54 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
3 ระดับ 54 มิลลิเมตร 

ช้ิน     22,000.00  ระดับ     44,000.00  

25 112000204 MERCURY CERVICAL PLATE 3  
LV 57 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
3 ระดับ 57 มิลลิเมตร 

ช้ิน     22,000.00  ระดับ     44,000.00   

26 112000205 MERCURY CERVICAL PLATE 3  
LV 60 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
3 ระดับ 60 มิลลิเมตร 

ช้ิน     22,000.00  ระดับ     44,000.00   



 

ผ-49 
0302004 โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) โลหะดามกระดูกคอด้านหน้ารุ่น MERCURY (ผ่าตัดทางด้านหน้า) 

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) 
หน่วยนับ 

(ช้ิน) 

ราคา  
(รวม vat) 

ต่อหน่วย(ช้ิน) 

หน่วยนับ 
(ระดับ) 

ราคา  
(รวม vat)  

ต่อหน่วย(ระดับ) 
หมายเหตุ 

27 112000206 MERCURY CERVICAL PLATE 3  
LV 63 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
3 ระดับ 63 มิลลิเมตร 

ช้ิน     22,000.00  ระดับ     44,000.00  3 ระดับ หมายถึง 
MERCURY CERVICAL 

PLATE 3 ระดับ  
จ านวน 1 ชิ้น รวมกับ 
MERCURY SCREW   

8 ช้ิน 

28 112000207 MERCURY CERVICAL PLATE 3  
LV 66 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
3 ระดับ 66 มิลลิเมตร 

ช้ิน     22,000.00  ระดับ     44,000.00  

29 112000208 MERCURY CERVICAL PLATE 3  
LV 69 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
3 ระดับ 69 มิลลิเมตร 

ช้ิน     22,000.00  ระดับ     44,000.00  

30 112000300 MERCURY CERVICAL PLATE 4  
LV 60 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4 ระดับ 60 มิลลิเมตร 

ช้ิน     30,000.00  ระดับ     55,000.00  
 

31 112000301 MERCURY CERVICAL PLATE 4  
LV 64 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4 ระดับ 64 มิลลิเมตร 

ช้ิน     30,000.00  ระดับ     55,000.00  

32 112000302 MERCURY CERVICAL PLATE 4  
LV 68 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4 ระดับ 68 มิลลิเมตร 

ช้ิน     30,000.00  ระดับ     55,000.00  4 ระดับ หมายถึง 
MERCURY CERVICAL 

PLATE 3 ระดับ  
จ านวน 1 ชิ้น รวมกับ 
MERCURY SCREW  

10 ช้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 112000303 MERCURY CERVICAL PLATE 4  
LV 72 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4 ระดับ 72 มิลลิเมตร 

ช้ิน     30,000.00  ระดับ     55,000.00  

34 112000304 MERCURY CERVICAL PLATE 4  
LV 76 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4 ระดับ 76 มิลลิเมตร 

ช้ิน     30,000.00  ระดับ     55,000.00  

35 112000305 MERCURY CERVICAL PLATE 4  
LV 80 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4 ระดับ 80 มิลลิเมตร 

ช้ิน     30,000.00  ระดับ     55,000.00  

36 112000306 MERCURY CERVICAL PLATE 4  
LV 84 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4 ระดับ 84 มิลลิเมตร 

ช้ิน     30,000.00  ระดับ     55,000.00  

37 112000307 MERCURY CERVICAL PLATE 4  
LV 88 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4 ระดับ 88 มิลลิเมตร 

ช้ิน     30,000.00  ระดับ     55,000.00  

38 112000308 MERCURY CERVICAL PLATE 4  
LV 92 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4 ระดับ 92 มิลลิเมตร 

ช้ิน     30,000.00  ระดับ     55,000.00  
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0302004 โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) โลหะดามกระดูกคอด้านหน้ารุ่น MERCURY (ผ่าตัดทางด้านหน้า) 

ล าดับ 
Item 
Code 

Part Name Part Name (ภาษาไทย) 
หน่วยนับ 

(ช้ิน) 

ราคา  
(รวม vat) 

ต่อหน่วย(ช้ิน) 

หน่วยนับ 
(ระดับ) 

ราคา  
(รวม vat)  

ต่อหน่วย(ระดับ) 
หมายเหตุ 

39 112000309 MERCURY CERVICAL PLATE 4  
LV 96 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4 ระดับ 96 มิลลิเมตร 

ช้ิน     30,000.00  ระดับ     55,000.00  4 ระดับ หมายถึง 
MERCURY CERVICAL 

PLATE 3 ระดับ  
จ านวน 1 ชิ้น รวมกับ 
MERCURY SCREW  

10 ช้ิน 

40 112000310 MERCURY CERVICAL PLATE 4  
LV 100 MM 

แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4 ระดับ 100 มิลลิเมตร 

ช้ิน     30,000.00  ระดับ     55,000.00  

41 112000600 MERCURY SCREW 4x7 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า  
4.0x7 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

42 112000601 MERCURY SCREW 4x8 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า  
4.0x8 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

43 112000602 MERCURY SCREW 4x9 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า  
4.0x9 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

44 112000603 MERCURY SCREW 4x10 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.0x10 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

45 112000604 MERCURY SCREW 4x12 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.0x12 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

46 112000605 MERCURY SCREW 4x14 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.0x14 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

47 112000606 MERCURY SCREW 4x15 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.0x15 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

48 112000607 MERCURY SCREW 4x16 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.0x16 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

49 112000608 MERCURY SCREW 4x17 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.0x17 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

50 112000609 MERCURY SCREW 4x11 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.0x11 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
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51 112000611 MERCURY SCREW 4x13 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.0x13 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

52 112000700 MERCURY SCREW 4.5x9 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า  
4.5x9 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

53 112000701 MERCURY SCREW 4.5x10 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.5x10 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

54 112000702 MERCURY SCREW 4.5x11 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.5x11 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

55 112000703 MERCURY SCREW 4.5x12 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.5x12 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

56 112000704 MERCURY SCREW 4.5x13 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.5x13 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

57 112000705 MERCURY SCREW 4.5x14 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.5x14 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

58 112000706 MERCURY SCREW 4.5x15 MM สกรูยึดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 
4.5x15 มิลลิเมตร 

ช้ิน      2,500.00  - - 
  

59 115003005 ACIF PEEK CAGE 11x14x4 MM วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ 
แบบพีค 11x14x4 มิลลิเมตร  

ช้ิน     16,000.00  - - 
  

60 115003006 ACIF PEEK CAGE 11x14x5 MM วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ 
แบบพีค 11x14x5 มิลลิเมตร  

ช้ิน     16,000.00  - - 
  

61 115003007 ACIF PEEK CAGE 11x14x6 MM วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ 
แบบพีค 11x14x6 มิลลิเมตร  

ช้ิน     16,000.00  - - 
  

62 115003008 ACIF PEEK CAGE 11x14x7 MM วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ 
แบบพีค 11x14x7 มิลลิเมตร  

ช้ิน     16,000.00  - - 
  

63 115003009 ACIF PEEK CAGE 11x14x8 MM วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ 
แบบพีค 11x14x8 มิลลิเมตร  

ช้ิน     16,000.00  - - 
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64 115000200 ACIF PEEK CAGE 13x14x4 MM วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ 
แบบพีค 13x14x4 มิลลิเมตร  

ช้ิน     16,000.00  - - 
  

65 115000201 ACIF PEEK CAGE 13x14x5 MM วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ 
แบบพีค 13x14x5 มิลลิเมตร  

ช้ิน     16,000.00  - - 
  

66 115000202 ACIF PEEK CAGE 13x14x6 MM วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ 
แบบพีค 13x14x6 มิลลิเมตร  

ช้ิน     16,000.00  - - 
  

67 115000203 ACIF PEEK CAGE 13x14x7 MM วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ 
แบบพีค 13x14x7 มิลลิเมตร  

ช้ิน     16,000.00  - - 
  

68 115000204 ACIF PEEK CAGE 13x14x8 MM วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ 
แบบพีค 13x14x8 มิลลิเมตร  

ช้ิน     16,000.00  - - 
  

 
หมายเหตุ :   ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 

- แก้ไข Item Code และชื่อรายการเดิม จ านวน 68 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผ-53 
0302004  โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System)  โลหะยืดกระดูกสันหลังและกระดูกซีโ่ครง (Expandable Rib-Spine Distractor) 

ล าดับ Item Code Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคา  

(รวม vat) 
ต่อหน่วย  

1 111030400 ERASD KYPHOSIS ROD 4.0x60 MM แท่งเฟืองเกียร์โลหะดามกระดูกสันหลังแบบโค้งขนาด 4.0x60 มม. ช้ิน     4,000.00  

2 111030401 ERASD KYPHOSIS ROD 4.0x70 MM แท่งเฟืองเกียร์โลหะดามกระดูกสันหลังแบบโค้งขนาด 4.0x70 มม. ช้ิน     4,000.00  

3 111030402 ERASD KYPHOSIS ROD 4.0x80 MM แท่งเฟืองเกียร์โลหะดามกระดูกสันหลังแบบโค้งขนาด 4.0x80 มม. ช้ิน     4,000.00  

4 111030403 ERASD KYPHOSIS ROD 4.0x90 MM แท่งเฟืองเกียร์โลหะดามกระดูกสันหลังแบบโค้งขนาด 4.0x90 มม. ช้ิน     4,000.00  

5 111030404 ERASD KYPHOSIS ROD 4.0x100 MM แท่งเฟืองเกียร์โลหะดามกระดูกสันหลังแบบโค้งขนาด 4.0x100 มม. ช้ิน     4,000.00  

6 111030405 ERASD KYPHOSIS ROD 4.0x120 MM แท่งเฟืองเกียร์โลหะดามกระดูกสันหลังแบบโค้งขนาด 4.0x120 มม. ช้ิน     4,000.00  

7 111030406 ERASD KYPHOSIS ROD 4.0x140 MM แท่งเฟืองเกียร์โลหะดามกระดูกสันหลังแบบโค้งขนาด 4.0x140 มม. ช้ิน     4,000.00  

8 111030407 ERASD KYPHOSIS ROD 4.0x160 MM แท่งเฟืองเกียร์โลหะดามกระดูกสันหลังแบบโค้งขนาด 4.0x160 มม. ช้ิน     4,000.00  

9 111010015 TI ROD 4.0x400 MM แท่งโลหะดามแนวกระดูกสันหลังแบบตรงขนาด 4.0x400 มม. ช้ิน     1,500.00  

10 111000012 TI ROD 5.5x300 MM แท่งโลหะดามแนวกระดูกสันหลังแบบตรงขนาด 5.5x300 มม. ช้ิน     1,500.00  

11 111030100 ERASD KYPHOSIS 50 MM แผ่นปรับระยะเฟืองเกียร์โลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 50 มม. ช้ิน   55,000.00  

12 111030101 ERASD KYPHOSIS 65 MM แผ่นปรับระยะเฟืองเกียร์โลหะดามกระดูกสันหลังขนาด 65 มม. ช้ิน   55,000.00  

13 111020700 LOCKING HOOK ROD 4 MM ตะขอตัวล๊อคแท่งโลหะ ขนาด 4.0 มม. ช้ิน     3,000.00  

14 113000303 INNER SCREW M6x1, L4.8 HEX 3 MM น็อตเกลียวนอกล๊อคแท่งโลหะขนาด 4.0 มม. ช้ิน     3,000.00  

15 113001100 TI STRAIGHT HOOK M8x1.25 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังกับแท่งโลหะ ขนาด 4.0 มม. ช้ิน     5,500.00  

16 111020801 STRAIGHT HOOK 8 MM (M8x1.25) ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังกับแท่งโลหะ ขนาด 8.0 มม. ช้ิน     5,500.00  

17 111020800 STRAIGHT HOOK 6 MM (M8x1.25) ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังกับแท่งโลหะ ขนาด 6.0 มม. ช้ิน     5,500.00  

18 111020202 ALIGNMENT CONNECTOR ROD 6/6 MM-2 ตัวต่อแท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิด 6/6 มม. ช้ิน     9,000.00  

19 111010904 INNER SCREW M8x1.25, L 5 HEX 4.5 MM น็อตเกลียวนอกล๊อกตัวต่อแท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบเปิด 6/6 มม. ช้ิน     3,000.00  

20 111010906 TI ROD CONNECTOR 4/4 MM. ตัวต่อแท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบปิด 4/4 มม. ช้ิน     9,000.00  



 

ผ-54 
0302004  โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System)  โลหะยืดกระดูกสันหลังและกระดูกซีโ่ครง (Expandable Rib-Spine Distractor) 

ล าดับ Item Code Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ  
 ราคา  

(รวม vat) 
ต่อหน่วย  

21 111020200 ALIGNMENT CONNECTOR ROD 5.5/4 MM-4 ตัวต่อแท่งโลหะดามกระดูกสันหลังแบบปิด 5.5/4 มม. ช้ิน     9,000.00  

22 111020100 ALA-HOOK 90° LT 4, Size 10 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังกับแท่งโลหะขนาด 4.0 มม.ซ้าย ช้ิน     3,000.00  

23 111020101 ALA-HOOK 90° RT 4,Size 10 MM ตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังกับแท่งโลหะขนาด 4.0 มม.ขวา ช้ิน     3,000.00  

24 113000500 TI INNER SCREW (8x1.25 MM) น็อตเกลียวนอกล๊อกตะขอเก่ียวกระดูกสันหลังกับแท่งโลหะขนาด 4.0 มม. ช้ิน     3,000.00  
 
หมายเหตุ :   ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 

- แก้ไข Item Code และชื่อรายการเดิม จ านวน 24 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผ-55 
 03020004 โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า รุ่น PLUTUS 

ล าดับ Item Code Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ ราคา (รวม vat) 

1 112010400 PLUTUS PEEK CAGE 5 MM MULTI HO วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 5 มม แบบหลายรู ช้ิน 14,000.00 

2 112010401 PLUTUS PEEK CAGE 6 MM MULTI HO วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 6 มม แบบหลายรู ช้ิน 14,000.00 

3 112010600 PLUTUS PEEK CAGE 7 MM MULTI HO วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 7 มม แบบหลายรู ช้ิน 14,000.00 

4 112010601 PLUTUS PEEK CAGE 8 MM MULTI HO วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 8 มม แบบหลายรู ช้ิน 14,000.00 

5 112010500 PLUTUS PEEK CAGE 4 MM SINGLE HO วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 4 มม ช้ิน 14,000.00 

6 112010501 PLUTUS PEEK CAGE 5 MM SINGLE HO วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 5 มม ช้ิน 14,000.00 

7 112010502 PLUTUS PEEK CAGE 6 MM SINGLE HO วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 6 มม ช้ิน 14,000.00 

8 112010503 PLUTUS PEEK CAGE 7 MM SINGLE HO วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 7 มม ช้ิน 14,000.00 

9 112010504 PLUTUS PEEK CAGE 8 MM SINGLE HO วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 8 มม ช้ิน 14,000.00 

10 112010300 PLUTUS TI CAGE SIZE 4 MM วัสดุไททาเนียมทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 4 มม ช้ิน 9,000.00 

11 112010301 PLUTUS TI CAGE SIZE 5 MM วัสดุไททาเนียมทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 5 มม ช้ิน 9,000.00 

12 112010302 PLUTUS TI CAGE SIZE 6 MM วัสดุไททาเนียมทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 6 มม ช้ิน 9,000.00 

13 112010303 PLUTUS TI CAGE SIZE 7 MM วัสดุไททาเนียมทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 7 มม ช้ิน 9,000.00 

14 112010304 PLUTUS TI CAGE SIZE 8 MM วัสดุไททาเนียมทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 8 มม ช้ิน 9,000.00 

15 112010800 PLUTUS PLATE & SCREW M3x0.5 MM(L) แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาดใหญ่ ช้ิน 12,000.00 

16 112010801 PLUTUS PLATE & SCREW M3x0.5 MM(S) แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาดเล็ก ช้ิน 12,000.00 

17 112011100 PLUTUS PLATE & PEEK 4 MM SINGLE HO แผ่นโลหะพร้อมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 4 มม ชุด 26,000.00 

18 112011101 PLUTUS PLATE & PEEK 5 MM SINGLE HO แผ่นโลหะพร้อมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 5 มม ชุด 26,000.00 

19 112011102 PLUTUS PLATE & PEEK 6 MM SINGLE HO แผ่นโลหะพร้อมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 6 มม ชุด 26,000.00 



 

ผ-56 
 03020004 โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า รุ่น PLUTUS 

ล าดับ Item Code Part Name Part Name (ภาษาไทย) หน่วยนับ ราคา (รวม vat) 

20 112011103 PLUTUS PLATE & PEEK 7 MM SINGLE HO แผ่นโลหะพร้อมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 7 มม ชุด 26,000.00 

21 112011104 PLUTUS PLATE & PEEK 8 MM SINGLE HO แผ่นโลหะพร้อมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ (พลูตัส) ขนาด 8 มม ชุด 26,000.00 

22 112011300 CERVICAL SCREW LOCKING PLATE 4x10 MM สกรูยึดแผ่นโละดามกระดูกสันหลังส่วนคอ ขนาด 4x10 มม. ช้ิน 3,000.00 

23 112011301 CERVICAL SCREW LOCKING PLATE 4x12 MM สกรูยึดแผ่นโละดามกระดูกสันหลังส่วนคอ ขนาด 4x12 มม. ช้ิน 3,000.00 

24 112011302 CERVICAL SCREW LOCKING PLATE 4x14 MM สกรูยึดแผ่นโละดามกระดูกสันหลังส่วนคอ ขนาด 4x14 มม. ช้ิน 3,000.00 

25 112011303 CERVICAL SCREW LOCKING PLATE 4x16 MM สกรูยึดแผ่นโละดามกระดูกสันหลังส่วนคอ ขนาด 4x16 มม. ช้ิน 3,000.00 

 
หมายเหตุ :   ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 

- แก้ไข Item Code และชื่อรายการเดิม จ านวน 25 รายการ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 

 





 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
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ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
กรกฎาคม 2562 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
1 02010015 น  าหมักชีวภาพสูตรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร ขวด 194.00 
  2)  ขนาด 500 มิลลิลติร ขวด 366.00 
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 672.00 
2 02010016 น  าหมักชีวภาพสูตรพืช (Plant Bio-extract)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร ขวด 194.00 
  2)  ขนาด 500 มิลลิลติร ขวด 366.00 
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 672.00 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
3 03010059 ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium)   

  ชนิดเม็ดแบบเคี้ยว ขนาด 5 มิลลกิรัม (28 เม็ด) กล่อง 400.00 
  หมายเหตุ :   ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่ เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้น 
บัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (เดือนเมษายน 2561) เนื่องจากบริษัทฯ  
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ในขอบข่าย ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast 
Sodium) แล้ว 

  

4 03010110 ยาโอล์มีซาร์แทน มีด็อกโซมิล (Olmesartan medoxomil)   

  1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 340.00 

  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 40 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 590.00 

  หมายเหตุ :  เพิ่มเตมิรายการล าดับที่ 1) ขนาด 20 มิลลิกรัม   

5 03010142 ยาโดเนพิซิล ฮัยโดรคลอไรด์ (Donepezil Hydrochloride) 
(โดราเซปต์ : DORACEPT)  

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 450.00 

  2) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 600.00 

6 03010143 
 

ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
(เนอร์วิกา : NERVICA) 

  

  1) ชนิดแคปซูล ขนาด 25 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 530.00 

  2) ชนิดแคปซูล ขนาด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 663.00 

  3) ชนิดแคปซูล ขนาด 150 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 1,060.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
7 03010144 

 
ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine) 
(โอลาพิน : OLAPIN) 

  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 1,750.00 

0303 วัสดุทางการแพทย์ 
8 03030013 ชุดทดสอบหาเชื อวัณโรค (Tuberculosis test kit)   
  ทีบี ด-ีเทค (TB D-tect) ขนาด 96 test กล่อง 70,900.00 
9 03030014 หลอดเก็บเลือด (Tube for blood collection)   
 

 
หลอดเก็บเลือด (Innomed) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
13 มิลลิเมตร สูง 75 มิลลิเมตร (100 หลอด/แพ็ค) 

แพ็ค 300.00 

  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่ง   

13 ด้านยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 

1302 ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 
10 13020006 เสื อเกราะกันกระสุนน  าหนักเบา ระดับ 3A (Ballistic Vest 

Lightweight Level 3A) 
  

  รุ่น 2813 ตัว  23,540.00 
  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่ง   

14 ด้านอ่ืนๆ 

11 14000025 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT)   
  1)  ขนาดบรรจุซองละ 6 เซต ซอง 170.00 
 

 
 (1 เซต ประกอบด้วย แผ่นท าความสะอาด 1 แผ่น และ  

แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น) 
  

  2)  ขนาดบรรจุซองละ 2 เซต ซอง 66.00 
   (1 เซต ประกอบด้วย แผ่นท าความสะอาด 1 แผ่น และ  

แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น) 
  

  หมายเหตุ : แก้ไขช่ือทางการค้า และคณุสมบตัินวัตกรรมที่กล่าวถึง
ช่ือทางการค้า 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร  

รหัส : 02010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   น้ าหมักชีวภาพสตูรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 (Natural extract SPEED 1) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท นิวเน็ตเวิร์ค ไบโอเทค จ ากัด 
 2. บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จ ากัด 
 3. บริษัท แกรนด์ วิน เทรดดิ้ง จ ากัด 
 4. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 5. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 เป็นน้ าหมักชีวภาพสูตรปลานิล ซึ่งเป็นผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพ 
ของ บริษัท ใบธง จ ากัด ท่ีได้จากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ าหมักชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลานิลสด
เป็นส่วนประกอบหลักผ่านการรับรอง ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีดีส าหรับการผลิตสตัว์น้ า (Good Aquaculture Practice:  GAP) กรมประมง ด้วยเทคนิคการใช้จุลินทรีย์
ผสมสายพันธุ์ 5 ชนิด ย่นระยะเวลาในการหมัก ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ ส าหรับใช้เป็นสารเร่งในกระบวนการหมัก ประกอบด้วย 
แบคทีเรีย รา และยีสต์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ท่ีมีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 มีองค์ประกอบของฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน (Auxin) จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) 
และไซโตไคนิน (Cytokinin) และกรดฮิวมิก (Humic acid) มีปริมาณสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนธาตุโลหะหนัก ได้แก่  
สารหนู (Arsenic: As) แคดเมียม (Cadmium: Cd) โครเมียม (Chromium: Cr) ทองแดง (Copper: Cu) ตะกั่ว (Lead: Pb) 
ปรอท (Mercury: Hg) และสังกะสี (Zinc: Zn) และมีปริมาณโซเดียม (Sodium: Na) ไม่เกินร้อยละ 1 ของน้ าหนัก รวมทั้งมี
องค์ประกอบของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุ ได้การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลติ
ทางการเกษตร ประเภทน้ าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งองค์ประกอบของน้ าหมักชีวภาพ
สูตรปลานิลที่ประกอบด้วย ปริมาณธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช และสารอื่นๆ เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืชในระยะ
การเจริญทางล าต้นและใบ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. น้ าหมักชีวภาพสูตรปลานิล อยู่ในรูปของเหลว ขนาดบรรจุ 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด 
บรรจุในขวดพลาสติกทึบแสง 
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2. น้ าหมักชีวภาพสูตรปลานิล มีส่วนประกอบหลัก ผลิตจากปลานิล ลักษณะเป็นปลานิลสด ได้รับรอง 
ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีดี
ส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (Good Aquaculture Practice: GAP) กรมประมง 

3. มีใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานน้ าหมักชีวภาพ ตามระเบียบว่าด้ วยการใช้
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ 

4. มีคุณสมบัติเป็นน้ าหมักชีวภาพตามมาตรฐานน้ าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาท่ีดิน 
5. การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระยะการเจริญทางล าต้นและใบ ได้แก่ ประเภท

พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และประเภทพืชสวน กลุ่มพืชกินผล เช่น เมล่อน แตงโม สับปะรด 
เสาวรส และฟักทอง เป็นต้น และส าหรับกลุ่มพืชผักใบ ใช้ตลอดระยะการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยว 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ใบธง จ ากัด         0 5448 3030 
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ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร  
รหัส : 02010016 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   น้ าหมักชีวภาพสตูรพืช (Plant Bio-extract) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 (Natural extract SPEED 2) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท นิวเน็ตเวิร์ค ไบโอเทค จ ากัด 
 2. บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จ ากัด 
 3. บริษัท แกรนด์ วิน เทรดดิ้ง จ ากัด 
 4. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 5. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 เป็นน้ าหมักชีวภาพสูตรพืช (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด) ซึ่งเป็นผลงานวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพสูตรใหม่ ของ บริษัท ใบธง จ ากัด ที่ได้จากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบจากพืช 3 ชนิด (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด) เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งผ่านการรับรอง มาตรฐาน  
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) กรมวิชาการเกษตร 
ด้วยเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ผสมสายพันธุ์ 5 ชนิด ย่นระยะเวลาในการหมัก ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ ส าหรับใช้เป็นสารเร่งใน
กระบวนการหมัก ประกอบด้วย แบคทีเรีย รา และยีสต์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ที่มีองค์ประกอบของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 มีองค์ประกอบของฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน (Auxin) จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) 
ไซโตไคนิน (Cytokinin) และกรดฮิวมิก (Humic acid) มีปริมาณสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนธาตุโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู 
(Arsenic: As) แคดเมียม (Cadmium: Cd) โครเมียม (Chromium: Cr) ทองแดง (Copper: Cu) ตะกั่ว (Lead: Pb) ปรอท 
(Mercury: Hg) และสังกะสี (Zinc: Zn) และมีปริมาณโซเดียม (Sodium: Na)  ไม่เกินร้อยละ 1 ของน้ าหนัก รวมทั้งมี
องค์ประกอบของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุ ได้การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลติ
ทางการเกษตร ประเภทน้ าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. น้ าหมักชีวภาพสูตรพืช อยู่ในรูปของเหลว ขนาดบรรจุ 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด บรรจุ
ในขวดพลาสติกทึบแสง 

2. น้ าหมักชีวภาพสูตรพืช มีส่วนประกอบหลัก ผลิตจากพืช 3 ชนิด (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด)  
ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good 
Agricultural Practice: GAP) กรมวิชาการเกษตร 

3. มีใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานน้ าหมักชีวภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการ ใช้
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ 

4. มีคุณสมบัติเป็นน้ าหมักชีวภาพตามมาตรฐานน้ าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาท่ีดิน 
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5. การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระยะการเจริญทางดอกและผล ได้แก่ ประเภท 
พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และประเภทพืชสวน กลุ่มพืชกินผล เช่น เมล่อน แตงโม สับปะรด 
เสาวรส และฟักทอง เป็นต้น 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ใบธง จ ากัด         0 5448 3030 



7 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา  

รหัส : 03010059 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : แอสแต ชิวเอเบิล 5 มก.(ASTAIR CHEWABLE 5 MG) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยามอนเทลูคาสต์ โซเดียม ภายใต้ช่ือทางการค้าว่า ASTAIR CHEWABLE 5 MG นี้เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ด
ชนิดเคี้ยว เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงป้องกันการเกิดอาการหอบในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 
รักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดจากการแพ้แอสไพริน และป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจากออกก าลังกายใช้ทั้งผู้ใหญ่และ  
เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ทั้งเยื่อจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป และเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตลอดปีในผู้ใหญ่และ  
เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยยาต้นแบบในช่ือการค้า Singulair 5 mg ที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง บริษัทจึงได้
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยและคัดเลือกสูตรต ารับ ศึกษาความคงสภาพของยา รวมทั้งการศึกษา
ชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ไบโอ เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกัน 
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงป้องกันการเกิดอาการหอบในช่วงเวลา

กลางวันและกลางคืน 
2.  ใช้รักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดจากการแพ้แอสไพริน และป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจาก  

ออกก าลังกาย 
3.  ใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ท้ังเยื่อจมูกอักเสบ  

จากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล และเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ท่ีเกิดขึ้นตลอดปี 
4.  เป็นยาเม็ดชนิดเคี้ยว เหมาะส าหรับเด็กและผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาได้ มีรสชาติดีจึงช่วยเพิ่ ม 

ความร่วมมือในการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็ก 
5.  เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ 

ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่า 
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่

ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (เดือนเมษายน 2561) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม 
(Montelukast Sodium) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด         0 2420 1632 - 5 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010110 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโอล์มซีาร์แทน มดี็อกโซมลิ (Olmesartan medoxomil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : อีซาเทค 20 (ESATEC 20), อีซาเทค 40 (ESATEC 40) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. รักษาโรคความดันโลหิตสูง 
2. ยา ESATEC 40 มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ 

โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection  
Co-operation Scheme (PIC/s) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ESATEC 20 เป็นยาเม็ดรูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร OM อีกด้านหนึ่งมีเลข 20 
2. ยา ESATEC 40 เป็นยาเม็ดรูปรี นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร OM อีกด้านหนึ่งมีเลข 40 
3. ยา ESATEC 40 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 
ได้ทุกเม็ด  

5. ยา ESATEC 20, ESATEC 40 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน 
สามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ  

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2561 

- เพิ่มเตมิรายการล าดับที่ 1) ขนาด 20 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับกรกฎาคม 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด         0 3856 4930 – 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010142 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโดเนพิซลิ ฮยัโดรคลอไรด์ (Donepezil Hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โดราเซปต์ (DORACEPT)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยา DORACEPT เป็นยาชนิดแตกตัวในปาก 
  ยา DORACEPT (5 MG) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Donepezil hydrochloride 5 มิลลิกรัม 
  ยา DORACEPT (10 MG) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Donepezil hydrochloride 10 มิลลิกรัม 
2. ยา Donepezil เป็นยารักษาอาการโรคอัลไซเมอร์ ออกฤทธิ์ เสริมการท างานของระบบประสาท 

cholinergic โดยการเพิ่มความเข้มข้นของสาร acetylcholine จากการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ 
acetylcholine esterase แบบผันกลับ ท าให้การไฮโดรไลซิสของสาร acetylcholine ถูกยับยั้ง  

 ยา Donepezil จึงมีข้อบ่งใช้ดังนี ้
2.1 ส าหรับรักษาภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ระดับอ่อนถึงปานกลาง โดยรับประทานยาความแรง  

5 หรือ 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง 
2.2 ส าหรับรักษาภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ระดับรุนแรง โดยรับประทานยาความแรง 10 มิลลิกรัม 

วันละ 1 ครั้ง  
 ทั้งนี้ ยา DORACEPT สามารถรับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้ 
3. ยา DORACEPT (10 MG) มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (Aricept Evess 10 mg)  

โดยผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 2 รายการ มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic 
equivalence) ดังนั้น ยา DORACEPT (5 mg) ขอยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ตามหลัก dose 
proportionality กับยา DORACEPT (10 mg) เนื่องจาก 

3.1 ยา DORACEPT (5 mg) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิต/สถานที่ผลิต/กระบวนการผลิตเดียวกันกับ 
ยา DORACEPT (10 mg)  

3.2 เภสัชจลนศาสตร์ของยา DORACEPT ความแรง 5 มิลลิกรัม และ 10 มิลลิกรัม มีความสัมพันธ์ 
เชิงเส้นตรง 

3.3 ยา DORACEPT (5 mg) มีทั้งชนิดและสัดส่วนของส่วนประกอบที่ไม่ออกฤทธิ์ (ยกเว้นสี) เหมือนกับ 
ยา DORACEPT (10 mg) โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้มีปริมาณตัวยาส าคัญในสูตรต ารับที่ต่ ามาก ๆ  
(< 5%) 

3.4 การละลาย (Dissolution profile) ของยา DORACEPT (5 mg) ในตัวกลางที่มีค่า pH 1.2, pH 4.5 
และ pH 6.8 ที่มีความเหมือนกับการละลายของยา DORACEPT (10 mg) (similarity factor (f2) > 
50%) 

  องค์การเภสัชกรรม         0 2203 8600 - 3 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010143 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เนอร์วิกา 25 (NERVICA 25), เนอร์วิกา 75 (NERVICA 75), 

เนอร์วิกา 150 (NERVICA 150) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กรกฎาคม 2562 – กรกฎาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) ภายใต้ช่ือทางการค้า เนอร์วิกา 25 (NERVICA 25), เนอร์วิกา 75 (NERVICA 75), และ 
เนอร์วิกา 150 (NERVICA 150) เป็นยาสามัญใหม่ ในยา 1 แคปซูล ประกอบด้วย Pregabalin 25 mg, Pregabalin 75 mg, 
Pregabalin 150 mg 
 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) มีสูตรโครงสร้างคล้าย GABA แต่ไม่ได้จับที่ GABA หรือ benzodiazepine 
receptors จะไปจับท่ี alpha2-delta subunit ที่ voltage-gated calcium channels เพื่อควบคุมปริมาณแคลเซียมที่ไหล
เข้าสู่เซลล์บริเวณปลายประสาทให้ลดลง ซึ่งส่งผลให้ลดการหลั่งสารสื่อประสาทชนิด กระตุ้น (excitatory neurotransmitter)  
ที่บริเวณปลายประสาท เช่น glutamate, noradrenaline, serotonin, dopamine ท าให้อาการปวดลดลง หรือต้าน 
การชัก การลดอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย และใช้เป็นยาร่วมกับยากันชักมาตรฐาน 
ในการรักษาโรคลมชัก แบบ partial seizures และลดความถี่ในการเกิดอาการชัก 
 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรคกับ 
ยาต้นแบบและได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ชนิดและขนาดความแรงของยา :  เป็นยาแคปซูลขนาดความแรง 25 มิลลิกรัม 75 มิลลิกรัม และ  

150 มิลลิกรัม 
2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :  

- NERVICA 25 เป็นแคปซูลเบอร์ 4 สีขาว-ขาว พิมพ์ตัวเลข 25 และอักษร PRE สีด าบนตัวแคปซูล 
ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง เลขทะเบียนยา : 1A 70/60 (NG) 

- NERVICA 75 เป็นแคปซูลเบอร์ 4 สีขาว-แดงเลือดหมู พิมพ์ตัวเลข 75 และอักษร PRE สีด าบน 
ตัวแคปซูล ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง เลขทะเบียนยา : 1A 68/60 (NG) 

- NERVICA 150 เป็นแคปซูลเบอร์ 2 สีขาว พิมพ์ตัวเลข 150 และอักษร PRE สีด าบนตัวแคปซูล 
ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง เลขทะเบียนยา : 1A 69/60 (NG) 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด         0 3856 4930 – 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010144 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โอลาพิน-10 (OLAPIN-10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กรกฎาคม 2562 – กรกฎาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาโอแลนซาพีน เป็นยาโรคจิตกลุ่ม thienobenzodiazepine มีคุณสมบัติต้านฤทธิ์  dopamine และ 
serotonin โดยโอแลนซาพีนต้านฤทธ์ิ monoaminergic อย่างเฉพาะเจาะจง มีความสามารถในการจับได้สูงกับ serotonin 
5-HT2A และ 5-HT2Cdopamine D1-4, muscarinic M1-5, histamine H1- และ alpha1-adrenergic receptor และ 
โอแลนซาพีนจับอย่างอ่อน ๆ กับ GABA-A BZD และ beta-adrenergic receptors 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. OLAPIN-10 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปกลม นูน ด้านหนึ่งมีเลข 10 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา Olanzapine มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่ากับการ

รักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   บริษัท ยูนีซัน จ ากัด         0 3856 4930 – 2 
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ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 
รหัส : 03030013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดทดสอบหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis test kit) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ทีบี ด-ีเทค (TB D-tect) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จ ากดั 

ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 TB D-tect เป็นชุดตรวจสอบยีนของเช้ือวัณโรคประกอบด้วยน้ ายาส าเร็จรูป (Lyophilize) อาศัยเทคนิคการ
เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเช้ือด้วยเทคนิค LAMP โดยใช้ร่วมกับแผ่นทดสอบ (Lateral flow dipstick) ใช้งานง่าย  
มีความไวและความจ าเพาะสูง ใช้ในการตรวจหายีนของเชื้อวัณโรคจากสิ่งส่งตรวจโดยตรงในระยะเริ่มต้นของการเป็นโรคได้ดี 
โดยใช้ระยะเวลาการตรวจและอ่านผลประมาณ 45 นาที  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ชุดตรวจเชื้อวัณโรค 
2. วิเคราะห์หาเช้ือวัณโรคจากสารพันธุกรรม ด้วยเทคนิค LAMP ร่วมกับแผ่นทดสอบ (Lateral flow 

dipsick, 1T) 
3. การแปลผล สามารถอ่านผลทดสอบได้บนแผ่น Lateral flow dipstick 
4. ใช้ร่วมกับเครื่องอุ่นความร้อนเพื่อบ่มให้ความร้อนที่ 61 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที และ

สามารถอ่านผลการตรวจวิเคราะห์ได้ทันที  
5. ใช้ส าหรับตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม (DNA) ของเช้ือวัณโรคที่สกัดมาจากเช้ือวัณโรคที่อยู่ใน 

สิ่งส่งตรวจทางคลินิค เช่น เสมหะ (Sputum) น้ าล้างปอด (Bronchial washing) ช้ินเนื้อสด รวมทั้ง 
เชื้อวัณโรคที่เลี้ยงในอาหารเหลว และเชื้อวัณโรคที่เลี้ยงในอาหารแข็ง 

6. สามารถตรวจพบเชื้อวัณโรคได้ที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 10 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จ ากัด         0 2030 7380 
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ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 
รหัส : 03030014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดเก็บเลือด (Tube for blood collection) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อินโนเมด (Innomed) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาจาก

โครงการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย Research Gap Fund (RGF) ช่ือโครงการ : 
หลอดเก็บเลือดเอ็นเอ็มแอลส าหรับเก็บเลือดเพื่อตรวจน้ าตาล
และสารชีวเคมี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มมิ่ง จ ากัด   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 หลอดเก็บเลือดอินโนเมด (Innomed Tube) เป็นผลิตภัณฑ์หลอดเก็บตัวอย่างเลือด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
13 มิลลิเมตร สูง 75 มิลลิเมตร ส าหรับเก็บเลือดเพื่อน าไปตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการ ใช้เก็บเลือดปริมาตร 1 -4 มิลลิเมตร 
ผลิตจากพลาสติกชนิด Polystylene (PS) เป็นหลอดเก็บเลือดที่ไม่เป็นสุญญากาศ (non-vacuum) มีฉลากที่หลอด  
มีขีดบอกปริมาตรเลือดชนิดสารกันเลือดแข็ง ครั้งที่ผลิต และระบุอายุการใช้งานภายใน 2 ปีหลังการผลิต ภายใน  
หลอดเคลือบด้วยสารเฮปารนิชนิดเกลือลเิทียม และสารต้านการใช้น้ าตาลของเม็ดเลือดแดงในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ซึ่งสารตา้น 
การใช้น้ าตาลของเม็ดเลือดแดงน้ี เป็นผลงานวิจัย โดย ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (อนุสิทธิบัตร หมายเลข 6620, 6622 และเอกสารยื่นขอรับสิทธิบัตร หมายเลข 1401002617) หลอดเก็บเลือด  
อินโนเมดใช้ส าหรับเก็บเลือดเพื่อน าไปตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีและน้ าตาลกลูโคสในหลอดเดียวกัน และมีคุณสมบัติในการ
รักษาระดับน้ าตาลได้นาน 8 ช่ัวโมง โดยไม่ส่งผลต่อการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ท าให้ช่วยลดปริมาณการใช้หลอดและ
พลาสติกในห้องปฏิบัติการ ที่ปกติจะใช้อย่างน้อย 2 หลอด คือ หลอดเก็บเลือดชนิดลิเทียมเฮปารินส าหรับตรวจวิเคราะห์  
สารชีวเคมี และหลอดเก็บเลือดชนิดโซเดียมฟลูออไรด์ส าหรับตรวจวิเคราะห์ระดับน้ าตาลกลูโคสให้เหลือเพียง 1 หลอด และ
เจาะเก็บเลือดในปริมาณที่น้อยลง ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตได้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (ใบจดทะเบียนเลขท่ี กท.สผ.302/2560)  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นหลอดเก็บเลือดชนิดลิเทียมเฮปาริน และผสมสารต้านการน าน้ าตาลไปใช้โดยเม็ดเลือดแดง 
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

2. สามารถตรวจวัดน้ าตาลกลูโคส และสารชีวเคมีในเลือดได้ในหลอดเดียวกัน โดยสามารถตรวจวัด  
สาร ชีวเคมี ได้  19 รายการ ได้แก่  Glucose, Cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol,  
LDL BUN, Creatinine, Uric acid, Na+, Potassium, CL-, HCO-

3, AST, ALT, ALP, Albumin, 
Total bilirubin, Direct bilirubin และ Total protein 

3. หลอดเก็บเลือดอินโนเมดจะช่วยรักษาระดับน้ าตาลในเลือดให้คงที่ได้นานถึง 8 ช่ัวโมง หลังจากเจาะ
เก็บเลือด 

  บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จ ากัด         08 1973 8008 
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ด้านยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 
 

: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 

รหัส : 13020006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3A  
(Ballistic Vest Lightweight Level 3A) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3A (NIJ) รุ่น 2813 
 (Ballistic Vest Lightweight Level 3A (NIJ) Model 2813) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ร่วมวิจัยกับ ส านักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โกลแฟ็บ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โกลแฟ็บ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3A (NIJ) รุ่น 2813 เป็นเสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบาที่ได้พัฒนาจาก
รุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มีความแตกต่างในเรื่องของน้ าหนักที่เบาลงจากเดิมไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม  
ให้เหลือเพียง 2 กิโลกรัม ค่าความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม โดยใช้วัสดุ 3 ชนิด มาจัดเรียงในต าแหน่งที่เหมาะสม 
(จากเดิมใช้วัสดุเพียง 1 ชนิด) และน ามาเย็บขึ้นรูปแบบตามที่ก าหนด และได้ท าการทดสอบการป้องกันกระสนุ ตามมาตรฐาน 
NIJ-STD-0101.04 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถการป้องกันกระสุนในระดับ 3A ใช้สวมทับภายนอกหรือ
ภายในเครื่องแบบได้ทั้งสองแบบ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการออกแบบ) โดยสวมทางด้านศีรษะ สามารถป้องกันหรือลดอันตราย
จากการยิงด้วยกระสุนปืนที่บริเวณล าตัวของผู้สวมใส่ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ช้ันโครงเสื้อตัวนอก (ช้ันเติมแต่ง) 
  1.1  ไม่มีแขน 

1.2   ตัวเสื้อผลิตจากผ้าคอร์ดูร่าไนล่อน รูปทรงภายนอกสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามความ
 เหมาะสม 

 1.3  มีสีด าหรือสีตามที่หน่วยงานก าหนด 
 1.4  สามารถติดกระเป๋า ตีนตุ๊กแกและอะไหล่ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามการออกแบบของหน่วยงานนั้น ๆ 
 1.5  สามารถสวมทับภายนอกหรือภายในได้ทั้งสองแบบตามความต้องการของผู้สวมใส่ 
 1.6  ตัวเสื้อสามารถปรับขนาดได้ด้วยแถบยึดแบบตีนตุ๊กแก (VELCRO TAPE) 

1.7   เสื้อสามารถถอดซักท าความสะอาดได้ ระบายน้ าได้ดี ขณะซักห้ามใช้น้ ายาฟอกขาว หรือ
 ผงซักฟอกผสมคลอรีน เมื่อซักด้วยเครื่อง ควรใช้น้ าอุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส ปั่นแห้ง
 ด้วยความเร็วระดับต่ า – กลาง ควรตากในท่ีร่ม 
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1.8   มีช่องส าหรับใส่แผ่นเกราะแข็งทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวเสื้อมีฝาปิด -เปิดด้วยแถบยึด
 แบบตีนตุ๊กแก 

2.  ช้ันแผ่นเกราะอ่อน (ช้ันการป้องกัน) 
2.1  ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ UD ARAMID(TWARON) หุ้มด้วยผ้าใยสังเคราะห์เคลือบด้วย 
 สารป้องกันน้ า ตะเข็บมีความแข็งแรง มีค่าความต้านทานแรงดันทะลุ ไม่น้อยกว่า 10 bar 

   2.2  มีแผ่นเกราะอ่อน จ านวน 2 แผ่น ประกอบท้ังด้านหน้าและด้านหลังของตัวเสื้อ 
   2.3  น้ าหนักสุทธิ 2 กิโลกรัม ค่าความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม 

   2.4  สามารถป้องกันกระสุนระดับ 3A ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย 
   เสื้อเกราะกันกระสุน เลขท่ี กมย.กห.1/2547 (โดยอิงมาตรฐาน US.NIJ Standard 0101.04) 

3.  ขนาดของเสื้อเกราะ 
ขนาด M  
 ไหล่กว้าง 41 ถึง 43 เซนติเมตร ตัวกว้าง 52 ถึง 54 เซนติเมตร ตัวยาว 52 ถึง 54 เซนติเมตร 
ขนาด L  
 ไหล่กว้าง 44 ถึง 46 เซนติเมตร ตัวกว้าง 56 ถึง 58 เซนติเมตร ตัวยาว 56 ถึง 58 เซนติเมตร 
ขนาด XL  
 ไหล่กว้าง 47 ถึง 49 เซนติเมตร ตัวกว้าง 60 ถึง 62 เซนติเมตร ตัวยาว 60 ถึง 62 เซนติเมตร 

 
หมายเหตุ :  น้ าหนักตัวเสื้อเกราะกันกระสุนอาจมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นตามขนาดและรูปทรงส่วนประกอบ

เพิ่มเติม 
    

++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท โกลแฟ็บ จ ากัด         0 2927 5911 - 3 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่นๆ 
 

รหัส : 14000025 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย (A CLEANSING PRODUCT) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เบร โซป ชาวเวอร์ ชีท (BRE SOAP SHOWER SHEET)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  นายบรรลือ  กองไชย  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1) บริษัท พรมาลัย จ ากัด  
    2) บริษัท เอ เอ็น โอ ดี เทรดดิ้ง จ ากัด 
    3) บริษัท เทพนาคี จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2561 – พฤศจิกายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เบร โซป ชาวเวอร์ ชีท เป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกาย โดยไม่ต้องล้างออก ไม่ต้องใช้สบู่ ไม่ต้องใช้
ผ้าเช็ดตัว ให้ฟองละเอียดนุ่ม สะดวกต่อการพกพา และพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์ไปใช้เช็ดท าความ
สะอาดโดยไม่ต้องล้างออก ให้ความรู้สึกสะอาด โดยไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ เนื่องจากใช้องค์ประกอบทางเคมีที่มี 
ความอ่อนโยนต่อผิว และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกโดยแพทย์ผิวหนังว่า 
ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคอืง (อ่อนโยน) “This product was tested by Dermatologist and proved for non-irritation 
(mild to skin)” ในกลุ่มผู้ทดสอบอายุ 18 – 60 ปี ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบการแพ้เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
ผลิตภัณฑ์ 1 เซต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นผ้าคอตตอนแผ่นเรียบ หนา 85 แกรม  ซึ่งมีน้ ายาท าความสะอาด
ด้วยคุณสมบัตินี้จึงสามารถเช็ดท าความสะอาดผิวได้ดี  และส่วนที่สอง เป็นผ้าคอตตอนลายนูน หนา 100 แกรม ซึ่งม ี
น้ ายาช าระล้าง น้ ายาท าความสะอาดออกจากผิว พร้อมทั้งมีสารเคลือบบ ารุงผิว ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มช้ืน รู้สึกถึงความสะอาด 
ได้อย่างชัดเจนหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 
 ค าเตือน   1.  หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ 
  2.  ห้ามเช็ดบริเวณรอบดวงตา 
  3.  ห้ามใช้กับทารก 
 การจัดเก็บ   1.  เก็บในอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด ผลิตภัณฑ์จะมีอายุ 2 ปี หลังเปิดใช้ 

    มีอายุ 1 เดือน 
  2.  หลีกเลี่ยงการน าเข้าปาก และเก็บให้พ้นมือเด็ก 
  3.  ไม่ควรทิ้งผ้าลงในโถสุขภัณฑ์ 
 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2561 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2562 
- แก้ไขราคารายการล าดับที่ 1) จากเดิม 110 บาท/ซอง แก้ไขเป็น 170 บาท/ซอง และเพิ่มรายการ 

ล าดับที่ 2) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 
- แก้ไขช่ือทางการค้า และคุณสมบัตนิวัตกรรมที่กล่าวถึงช่ือทางการค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 

กรกฎาคม 2562 
 

  บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ ากดั      0 2516 4800 , 08 6377 9999 





 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
สิงหาคม 2562 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
1 03010129 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) 

(มอนทูแลร์ : MONTULAIR) 
  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 10 มิลลิกรมั (28 เม็ด) กล่อง 185.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 10 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 660.00 
  หมายเหตุ : ขอเพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง   
2 03010145 ยาโบเซนแทน (BOSENTAN)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 125 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 45,000.00 
3 03010146 ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib) 

(เซลซิบ : CELXIB) 
  

  ชนิดแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,400.00 
4 03010147 ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรท (Tenofovir Disoproxil 

Fumarate) 
(ทีนีเวียร์ : TENEVIR) 

  

  ชนิดเม็ด  ขนาด 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด) ขวด 342.00 
5 03010148 ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 898.80 
6 03010149 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin capsule) 

(โปบาลิน : Pobalin) 
  

  ชนิดแคปซูล ขนาด 75 มิลลกิรัม ( 56 เม็ด) กล่อง 735.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

7 03020005 ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit)   
  1)  รุ่น Platinum II เครื่อง 428,000.00 
  2)  รุ่น Eco II เครื่อง 321,000.00 
  หมายเหตุ :  แก้ไขรายละเอียดคณุสมบัตินวัตกรรม   
8 03020021 ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์  

(Medical Supply Ceiling Pendant Unit) 
ชุด  495,000.00 

  หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
9 07010012 โคมไฟถนน (Street light)   
  ดวงโคมไฟส าหรับให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสต์เหนี่ยวน า  

ใ ช้หลอดโซเดียมความดันสูง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V. 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 1X150W. และ 1X250W. 

  

  1) ก าลังไฟฟ้า 1X150W.   
       1.1) R20.150 HSS 150W. โคม 9,000.00 
       1.2) R24.150 HSS 150W. โคม 9,500.00 
  2) ก าลังไฟฟ้า 1X250W.   
       2.1) R20.250 HSS 250W. โคม 11,000.00 
       2.2) R24.250 HSS 250W. โคม 11,500.00 
  หมายเหตุ :   

1.  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น  
โดยไม่รวมค่าติดตั้ง ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม
ตามระยะทาง 

2.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 

  

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
10 07020011 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิดจมน้ า 

(Submersible Type Distribution Transformer) 
  

  1000 kVA. Three-phase submersible transformer,  
less-flammable oil-immersed, natural self-cooled, 
22000-416/240 V. symbol Dyn11 

Unit 
 

2,407,500.00 
 
 

  หมายเหตุ : ราคานี้รวมคา่ขนส่ง   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา  

รหัส : 03010129 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : มอนทูแลร์ 10 (MONTULAIR 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ภายใต้ช่ือทางการค้า มอนทูแลร์ 10 (MONTULAIR 10) เป็นยาสามัญใหม่ 
ในยา 1 เม็ดเคลือบฟิล์ม ประกอบด้วย Montelukast 10 มิลลิกรัม 
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ออกฤทธ์ิโดยจับกับ receptor ของ leukotriene แบบจ าเพาะซึ่งจะไปยับยั้ง
ที่ cysteinyl leukotriene receptor จึงช่วยลดอาการหืดหอบ ซึ่ง receptor ดังกล่าว จะมีผลต่อการบวมของระบบหายใจ 
กล้ามเนื้อหดเกร็งและเซลล์อื่น ๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการอักเสบ รวมทั้งอาการแสดงของหอบหืด 
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่ายามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรค 
กับยาต้นแบบและได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายมน นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อนออกส้ม ด้านหนึ่ง 

มีอักษร M10 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา MONTULAIR 10 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่า 

การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562 
- ขอเพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ในบัญชนีวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด       0 3856 4930 – 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010145 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโบเซนแทน (BOSENTAN) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ซิลเคย์ 125 (SILKAY 125) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ยา SILKAY 125 มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงปอด (pulmonary artery 
hypertension, PAH) (WHO Group) ในผู้ป่วย NYHA Class II, III หรือ IV และช่วยเพิ่มความสามารถ 
ในการออกก าลังกายให้ดีขึ้น และลดอัตราผลทางคลินิกท่ีแย่ลง 

2. ยา SILKAY 125 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา SILKAY 125 มีความเทียบเท่า
ของการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยา SILKAY 125 เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. SILKAY 125 เป็นยาเม็ด รูปรี ยาว นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน ด้านหนึ่งมีเลข 
125 อีกด้านหนึ่งเรียบ 

2. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบวันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา 
ได้ทุกเม็ด  

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010146 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เซลซิบ 200 (CELXIB 200) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ใช้รักษาอาการของโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis), 
บรรเทาอาการและอาการแสดงของ ankylosing spondylitis, อาการปวดเฉียบพลัน, อาการปวด
ประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ และอาการปวดหลังส่วนล่าง 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ 
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูลผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยซึ่งได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา 
ของประเทศไทย โดยมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical 
Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาลได้ 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา CELXIB 200 : แคปซูลเบอร์ 1 สีขาว พิมพ์อักษร CC 200 สีแดง ภายในบรรจุผงยาสีขาว 
2. ยา CELXIB 200 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่า 

การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

3. Package ที่ ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบช่ือการค้า ช่ือตัวยาส าคัญ 
และความแรง  เลขที่ ผลิ ต  วัน เดื อนปีที่ ผลิ ตและหมดอายุ ของยา บนแผงยา ได้ทุก เม็ด  
เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา CELXIB 200 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึง 
ยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ  

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010147 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซลิ ฟูมาเรท (Tenofovir Disoproxil 
Fumarate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ทีนีเวียร์ (TENEVIR)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยา TENEVIR ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Tenofovir Disoproxil Fumarate (Tenofovir DF) 
ในขนาด 300 มิลลิกรัม 

2. ยา Tenofovir DF เป็น acyclic nucleoside phosphonate diester ซึ่งเป็น analog ของ adenosine 
monophosphate Tenofovir DF ต้องเริ่มผ่านกระบวนการ diester hydrolysis ก่อน เพื่อเปลี่ยนเป็น 
Tenofovir และจากนั้นจึงผ่านกระบวนการ phosphorylation โดยเอนไซม์ภายในเซลลไ์ดเ้ป็น Tenofovir 
diphosphate ยับยั้ งการท างานของเอนไซม์  HIV-1 reverse transcriptase โดยการแย่งจับแทน 
deoxyadenosine 5’-triphosphate และท าการแทรกตัวเข้าไปในสาย DNA ท าให้กระบวนการสร้าง 
สาย DNA หยุดลง มีข้อบ่งใช้ในการรักษาการติดเช้ือ HIV-1 ร่วมกับยาต้านรีโทรไวรัสกลุ่มอื่น ๆ และ 
โรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง ในผู้ใหญ่ มีขนาดรับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง โดยจะรับประทาน  
พร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้ 

3. ยา TENEVIR มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (Viread) โดยผลการศึกษาพบว่า 
ยาทั้ง 2 รายการ มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence)  
 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010148 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ดีเฟอราซริอก จีพีโอ (Deferasirox GPO)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยา Deferasirox GPO ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Deferasirox ในขนาด 250 มิลลิกรัม 
2. ยา Deferasirox เป็นยาชนิดรับประทานเลือกจับเฉพาะกับธาตุเหล็ก (ในรูป Fe3+ ) ตัวยาเป็นลิแกนด์  

ที่มีสามแขน (tridentate ligand) มีสัมพรรคภาพสูงในการเข้าจับกับธาตุเหล็กในอัตราส่วน 2 ต่อ 1  
จึงมีข้อบ่งใช้ดังนี ้
2.1 ส าหรับรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินเรื้อรังเนื่องจากการถ่ายเลือด (transfusional hemosiderosis)  

ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก (อายุตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป)  
2.2 ส าหรับรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินเรื้อรังในผู้ป่วยโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการถ่ายเลือด 

(nontransfusion-dependent) ที่อายุตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
 ทั้งนี้ ยา Deferasirox GPO ควรรับประทานในขณะท้องว่าง เวลาเดียวกันทุกวัน ก่อนรับประทานอาหาร

อย่างน้อย 30 นาที ดื่มน้ าให้เพียงพอยกเว้นกรณีที่ผู้ป่วยถูกจ ากัดน้ า 
3. ยา Deferasirox GPO มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (Exjade®) โดยผลการศึกษาพบว่า

ยาทั้ง 2 รายการ มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence)  
 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010149 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin capsule) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โปบาลิน 75 (Pobalin 75)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  สิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2565 (3 ปี)   
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 ยาโปบาลิน 75 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ประกอบด้วยตัวยาพรีกาบาลิน ขนาดความแรง 75 มิลลิกรัม 
Pregabalin จับกับหน่วยย่อย alpha2–delta ของ voltage-gated calcium channels ภายในระบบประสาทส่วนกลาง
และกระตุ้นการน าเข้าของแคลเซียมที่ปลายประสาท ท าให้เกิดการยับยั้งการหลั่งของสารสื่อประสาทประเภทมีฤทธิ์กระตุ้น 
ซึ่งประกอบด้วย glutamate, norepinephrine (noradrenaline) serotonin, dopamine, substance P และ calcitonin 
gene-related peptide ถึงแม้ว่า pregabalin จะมีโครงสร้างที่สัมพันธ์กับ GABA แต่ก็ไม่จับกับตัวรับ GABA หรือ 
benzodiazepine ด้วยกลไกข้างต้นจึงสามารถรักษาอาการปวดปลายประสาท เป็นยาเสริมกับยากันชักตัวอื่น ๆ  
ในการรักษา partial seizures ในผู้ใหญ่ และรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นในผู้ใหญ่ 
 ยาโปบาลิน ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาในด้านสูตรต ารับที่ให้การแตกตัวและการละลายที่ดีไม่แตกต่าง         
จากยาต้นแบบ รวมทั้งผ่านการศึกษาความคงสภาพเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยาโปบาลิน 75 มีความคงสภาพที่ดี  
ตลอดอายุยา นอกจากนั้น ยาโปบาลิน 75 มีการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบไลริก้า 75 ผู้วิจัยจึงด าเนินการ  
ยื่นรายงานการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่ายาโปบาลิน 75 มีความสามารถในการรักษา  
ไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ 
 ในส่วนคณุภาพ ยาโปบาลิน 75 ได้ผ่านการพิจารณาทั้งในส่วนของ สูตร กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบความถูกต้องในการผลิต (Process Validation) และข้อมูลความคงตัวของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ทุกประการ ดังนั้น ยาโปบาลิน 75 จึงได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ให้สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ 
 ในส่วนของระบบการจัดการการผลิตและควบคุมคุณภาพ ยาโปบาลิน 75 ผลิตและจ าหน่าย 
โดยบริษัทโปลิฟาร์มซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ผลิตและบรรจุ โดยโรงงาน 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย 
                คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  POBALIN 75 (โปบาลิน 75) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญคือ พรีกาบาลิน (Pregabalin) ขนาดความแรง 
75 มิลลิกรัม ยับยั้งการหลั่งของสารสื่อประสาทประเภทมีฤทธิ์กระตุ้น ซึ่งประกอบด้วย glutamate, 
norepinephrine (noradrenaline) serotonin, dopamine, substance P แ ล ะ  calcitonin  
gene-related peptide 

2.  POBALIN 75 (โปบาลิน 75) รักษาอาการปวดปลายประสาท เป็นยาเสริมกับยากันชักตัวอื่น ๆ  
ในการรักษา partial seizures ในผู้ใหญ่และรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นในผู้ใหญ่ 

3.  ยาโปบาลิน 75 ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้านสูตรต ารับที่ได้รับการแตกตัวและละลายที่ดี   
ไม่ต่างจากยาต้นแบบ อีกทั้งมีการศึกษาความคงสภาพ มีการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ 
Lyrica 75 

 

  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั       0 2316 9419 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยูนิตท าฟัน  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2567  (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ใช้พลังงานลมจากอากาศอัด (Compressed air)  
ในการควบคุมในการท างานระบบส าคัญที่ใช้งานโดยทันตแพทย์และผู้ช่วย ได้แก่ ระบบดูดเลือดดูดน้ าลาย ระบบควบคุม 
การท างานของด้ามกรอฟัน ระบบเป่าลมเป่าน้ า ทดแทนการใช้ไฟฟ้า โดยสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบจ่ายอากาศอัด
จากส่วนกลางหรือจากเครื่องอัดอากาศได้ 

ข้อเด่นของ ยูนิตท าฟัน ที่พัฒนาขึ้นนี้คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับขณะที่รักษาผู้ป่วยอยู่ ระบบที่ใช้พลังงานลม
จากอากาศอัดยังท างาน ทันตแพทย์จึงสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง โดยอาศัยแรงดันอากาศอัด 
จากส่วนกลางหรือจากถังลมที่ยังมีแรงดันคงค้างอยู่ ท าใหท้ันตแพทย์สามารถท างานในขัน้ตอนท่ีจ าเป็นได้ 

ส าหรับรุ่นที่เคยขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นรุ่น Platinum II  
มีขนาดของตัวโครงสร้างยูนิต ขนาดใหญ่ ความยาว 200 เซนติเมตร เหมาะสมกับคนที่มีรูปร่างใหญ่และเหมาะสม 
รองรับสรีระของชาวต่างชาติ มีเบาะที่นอนที่เป็นลักษณะพิเศษ มีความนุ่มนอนสบายเนื่องจาก มีการออกแบบและใช้วัสดุ
พิเศษ เพื่อรองรับกระดูกสันหลังและรองรับท้ายทอย มีชุดเสาโคมไฟ ออกแบบพิเศษ โดยมีกระจกและชั้นวางกระดาษทิชชู่
หรือวางของอื่นๆ สามารถหมุนได้ 360 องศา มีโปรแกรมแมมโมรี่พิเศษ สามารถโปรแกรมแมมโมรี่ ได้ถึง 3 Preset  
โดยที่คุณหมอสามารถ set โปรแกรมต าแหน่งของยูนิตท าฟันได้ด้วยตัวเอง และระบบดูดเลือดดูดน้ าลาย มีแรงดูด 
ไม่ต่ ากว่า - 80 mm.Hg 

ส าหรับรุ่น Eco II มีขนาดของตัวโครงสร้างยูนิตกะทัดรัด ความยาว 185 เซนติเมตร เหมาะสมกับคนไทย  
มี เบาะที่นอนเป็นแบบเรียบ Standard ชุดเสาโคมไฟเป็นแบบ Standard ไม่มีกระจกและช้ันวางกระดาษทิช ชู่ 
มีปุ่ม Preset 1 ปุ่ม และระบบดูดเลือดดูดน้ าลาย มีแรงดูดไม่ต่ ากว่า – 60 mm.Hg 
 

หมายเหตุ : ส่วนประกอบของยูนิตท าฟันนี้ มิได้รวมถึงเครื่องอัดอากาศ อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด เครื่องรักษา
ระดับแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer) และด้ามกรอฟัน 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2559 

-  เพิ่มรุ่น Eco II ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560 
-  แก้ไขรายละเอยีดคณุสมบัตินวัตกรรม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562 

++++++++++++++++++++ 
 

  บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด       0 2533 0141 หรือ 08 1552 1718 , 09 0646 2609 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020021 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(Medical Supply Ceiling Pendant Unit) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 (Medical Supply Ceiling Pendant Unit) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม และศูนย์

นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และได้รับสนับสนุนทุนการวิจัยจากส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ออลเวลล์ แอสเสท จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท อินโนเอกเซล จ ากัด 
  2.  บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ออลเวลล์ แอสเสท จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2566 (4 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 บริษัท ออลเวลล์ แอสเสท จ ากัด ได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดช้ันวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เพื่อใช้ในห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู จากการศึกษาข้อจ ากัดของอุปกรณ์จากต่างประเทศที่พบว่า อุปกรณ์ทั้งตัว  
จ าต้องมีขนาดที่สอดคล้องการท างานของแพทย์และพยาบาลที่รูปร่างเล็ก จึงต้องออกแบบให้อุปกรณ์มีลักษณะกะทัดรัด แต่
ท างานได้ และถอดประกอบโดยง่าย และท าการออกแบบร่างทางวิศวกรรม 3 มิติ เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของ  
อุปกรณ์ด้วย CAE ให้ต้นแบบที่พัฒนา สามารถรองรับอุปกรณ์การแพทย์ น้ าหนัก 350 กิโลกรัม ได้อย่างปลอดภัย  
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีขนาดเล็กเหมาะกับการใช้งานของห้องฉุกเฉิน  ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู  ในประเทศ โดย 
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60601-1 

2. สามารถรองรับอุปกรณ์การแพทย์ น้ าหนักไม่เกิน 350 กิโลกรัม (แต่ละถาดไม่ควรรับน้ าหนักเกิน  
45 กิโลกรัม ใช้งานไม่เกิน 8 ถาด ต่อการใช้งาน 1 ชุดชั้นวาง) 

3. สินค้าสามารถปรับรูปแบบการเช่ือมต่อสายไฟฟ้า 
4. มีถาดวางจ านวน 3 ช้ิน แต่ละชิ้นขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 440 มิลลิเมตร และ 590 มิลลิเมตร 

ตามล าดับ 
5. ขนาดของชุดช้ันวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

230 มิลลิเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร 
6. มีต าแหน่งเชื่อมต่อสายไฟ 4 จุด 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

  บริษัท ออลเวลล์ แอสเสท จ ากัด       08 6440 9856 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  

รหัส : 07010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   โคมไฟถนน (Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนน บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด 

(Street light CHUE CHIN HUA CO.,LTD.) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  การไฟฟ้านครหลวง และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เฟิสท์ ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด 
 2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤต ไลท์ติ้ง 
 3.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัดฟ้าวิศวกรรมจราจร 
 4.  บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
 5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุนทรเทคโนโลยี 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงานส่องสว่างส าหรับไฟถนน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านในท าหน้าที่บังคับทิศทาง
ของแสงจากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซึ่งมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนนทั่วไป ท าให้สามารถ 
ลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟท่ีใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสงู ขนาด 250 วัตต์ หรือ 400 วัตต ์
เมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนแสงโคมไฟถนนตามการออกแบบนี้  สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟเป็น  
ขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมนี้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนน
และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและการไฟฟ้านครหลวง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. โคมไฟถนนสมรรถนะทางแสงสูง 
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ 
3. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav)  

และค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้า  
แสงสว่างบนทางหลวง กรมทางหลวง คือ มีค่าความส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 21.5 ลักซ์ (lux)  
ค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1 : 2.5 และ (Emax/Emin) ไม่เกิน 6 : 1 

4. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav)  
และค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนดของการไฟฟ้านครหลวง  คือ มีค่า 
ความส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 15 ลักซ์ (lux) และค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนน 
(Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1 : 3 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

5. โคมไฟถนนรุ่น R20 มีค่า IP54/IP24 
6. โคมไฟถนนรุ่น R24 มีค่า IP65 
7. โคมไฟเป็นไปตาม มอก. 1955-2551 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด      0 2818 8004 – 6 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ สิงหาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07020011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหนา่ยชนิดจมน้ า 
(Submersible Type Distribution Transformer) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหนา่ยชนิดจมน้ า 
 (Submersible Type Distribution Transformer) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
     หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิดจมน้ า (Submersible Type Distribution Transformer) เป็นหม้อแปลง
ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ ใ ช้ในการปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่ส่งผ่านมาตามสายระบบจ าหน่าย (Distribution Line)  
ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าตามระบบไฟฟ้าเท่ากับ 22 กิโลโวลต์ (22 kV) ให้ลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า  
โดยที่หม้อแปลงชนิดนี้เป็นหม้อแปลงแบบน้ ามัน (Oil Type) จะใช้น้ ามันส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนในการป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจรในตัวหม้อแปลง 
      การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายชนิดจมน้ าให้มีการป้องกันการลัดวงจรจากการจมน้ า  โดยได ้
มีการทดสอบตามข้อก าหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวข้อ Three-phase Submersible Transformers for 22 kV and 
33 kV 50 Hz Underground Distribution Systems ซึ่งหม้อแปลงสามารถติดตั้งในห้องหม้อแปลงใต้พื้นดิน ชนิดบ่อเปียก 
(Wet Vault) ได้ เพื่อรองรับระบบการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Cable) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. วัสดุโครงสร้างตัวถังของหม้อแปลงไฟฟ้าท าจากสแตนเลส 
2. ระบบการเดินสายไฟฟ้าแบบสายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Cable) 
3. การติดตั้งการใช้งาน : ในห้องหม้อแปลงใต้พื้นดิน 
4. สามารถจ่ายไฟขณะจมน้ า/ใต้ดิน ได้ 
5. ใช้น้ ามันหม้อแปลงชนิด Less Flammable Oil 
6. มีการเชื่อมฝาติดกับตัวถังหม้อแปลง 
7. มีการเช่ือมระหว่างบูชช่ิงแรงสูงกับฝาถังหม้อแปลงและมีกล่องครอบบูชช่ิงแรงต่ าโดยเช่ือม  

ท่อร้อยสายไฟแรงต่ าชนิดกันน้ า 
8. มีกล่องครอบสวิทซ์ปรับ Tap Changer 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

  บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด      0 2427 5552 





 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพ่ิมเติม 
กันยายน 2562 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวตักรรมไทย 

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010022 ปูนปัน้ส าเร็จรูป   
  M900 ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม ถุง 210.00 
 

 
หมายเหตุ :  ราคาน้ีรวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่าน้ัน
ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 

  

2 01010023 พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท A 

  

  รุ่น NUG - FULL PU (NR)   
  1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 4,035.00 
 

 
1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,084.00 

 
 

1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,134.00 

 
 

1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,202.00 

 
 

1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,271.00 

 

 

หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง  
2.  ราคาน้ีรวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เท่าน้ัน  ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 

  

3 01010024 พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ
ยางธรรมชาติ ประเภท B 

  

  1.  รุ่น NUG - Sandwich (NR) พื้นลู่ว่ิง ผิวหน้าน่ิม   
  1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,983.00 
 

 
1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,042.00 

 
 

1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,111.00 

 
 

1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,210.00 



2 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010024 

(ต่อ) 
1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,308.00 

  2.  รุ่น NUG - Spray Coat (NR) พื้นลู่ว่ิง ผิวหน้าแข็ง   
  2.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,667.00 
 

 
2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,703.00 

 
 

2.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,778.00 

 
 

2.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,805.00 

 
 

2.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,864.00 

 

 

หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง  
2.  ราคาน้ีรวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เท่าน้ัน ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 

  

4 01010025 พื้นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ 
และยางธรรมชาติ ประเภท C 

  

 
 

พื้นสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ  
ยางธรรมชาติ ประเภท C 

  

  1.  รุ่น NUG - EPDM Binder (Top Pu) 7 MM   
  1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,579.00 
 

 
1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,628.00 

 
 

1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,677.00 

 
 

1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,726.00 

 
 

1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,776.00 

 
 

พื้นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ
ยางธรรมชาติ ประเภท C 

  

  2.  รุ่น NUG - EPDM Binder 13 MM   
  2.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 3,886.00 
 

 
2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,083.00 

 
 

2.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,133.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010025 

(ต่อ) 
2.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 4,202.00 

 
 

2.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,271.00 

 

 

หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง  
2.  ราคาน้ีรวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เท่าน้ัน ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 

  

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

5 01020001 ถังเก็บน้ าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับย้ังแบคทีเรีย  
(Plastic Water tank Combac nano) 

  

  1)  Granito - combac nano ขนาด 550 ลิตร ใบ 5,500.00 
  2)  Granito - combac nano ขนาด 2,000 ลิตร ใบ 17,500.00 
  3)  Granito - combac nano ขนาด 2,500 ลิตร ใบ 19,000.00 
 

 
4)  Granito - combac nano ขนาด 4,000 ลิตร 
 (กว้าง 188 เซนติเมตร x สูง 198 เซนติเมตร) 

ใบ 30,000.00 

  5)  Money-combac nano ขนาด 1,000 ลิตร ใบ 12,500.00 
  6) Money-combac nano ขนาด 2,000 ลิตร ใบ 15,000.00 
  7)  Granito - combac nano ขนาด 700 ลิตร ใบ 6,660.00 
  8)  Granito - combac nano ขนาด 1,000 ลิตร   ใบ 8,230.00 
  9)  Granito - combac nano ขนาด 1,500 ลิตร   ใบ 10,800.00 
  10) Granito - combac nano ขนาด 3,000 ลิตร   ใบ 22,200.00 
 

 
11) Granito - combac nano ขนาด 4,000 ลิตร   
 (กว้าง 178 เซนติเมตร x สูง 179 เซนติเมตร) 

ใบ 27,750.00 

  12) Granito - combac nano ขนาด 5,000 ลิตร       ใบ 44,800.00 
  13) Granito - combac nano ขนาด 6,000 ลิตร ใบ 53,300.00 
  14) Granito - combac nano ขนาด 16,500 ลิตร  ใบ 225,700.00 
 

 
หมายเหตุ : เพิ่มรุ่น Granito - combac nano รายการล าดับที่   
7) – 14)  

  

03 ด้านการแพทย ์

0301 ยา 
6 03010031 ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)    
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 3 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 513.60 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 4 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 660.00 
  หมายเหตุ  :  แก้ไขขนาดบรรจุ รายการล าดับที่  2) ชนิดเ ม็ด  

ขนาด 4 มิลลิกรัม จากเดิม 30 เม็ด/กล่อง ราคา 211.86 บาท/กล่อง 
เป็น 100 เม็ด/กล่อง ราคา 660.00 บาท/กล่อง  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
7 03010078 ยาซิลเดนาฟิล ซิเตรต (Sildenafil citrate)  

(ไซนาฟิล : SINAFIL) 
  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 50 มิลลิกรัม (4 เม็ด) กล่อง 58.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 100 มิลลิกรัม (2 เม็ด) กล่อง 58.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ขนาด 50 มิลลิกรัม   
8 03010113 ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin) 

(อะทอร์วิน : ATORVIN) 
  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 214.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 321.00 
  3)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 40 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 615.00 
  4)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 80 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 1,250.00 
  5)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 80 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 3,700.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่  1) – 3) ขนาด 10 มิลลิกรัม  

20 มิลลิกรัม และ 40 มิลลิกรัม ตามล าดับ 
  

9 03010128 ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir) 
(ออราต้า : Orata) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 0.5 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 1,070.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 1 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 6,500.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ขนาด 0.5 มิลลิกรัม   

10 03010150 ยาแคนดีซารแ์ทน ซิลลิซีทิล (Candesartan Cilexetil)  
(แคนดา : KANDA) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 16 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 378.00 
11 03010151 ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine Hydrochloride) 

(คาดิพลอท : Cardiplot) 
  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 270.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (500 เม็ด) กล่อง 1,350.00 

12 03010152 ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)  
(นาค็อกซิบ : NACOXIB) 

  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 90 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 480.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
13 07010016 เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ 

(Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable : 
FRSS OFC) 

 
 
 

 
 
 

  1)  FRSS 12C (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 53.25 
  2)  FRSS 24C (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 58.60 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07010016 3)  FRSS 48C (12C/ท่อ) เมตร 69.30 
 (ต่อ) 4)  FRSS 60C (12C/ท่อ) เมตร 74.65 
  หมายเหต ุ: ราคาน้ีรวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่าน้ัน   

14 07010017 เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ 
(Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable : 
FRSS OFC) 

 
 
 

 
 
 

  1)  FRSS 12C (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร  53.25 
  2)  FRSS 24C (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 58.60 
  3)  FRSS 48C (12C/ท่อ) เมตร 69.30 
  4)  FRSS 60C (12C/ท่อ) เมตร 74.65 
  หมายเหต ุ: ราคาน้ีรวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่าน้ัน     

15 07010018 เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ 
(Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable : 
FRSS OFC) 

 
 
 

 
 
 

  1)  FRSS 12C (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร  53.25 
  2)  FRSS 24C (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 58.60 
  3)  FRSS 48C (12C/ท่อ) เมตร 69.30 
  4)  FRSS 60C (12C/ท่อ) เมตร 74.65 
  หมายเหต ุ: ราคาน้ีรวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่าน้ัน   

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 
1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

16 12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน้ ามัน (Bio dispersant)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลิตร  ขวด 450.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร  ขวด/แกลลอน 1,000.00 
  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4) ขนาด 20 ลิตร ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
  

17 12010004 สารท าความสะอาดชีวบ าบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนคิ) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner  
(Bio organic)) 

  

  1)  ขนาด 250 มิลลิลิตร  ขวด 350.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร   ขวด/แกลลอน 800.00 
  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4)  ขนาด 20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 7,500.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
18 12010005 น้ ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  

(NATURAL DISINFECTANT) 
  

  1)  ขนาด 250 มิลลิลิตร  ขวด 260.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร   ถัง/แกลลอน 800.00 
  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 2,150.00 
  4)  ขนาด 20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
  

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
19 12020001 เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ

การบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 
 

 
 

  ขนาด 10 ลิตร เครื่อง 390,000.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010022 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ปูนปั้นส าเร็จรูป 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ปูนปั้นส าเร็จรูป เอ็ม 900 (M900) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
 2.  บริษัท ทีพีไอพาณิชย์ จ ากัด  
 3.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สี่ง้วนฮง 
 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาลินีภัณฑ์ 
 5.  บริษัท ศวัศ อินเตอร์ซัพพลาย จ ากัด 
 6.  บริษัท แกมม่าสตีล จ ากัด 
 7.  บริษัท เค.พี. เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 8.  บริษัท คอนสมิกซ์ จ ากัด 
 9.  บริษัท เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 
 10. บริษัท อินโดไชน่า วัสดุภัณฑ์ จ ากัด 
 11. บริษัท ลูกแม่ธรณี จ ากัด 
 12. บริษัท 123 อาคิเทค ซัพพลาย จ ากัด 
 13. บริษัท เอ็กซ์-แมท จ ากัด 
 14. บริษัท ทรัพย์สยาม แมททีเรียล จ ากัด 
 15. บริษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ท จ ากัด 
 16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าใสใจจริงค้าไม้และวัสดุก่อสร้างนนทบุรี 
 17. บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด 
 18. บริษัท เอสจี ซีเมนต์ จ ากัด 
 19. บริษัท แม็กซ์สตีล คอมเมอร์เชียล จ ากัด 
 20. บริษัท เอ พี พัฒนา จ ากัด 
 21. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อภิสิฏฐ์ ซีเมนต์ 
 22. บริษัท โฮมแมททีเรียล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวตักรรม :  
 ปูนปั้นส าเร็จรูปเป็นปูนส าเร็จรูปส าหรับงานปูนปั้น ใช้ผสมกับน้ าตามอัตราส่วนที่ก าหนดผสมให้เข้ากัน   
แล้วสามารถน าไปใช้งานปั้นประติมากรรมได้ทันที มีหลายสีให้เลือก ได้แก่ สีปูนธรรมชาติ, สีเทาเข้ม, สีเหลือง, สีฟ้า, สีเขียว 
และสีแดงอิฐ เหมาะส าหรับงานปูนปั้นทั่วไป ทั้งงานลอยตัว นูนสูง และนูนต่ า 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เน้ือปูนปั้นมีความละเอียดเนียน ท าให้ปั้นผลงานได้ปราณีตสวยงาม 
2. ปั้นขึ้นรูปง่าย ทั้งปั้นลอยตัว นูนสูง และนูนต่ าได้ดี 
3. เน้ือปูนเหนียวพอดีกับงานปั้น (มีคุณสมบัติการไหลแผ่ประมาณ 42.5%) ท าให้ปั้นขึ้นรูปได้ง่าย 

ชิ้นงานอยู่ตัวดี ไม่ไหลย้อย 
4. เน้ือปูนปั้นเม่ือแห้งจะมีความยืดหยุ่นตัวสูงและไม่หดตัว ท าให้ชิ้นงานไม่แตกร้าวเม่ือแห้ง 
5. มีสารเคมีที่เพิ่มคุณภาพในการยึดเกาะ และเพิ่มความแข็งแรงทนทานของชิ้นงาน (ความต้านทาน

แรงอัดมากกว่า 2.5 MPa โดยประมาณ) 
6. มีหลายสีให้เลือกใช้งาน เน้ือปูนมีสีที่สม่ าเสมอสวยงาม สะดวกในการใช้งาน เพียงผสมน้ าตามอัตราส่วน

ที่ก าหนดปั่นผสมให้เข้ากัน 
7. มีระยะเวลาการก่อตัวนานกว่า 180 นาที โดยประมาณ ท าให้มีเวลาในการปั้นและตกแต่งนาน 
8. มีความอุ้มน้ าสูง (ประมาณมากกว่า 90%) ท าให้ชิ้นงานที่ปั้นแห้งช้า และไม่เกิดการแตกร้าว 

เน่ืองจากการสูญเสียน้ า 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)       0 3635 8999 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท A 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูซ่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. บริษัท ไฟเบอร์เทิร์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2562 - มีนาคม 2567 (4 ปี 6 เดือน) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร และลดการน าเข้า 
ยางสังเคราะห์จากต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ริเริ่ม
สร้างนวัตกรรมของคนไทย พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่  - ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ จากวัสดุ 
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ซ่ึงไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ช่วยลด
ปัญหายางพาราล้นตลาด บริษัทฯ จึงมีความสนใจและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว มาพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นลู่ ว่ิง  
ลานกรีฑา โดยผสมเม็ดยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบหรือติดตั้งพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบนผิวพื้นคอนกรีตหรือผิวพื้น
ยางมะตอย ให้คุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาวะอากาศ สามารถรองรับแรงกระแทก และลดอาการบาดเจ็บ 
จากการเดิน การว่ิง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติที่ใช้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงมาตรฐาน 
มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) (เม็ดยางด า) และผลิตภัณฑ์  
มีคุณสมบัติลู่ลานกรีฑาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พื้นสังเคราะห์) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
  รุ่น NUG - FULL PU (NR) (พื้นลู่ ว่ิงระบบ FULL PUR ผสมยางธรรมชาติ)  ประเภทพื้นลู่ลานกรีฑา  
พื้นยางสังเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (พื้นสังเคราะห์) ประเภท A พื้นยางสังเคราะห์เน้ือแน่น 
ผิวหน้าน่ิม มีความยืดหยุ่น มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก โดยระบบฐานเป็นการใช้เศษ  
ยางสังเคราะห์โพลียูริเทนและลงทับผิวบนด้วยเม็ดยางธรรมชาติ 

- ชั้นล่าง (Elastic Layer) ของระบบ FULL PUR ใช้เน้ือยางสังเคราะห์โพลียูริเทนและเม็ดยางด า 
ผสมยางธรรมชาติ (EPDM NR, Black) ความหนารวม 10 - 11 มิลลิเมตร 

- ชั้นบน (Top Layer) ของระบบ FULL PUR ใช้เน้ือยางสังเคราะห์ (Polyurethane) และเม็ดยาง
สังเคราะห์สีผสมยางธรรมชาติ (EPDM NR, Color) ความหนารวม 3 - 3.6 มิลลิเมตร 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010024 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์   
และยางธรรมชาติ ประเภท B 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูซ่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. บริษัท ไฟเบอร์เทิร์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2562 - มีนาคม 2567 (4 ปี 6 เดือน) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร และลดการน าเข้า  
ยางสังเคราะห์จากต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ริเริ่ม
สร้างนวัตกรรมของคนไทย พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่  - ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ จากวัสดุ 
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ซ่ึงไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ช่วยลด
ปัญหายางพาราล้นตลาด บริษัทฯ จึงมีความสนใจและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว มาพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นลู่ ว่ิง  
ลานกรีฑา โดยผสมเม็ดยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบหรือติดตั้งพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบนผิวพื้นคอนกรีตหรือผิวพื้น
ยางมะตอย ให้คุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาวะอากาศ สามารถรองรับแรงกระแทก และลดอาการบาดเจ็บ 
จากการเดิน การว่ิง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติที่ใช้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงมาตรฐาน 
มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) (เม็ดยางด า) และผลิตภัณฑ์  
มีคุณสมบัติลู่ลานกรีฑาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พื้นสังเคราะห์) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รุ่น NUG - Sandwich (NR) (พื้นลู่ว่ิงระบบแซนวิชผสมยางธรรมชาติ) ประเภทพื้นลู่ลานกรีฑาระดับ
ท้องถิ่น ผิวน่ิม พื้นยางสังเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (พื้นสังเคราะห์) 
ประเภท B แบ่งเป็น 2 ชั้น ความหนารวม 14 - 15 มิลลิเมตร 

2. รุ่น NUG - Spray Coat (NR) (พื้นลู่ว่ิงระบบสเปรย์โค้ดผสมยางธรรมชาติ) ประเภทพื้นลู่ลานกรีฑา
ระดับท้องถิ่น ผิวแข็ง พื้นยางสัง เคราะห์  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 -  2558  
(พื้นสังเคราะห์) ประเภท B แบ่งเป็น 2 ชั้น ความหนารวม 14 - 15 มิลลิเมตร 

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010025 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ 
และยางธรรมชาติ ประเภท C 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ ส าหรับ 
ลานอเนกประสงค์ พื้นทางเท้าและสวนสุขภาพ 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูซ่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. บริษัท ไฟเบอร์เทิร์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2562 - มีนาคม 2567 (4 ปี 6 เดือน) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร และลดการน าเข้า  
ยางสังเคราะห์จากต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ริเริ่ม
สร้างนวัตกรรมของคนไทย พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่  - ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ จากวัสดุ 
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ซ่ึงไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ช่วยลด
ปัญหายางพาราล้นตลาด บริษัทฯ จึงมีความสนใจและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว มาพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นลู่ ว่ิง  
ลานกรีฑาแโดยผสมเม็ดยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบหรือติดตั้งพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบนผิวพื้นคอนกรีตหรือ  
ผิวพื้นยางมะตอย ให้คุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาวะอากาศ สามารถรองรับแรงกระแทก และลดอาการ
บาดเจ็บจากการเดิน การว่ิง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติที่ใช้ผ่านการทดสอบเทียบเคียง
มาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) (เม็ดยางด า)  
และผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ลู่ ล านกรีฑ า เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.  2683 -  2558 (ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รุ่น NUG - EPDM Binder (Top Pu) 7 MM 
1.1 พื้นยางสังเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 ประเภท C  
1.2 เม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติรวมสารยึดเกาะและ TOP PU ความหนารวม 7 มิลลิเมตร 

2. รุ่น NUG - EPDM Binder 13 MM 
2.1 พื้นยางสังเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 ประเภท C  
2.2 โดยระบบฐานเป็นการใช้ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 

ประเภท C  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ถังเก็บน้ าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย    
 (Plastic Water tank Combac nano) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ถังเก็บน้ าพลาสติก ดอส คอมแบค นาโน 
 Plastic Water Tank DOS COMBAC NANO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :      

ถังเก็บน้ าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโน เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย ชนิดทึบแสง พลาสติกด้านในผสมสาร  
Silver nano มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1) ถังเก็บน้ าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโน เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  
2) วัตถุดิบ Polyethylene ชั้นในที่สัมผัสกับน้ ามีการผสมสาร Silver nano  และผ่านการทดสอบ 

ตามมาตรฐาน JIS Z 2801 : 2000 
3) ใช้เม็ดพลาสติก FOOD GRADE 100% ไม่ผสมพลาสติกรีไซเคิล 
4) ถังน้ าพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene มอก. 816 - 2556 
5) วัตถุดิบ Polyethylene ที่ใช้ได้รับ UV 20 ตามมาตรฐาน ASTM G155 (ส าหรับสินค้า รุ่น Granito - 

combac nano) 
6) วัตถุดิบ Polyethylene ที่ใช้ได้รับ UV 8 ตามมาตรฐาน ASTM G155 (ส าหรับสินค้า รุ่น Money -

combac nano)    
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 
- เพิ่มรุ่น Granito - combac nano รายการล าดับที่ 7) - 14) จ านวน 8 รุ่น ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 

 

  บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด       0 2611 0290 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010031 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โลซู - 3 และ โลซู - 4 (LOSU - 3 and LOSU - 4) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   

1. รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (type 2) เพื่อใช้เสริมกับการควบคุมอาหาร และการออกก าลังกาย 
ซ่ึงอาจใช้ยาน้ีร่วมกับ metformin หรืออินซูลินได้ 

2. ยา LOSU มีการศึกษาชีวสมมูลและศึกษาเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองกับยาต้นแบบ พบว่า 
ยา LOSU มีความเท่าเทียมของการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับ 
การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยา LOSU เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงยาทุกระดับ และ  
เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 

 คุณลักษณะเฉพาะ:  
1. LOSU - 4 : ยาเม็ด รูปเลขแปด แบน มีขอบ สีฟ้า มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน โดยมี อักษร GL และ 

เลข 4 อยู่คนละข้างของขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน 
2. LOSU - 3 : ยาเม็ด รูปเลขแปด แบน มีขอบ สีขาวออกเหลืองอ่อน มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน โดยมี 

อักษร GL และเลข 3 อยู่คนละข้างของขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน 
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้ทุกเม็ด ที่อ านวยความสะดวก

ในการบริหารยาของบุคลากรทางการแพทย์ 
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- แก้ไขขนาดบรรจุ รายการล าดับที่  2) ชนิดเม็ด ขนาด 4 มิลลิกรัม จากเดิม 30 เม็ด/กล่อง ราคา  

211.86 บาท/กล่อง เป็น 100 เม็ด/กล่อง ราคา 660.00 บาท/กล่อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
กันยายน 2562  

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด       0 3856 4930 – 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010078 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาซิลเดนาฟิล ซิเตรต (Sildenafil citrate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไซนาฟิล - 50 (SINAFIL - 50) และ ไซนาฟิล - 100 (SINAFIL - 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ขนาดความแรง 50 มิลลิกรัม และ 100 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 
ภายใต้ชื่อการค้า SINAFIL -  50 และ SINAFIL -  100 ออกฤทธ์ิโดยการยับยั้ งอย่างเฉพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ 
phosphodiesterase type - 5 (PDE5) ซ่ึงท าหน้าที่สลาย cGMP ใน corpus cavernosum ยา sildenafil จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ nitric oxide เม่ือมีการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ สาร  nitric oxide จะถูกปล่อยออกมาใน corpus cavernosum  
เพื่อกระตุ้นเอนไซม์ guanylate cyclase มีผลท าให้ระดับของ cyclic guanosine monophosphate (cGMP) เพิ่มสูงขึ้น 
และท าให้กล้ามเน้ือเรียบบริเวณ corpus cavernosum คลายตัว จึงท าให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว ยาน้ีมีข้อบ่งใช้บ าบัด 
อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ (Erectile Dysfunction) 
 SINAFIL เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทน
การน าสั่งยาน าเข้าจากต่างประเทศ โดยยามีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ  
ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคได้มากขึ้น และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. SINAFIL - 50 ยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหน่ึงมีอักษร MLM 
อีกด้านมีตัวเลข 50 
SINAFIL - 100 ยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหน่ึงมีอักษร MLM 
อีกด้านมีตัวเลข 100 

2. SINAFIL เป็นยาที่ ได้ พัฒนาสูตรต ารับ  วิ จัยและ พัฒนาจนสามารถผลิต ในประ เทศไทย  
ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs  

3. SINAFIL - 100 ผ่านการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอาสาสมัครเพศชาย     
ชาวไทยที่สุขภาพแข็งแรง พบว่า ทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับ 
ยาต้นแบบ VIAGRA® (TABLETS 100 MG) ดังน้ัน ยาน้ีจึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามา 
ใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

4. SINAFIL - 50 ได้รับการยกเว้นการท าการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ ตามหลัก Dose proportionality 
และมีศึกษาการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลองเทียบกับยาต้นแบบ SINAFIL - 100 พบว่า 
มีค่าการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาไม่แตกต่างกัน จึงสามารถออกฤทธ์ิได้เท่าเทียมกับผลิตภัณฑ์  
ยาต้นแบบ 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- เพิ่มขนาด 50 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด       0 2461 1234 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์: ยา 

รหัส : 03010113 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : อะทอร์วิน 10 (ATORVIN 10), อะทอร์วิน 20 (ATORVIN 20),
 อะทอร์วิน 40 (ATORVIN 40), อะทอร์วิน 80 (ATORVIN 80) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   

1. เป็นยารักษาความผิดปกติของไขมันในหลอดเลือด หรือป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Atherosclerotic) 
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดทุติยภูมิ และรักษาไขมันในเลือดที่ผิดปกติ 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ  
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สามารถใช้แทนยาต้นแบบได ้

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection  
Co - operation Scheme (PIC/s) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ATORVIN  

-  ยา ATORVIN 10 เป็นยาเม็ดรปูยาว ร ีนูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหน่ึงมีเลข 10 
อีกด้านหน่ึงเรียบ 

-  ยา ATORVIN 20 เป็นยาเม็ดรปูยาว ร ีนูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหน่ึงมีเลข 20 
อีกด้านหน่ึงเรียบ 

-  ยา ATORVIN 40 เป็นยาเม็ดรปูยาว ร ีนูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหน่ึงมีเลข 40 
อีกด้านหน่ึงเรียบ 

-  ยา ATORVIN 80 เป็นยาเม็ดรปูยาว ร ีนูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหน่ึงมีเลข 80 
อีกด้านหน่ึงเรียบ 

2. ยา ATORVIN 80 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่า 
การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยา ATORVIN 10, ยา ATORVIN 20 และ ยา ATORVIN 40 มีการศึกษาเปรียบเทียบการละลาย 
ในหลอดทดลองเทียบกับยาต้นแบบพบว่า มีค่าการละลายไม่แตกต่างกัน 

4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา  
ได้ทุกเม็ด  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

5. ยา ATORVIN 10, ยา ATORVIN 20, ยา ATORVIN 40 และ ยา ATORVIN 80 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้ าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ 
ยาต้นแบบ  

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 

- เพิ่มขนาด 80 มิลลิกรัม ที่ขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562 
- เพิ่มขนาด 10 มิลลิกรัม 20 มิลลิกรัม และ 40 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด       0 3856 4930 – 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010128 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ออราต้า 0.5 (Orata 0.5), ออราต้า 1 (Orata 1) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 ยา Entecavir ออกฤทธ์ิยับยั้ ง hepatitis B viral polymerase และยับยั้งกระบวนการแบ่งตัวของเชื้อ 
hepatitis B ซ่ึงจะลดการสร้าง DNA ของไวรัส ใช้ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ใหญ่ที่ผลการตรวจพบว่า
ผู้ป่วยก าลังอยู่ในระยะตับอักเสบ (Active liver Inflammation) 
 ยา Orata 1 มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบพบว่า มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบโดยได้รับ
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูลผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และสามารถใช้แทน 
ยาต้นแบบได้ และเป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ  และได้มาตรฐาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต  
ยา Pharmaceutical Inspection Co - operation Scheme (PIC/s) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ORATA 0.5 เป็นยาเม็ดรูปสามเหลี่ยม นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหน่ึงมีเลข 0.5 อีกด้านหน่ึงเรียบ 
2. ยา ORATA 1 เป็นยาเม็ดรูปสามเหลี่ยม นูน เคลือบฟิล์มสีชมพู ด้านหน่ึงมีเลข 1 อีกด้านหน่ึงเรียบ 
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
4. ยา ORATA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 

- เพิ่มขนาด 0.5 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด       0 3856 4930 – 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010150 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan Cilexetil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แคนดา - 16 (KANDA - 16) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กันยายน 2562 - กันยายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   

1.  Candesartan cilexetil ขนาดความแรง 16 mg รูปแบบยาเม็ด ภายใต้ชื่อการค้า แคนดา - 16 (KANDA - 16) 
ยาน้ีมีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, รักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วย impaired 
left ventricle systolic function (ที่มี left ventricular ejection fraction ≤ 40%) โดยใช้ร่วมกับยา 
ACE-inhibitor แบบ add - on therapy หรือใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยากลุ่ม ACE -inhibitors 

2.  ยาแคนดา - 16 (KANDA - 16) เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจนสามารถผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทน 
การน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาแคนดา - 16 (KANDA - 16) มีลักษณะเป็นยาเม็ดรูปกลมแบน สีชมพู ด้านหน่ึงมีขีดแบ่งครึ่ง           

อีกด้านหน่ึงมีตัวเลข 16 ส าหรับรับประทาน 
2. ยาแคนดา - 16 (KANDA - 16) เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตใน

ประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP/PICs 

3. ยาแคนดา - 16 (KANDA - 16) ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่าทั้งอัตราและปริมาณการดูด ซึม 
ของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังน้ันยาน้ีจึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการ
รักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด       0 2461 1234 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010151 
 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คาดิพลอท (Cardiplot) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด จ้างศูนย์วิจัยคลินิก 

ศิริราช (Siriraj Clinical Research Center) วิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด   
ผู้แทนจ าหน่าย : -   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด   
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2562 - กันยายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  

1. ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride) เป็นยากลุ่มปิดก้ันแคลเซียม (Calcium 
channel blockers) โดยยับยั้งแคลเซียมเข้าเซลล์กล้ามเน้ือเรียบทาง L - type และ T - type calcium 
channels ส่งผลท าให้หลอดเลือดส่วนปลายขยายตัวและลดความดันโลหิต นอกจากน้ียามานิดิปีน 
(manidipine) มีประโยชน์ในด้านผลต่อการท างานของไตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงผู้ที่มี 
การท างานของไตบกพร่อง (renal impairment) และ/หรือ เบาหวานชนิดที่สองร่วมด้วย  

2. ยาคาดิพลอท (Cardiplot) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ที่มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบ
กับยาต้นแบบ และมีความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา (Therapeutic equivalence) กับผลิตภัณฑ ์
ยาต้นแบบ 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาคาดิพลอท (Cardiplot) มีข้อบ่งใช้ส าหรับ 

a. โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่รู้สาเหตุ ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (Mild – to - moderate 
essential hypertension)  

b. โรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการท างานของไตบกพร่อง (Hypertension with renal impairment) 
c. โรคความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง (Severe hypertension)    

2. ยาคาดิพลอท (Cardiplot) มีผลการศึกษาชีวสมมูล ที่แสดงความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ และสามารถ
เปลี่ยนแทนยาต้นแบบได้ (Interchangeable) 

3. ยาคาดิพลอท (Cardiplot) มีราคาย่อมเยาว์กว่ายาต้นแบบ ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้ยา 
ในการรักษาโรคมากขึ้น 

4. คุณสมบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
a. เป็นยาเม็ด มี imprint code บนเม็ดยา และแสดงรูปเม็ดยาที่กล่องยา ซ่ึงง่ายต่อการบ่งชี้  

(identification) 
b. บรรจุในแผงที่มีฉลากระบุ ชื่อยา รุ่นการผลิต (Lot. No.) วันสิ้นอายุ ทุก ๆ เม็ด (unit dose) 
c. ภาชนะบรรจุ (กล่องยา) ระบุชื่อยา ชื่อทางการค้า ส่วนประกอบตัวยาส าคัญ ความแรง เลขที่ผลิต 

วันสิ้นอายุ และมี sticker สีแสดงปีที่หมดอายุ ไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุ เพื่อประโยชน์ 
ในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ตามระบบ First In First Out (FIFO system) 

5. ผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co - operation Scheme (PIC/s) 

6. มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดเก็บและกระจายสินค้าส าเร็จรูป Good Storage 
and Distribution Practice (GSDP) 

  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด       0 2737 6717 ต่อ 860 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010152 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  นาค็อกซิบ - 90 มก. (NACOXIB - 90 MG) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  พัฒนาสูตรต ารับผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์วิจัย บีแอลซี  

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด ร่วมกับการวิจัย 
ทางคลินิก โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 Etoricoxib ขนาดความแรง 90 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ภายใต้ชื่อการค้า NACOXIB - 90 MG  
เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ซ่ึงมีความจ าเพาะสูงในการยับยั้งการท างานของ Cyclooxygenase - 2 (COX - 2)  
ท าให้มีฤทธ์ิลดไข้ ลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวด มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis)  
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง อาการข้ออักเสบเฉียบพลันเน่ืองจากโรคเกาท์ 
(acute gouty arthritis) อาการปวดประจ าเดือน (primary dysmenorrhea) อาการปวดหลังทันตศัลยกรรม บรรเทาอาการ
ของโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing spondylitis) อาการปวดภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้องและ
อาการปวดกระดูกและกล้ามเน้ือชนิดเรื้อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื้อรัง 
 NACOXIB - 90 MG เป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรต ารับจากบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด  
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยยามีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและ 
ความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. NACOXIB - 90 MG เป็นยาเม็ดสี่เหลี่ยมจัตุรัส นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ผิวเรียบทั้งสองด้าน 
2. NACOXIB - 90 MG เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุม

คุณภาพมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต โดยได้รับการรับรอง GMP/PICS 
3. NACOXIB - 90 MG ผ่านการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) พบว่า ค่าเภสัชจลนศาสตร์

ของผลิตภัณฑ์ยาไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบ แสดงว่ายามีความเท่าเทียมกันกับยาต้นแบบทั้งใน
ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา 

4. NACOXIB - 90 MG วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 : 2017 ตามรายการและหัวข้อทดสอบส าคัญที่ก าหนดไว้ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

  บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด      0 3271 9900 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  

รหัส : 07010016 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้  
(Fire Resistant Self -  Supporting Optical Fiber Cable :  
FRSS OFC) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ 
(Fire Resistant Self -  Supporting Optical Fiber Cable :  
FRSS OFC) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  ร่วมวิจัยกับ บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จ ากัด และ  
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ ากัด 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ Fire Resistant Self - Supporting Optical 
Fiber Cable : FRSS OFC โครงสร้างภายในมีชั้นฉนวนกันความร้อนหลายชั้น เหมาะส าหรับการใช้งานในต าแหน่งที่มีปัญหา
ไฟไหม้ต่อเน่ืองรุนแรง สามารถป้องกันไฟไหม้ใต้แนวสายที่แขวนหรือเปลวไฟที่ลุกลามจากสายสื่อสารอ่ืน ๆ ที่แขวนร่วมใน
ต าแหน่งเดียวกัน เม่ือมีแรงวิกฤติ เคเบิลต้องขาดออกจากกันด้วยแรงดึงแบบท าลายไม่เกิน 5,000 นิวตัน และสามารถทนไฟ
ไหม้ที่ต่อเน่ืองและรุนแรง ท าให้โครงข่ายสามารถให้บริการต่อเน่ือง สร้างความเสถียรให้การบริการและเพิ่มความเชื่อม่ันกับ
ผู้ใช้บริการ  
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เม่ือเกิดไฟไหม้สายเคเบิลสามารถทนไฟไหม้ที่ต่อเ น่ืองและรุนแรงที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 
ต่อเน่ืองอย่างน้อย 90 นาที ผ่านมาตรฐาน IEC 60331 - 25 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนว
ระดับ และเคเบิลยังคงส่งสัญญาณได้ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 7 วัน 

2. เม่ือเกิดไฟไหม้สายเคเบิลอย่างรุนแรง ไฟสามารถดับได้ด้วยตัวเองและไม่ลุกลามไปตามสาย  
ผ่านมาตรฐาน IEC 60332 - 3 - 24 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนวตั้ง 

3. เคเบิลสามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 1,800 นิวตัน โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของ  
ค่าการลดทอนสัญญาณไม่เกิน 0.05 dB 

4. การติดตั้งใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานที่ใช้จับยึดสายสื่อสารโครงสร้างใกล้เคียงกันได้ 
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ 

 

  บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จ ากัด      0 3682 1664 - 8 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณไ์ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010017 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้  
(Fire Resistant Self -  Supporting Optical Fiber Cable : 
FRSS OFC) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ 
(Fire Resistant Self -  Supporting Optical Fiber Cable : 
FRSS OFC) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  ร่วมวิจัยกับ บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จ ากัด และ  
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ ากัด 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ Fire Resistant Self - Supporting Optical 
Fiber Cable : FRSS OFC โครงสร้างภายในมีชั้นฉนวนกันความร้อนหลายชั้น เหมาะส าหรับการใช้งานในต าแหน่งที่มีปัญหา
ไฟไหม้ต่อเน่ืองรุนแรง สามารถป้องกันไฟไหม้ใต้แนวสายที่แขวนหรือเปลวไฟที่ลุกลามจากสายสื่อสารอ่ืน ๆ ที่แขวนร่วมใน
ต าแหน่งเดียวกัน เม่ือมีแรงวิกฤติ เคเบิลต้องขาดออกจากกันด้วยแรงดึงแบบท าลายไม่เกิน 5,000 นิวตัน  และสามารถทน 
ไฟไหม้ที่ต่อเน่ืองและรุนแรง ท าให้โครงข่ายสามารถให้บริการต่อเน่ือง สร้างความเสถียรให้การบริการและเพิ่มความเชื่อม่ัน
กับผู้ใช้บริการ  
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เม่ือเกิดไฟไหม้สายเคเบิลสามารถทนไฟไหม้ที่ต่อเน่ืองและรุนแรงที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 
ต่อเน่ืองอย่างน้อย 90 นาที ผ่านมาตรฐาน IEC 60331 - 25 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนว
ระดับ และเคเบิลยังคงส่งสัญญาณได้ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 7 วัน 

2. เม่ือเกิดไฟไหม้สายเคเบิลอย่างรุนแรง ไฟสามารถดับได้ด้วยตัวเองและไม่ลุกลามไปตามสาย  
ผ่านมาตรฐาน IEC 60332 - 3 - 24 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนวตั้ง 

3. เคเบิลสามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 1,800 นิวตัน โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของ  
ค่าการลดทอนสัญญาณไม่เกิน 0.05 dB 

4. การติดตั้งใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานที่ใช้จับยึดสายสื่อสารโครงสร้างใกล้เคียงกันได้ 
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

  บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จ ากัด      0 2745 6118  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณไ์ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้  
(Fire Resistant Self -  Supporting Optical Fiber Cable : 
FRSS OFC) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ 
(Fire Resistant Self -  Supporting Optical Fiber Cable : 
FRSS OFC) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  ร่วมวิจัยกับ บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จ ากัด และ  
บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จ ากัด 

 บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ Fire Resistant Self - Supporting Optical 
Fiber Cable : FRSS OFC โครงสร้างภายในมีชั้นฉนวนกันความร้อนหลายชั้น เหมาะส าหรับการใช้งานในต าแหน่งที่มีปัญหา
ไฟไหม้ต่อเน่ืองรุนแรง สามารถป้องกันไฟไหม้ใต้แนวสายที่แขวนหรือเปลวไฟที่ลุกลามจากสายสื่อสารอ่ืน  ๆ ที่แขวนร่วมใน
ต าแหน่งเดียวกัน เม่ือมีแรงวิกฤติ เคเบิลต้องขาดออกจากกันด้วยแรงดึงแบบท าลายไม่เกิน 5,000 นิวตัน และสามารถทน 
ไฟไหม้ที่ต่อเน่ืองและรุนแรง ท าให้โครงข่ายสามารถให้บริการต่อเน่ือง สร้างความเสถียรให้การบริการและเพิ่มความเชื่อม่ัน
กับผู้ใช้บริการ  
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เม่ือเกิดไฟไหม้สายเคเบิลสามารถทนไฟไหม้ที่ต่อเน่ืองและรุนแรงที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 
ต่อเน่ืองอย่างน้อย 90 นาที ผ่านมาตรฐาน IEC 60331 - 25 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนว
ระดับ และเคเบิลยังคงส่งสัญญาณได้ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 7 วัน 

2. เม่ือเกิดไฟไหม้สายเคเบิลอย่างรุนแรง ไฟสามารถดับได้ด้วยตัวเองและไม่ลุกลามไปตามสาย  
ผ่านมาตรฐาน IEC 60332 - 3 - 24 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนวตั้ง 

3. เคเบิลสามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 1,800 นิวตัน โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของ  
ค่าการลดทอนสัญญาณไม่เกิน 0.05 dB 

4. การติดตั้งใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานที่ใช้จับยึดสายสื่อสารโครงสร้ างใกล้เคียงกันได้ 
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

  บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ ากัด      0 2817 5590 - 3  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารชีวภาพขจัดคราบน้ ามัน (Bio dispersant) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  OIL SPILL CONTROL 
หน่วยงานที่พัฒนา :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  

                                  และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จัดจ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้าน วีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
12. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จ ากัด 
13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
14. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จ ากัด 
15. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
16. บริษัท เอ็นไล้ท์เท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
17. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 
18. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
19. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
20. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
21. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2559 - กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวตักรรม : 
 Oil spill control เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซ่ึงประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ 
และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ ามัน คราบน้ ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ไม่กัดกร่อน 
ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดคราบน้ ามัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ ามันรวมทั้ งบริเวณแหล่งน้ า 
หรือดินที่ปนเปื้อนน้ ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบ าบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการท างาน
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ ามันทั้ง 8 สายพันธ์ุ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559  
-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :    สารท าความสะอาดชีวบ าบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :     บริษัท คีนน์ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย :     บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้าน วีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
12. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จ ากัด 
13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
14. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จ ากัด 
15. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
16. บริษัท เอ็นไล้ท์เท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
17. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 
18. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
19. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
20. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
21. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2559 - กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวตักรรม : 
 คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซ่ึงประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ ามัน คราบน้ ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ  
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ท าความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ท างาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบ าบัดค่าสกปรกของน้ าเสีย (ค่า BOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น้ าเสีย โดยอาศัยการท างานเชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ ามันทั้ง 8 สายพันธ์ุ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุจาก 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559  
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- ปรับราคา ขนาด 20 ลิตร ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  1. คีนน์ เจิม คิลเลอร ์บลัด, สเกล แอนด ์ออยล ์รีมูฟเวอร ์
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของ อย.) 
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้าน วีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
12. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จ ากัด 
13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
14. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จ ากัด 
15. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
16. บริษัท เอ็นไล้ท์เท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
17. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 
18. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
19. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
20. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
21. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวตักรรม :  
 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อรา ได้ถึง 99.99 % ได้ทุกพื้นผิว 
สามารถท าความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณพื้นผิว  
และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol - free formulation)  
 2. เจิม เฮดเตอร์ - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ คือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ในด้าน 
การปศุสัตว์สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 % 
 โดยผลิตภัณฑ์น้ีมีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio - surfactants ซ่ึงเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน้ ามันมะพร้าว น ามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์
ให้น้อยลง  
 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิม เฮดเตอร์ - บลัด 
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อ่ืนในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ 
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท คีนน์ จ ากัด      0 2747 2101 – 3 ต่อ 104 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้  
(KEEEN OMR - Onsite Microbial Reactor) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์ จ ากัด ร่วมวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้าน วีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
12. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จ ากัด 
13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
14. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จ ากัด 
15. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
16. บริษัท เอ็นไล้ท์เท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
17. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จ ากัด 
18. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
19. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
20. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
21. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวัตกรรม :  
เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสีย (KEEEN OMR - Onsite Microbial Reactor) คีนน์ โอเอ็มอาร์ - 

ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วนเครื่องอุปกรณ์ผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล น ามาย่อส่วน  
ลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายน้ิวสัมผัสเท่าน้ัน ท าให้สะดวก ใช้ง่าย 
และที่ส าคัญสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั้งมีความสดใหม่ตลอดเวลา  
ท าให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
 คีนน์ โอเอ็มอาร์ จะถูกติดตั้งพร้อมกับอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรความเข้มข้นสูง สูตรเฉพาะและเหมาะสมกับ  
หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จ ากัด และหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นที่มีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัย 
ไบโอเทคแล้ว ว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน้ าเสียที่มีน้ ามันหรือไขมัน
ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์
บ าบัดน้ าเสีย ซ่ึงเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียของอุตสาหกรรม 
ที่สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ น้ีได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า  
คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกร รมทั่วไป และ 
นิคมอุตสาหกรรม 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
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บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
ตุลาคม 2562 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010026 เม็ดยางสี เม็ดยางด าจากธรรมชาติ และยางสังเคราะห์  

(Rubber granules from Natural rubber and EPDM 
Rubber Blend) 

  

  1)  เม็ดยางด า ขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร   
  1.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 

 บาท/กิโลกรัม 
กิโลกรมั 72.00 

  1.2)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 51 - 60 
 บาท/กิโลกรัม 

กิโลกรมั 77.52 

  1.3)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 61 - 70 
 บาท/กิโลกรัม 

กิโลกรมั 82.00 

  2)  เม็ดยางสีแดง ขนาด 1 - 4 มิลลิเมตร   
  2.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 5 L ระหว่าง 40 - 70 

 บาท/กิโลกรัม 
กิโลกรมั 101.36 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 และ STR 5 L ณ วันท่ีตกลงราคา

ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
2.  ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว 

  

2 01010027 พ้ืนสังเคราะห์ ประเภท C  ส าหรับลานกฬีา จากวัสด ุ
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห ์

  

  1.  รุ่น PARA - SPORT (Top PU) 7 mm   
 

 
1.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50  
 บาท/กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,443.00 

 
 

1.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60  
 บาท/กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,473.00 

 
 

1.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70  
บาท/กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,502.00 

 

 

หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคานี้รวมค่าตดิตั้งและค่าขนส่ง 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
3 01010028 พ้ืนสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานเอนกประสงค์  

จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ 
  

  1.  รุ่น Multi - PARA หนา 10 mm   
 

 
1.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50  
 บาท/กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,685.00 

 
 

1.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60  
บาท/กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,730.00 

 
 

1.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70  
 บาท/กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,773.00 

 

 

หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคานี้รวมค่าตดิตั้งและค่าขนส่ง 

  

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

4 01020004 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า (Water Purifying Unit)    
  สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) ระบบ 615,000.00 
  หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง   

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
5 02010017 ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน (Blue - green algae  

Bio - fertilizer) 
  

  1)  ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสเีขียวแกมน้ าเงิน ชนิดเม็ด  
ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม 

กระสอบ 380.00 

  2)  ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสเีขียวแกมน้ าเงิน ชนิดของเหลว  
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร 

ขวด 230.00 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
6 03010014 ยาลอร์ซาแทน โปแตสเซียม (Losartan potassium) 

(แลนซาร์ : Lanzaar) 
  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 33.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรมั (300 เม็ด) กล่อง 330.00 
  3)  ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรมั (1,000 เม็ด) กล่อง 1,000.00 
  4)  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 66.00 
  5)  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรมั (300 เม็ด)  กล่อง 660.00 
  6)  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรมั (1,000 เม็ด) กล่อง 1,800.00 
 

 
หมายเหตุ : เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ จ านวน 1,000 เม็ด ของยา 
ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม และ 100 มิลลิกรัม 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
7 03010017 

 
ยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินหรือเบาหวานชนิดที่ 2 
ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคอลไรด์ (Pioglitazone hydrochloride)  

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง  32.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรมั (500 เม็ด) กล่อง 450.00 

  3)  ชนิดเม็ด ขนาด 30 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง  38.00 
  4)  ชนิดเม็ด ขนาด 30 มิลลิกรมั (500 เม็ด) กล่อง 600.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มขนาดบรรจุภณัฑ ์จ านวน 500 เม็ด ของยาชนิดเมด็ 

ขนาด 15 มิลลิกรมั และ 30 มิลลกิรัม 
  

8 03010153 ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride) 
(เมมซ่า : MEMXA) 

  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 450.00 
9 03010154 ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin) 

(โรวาสทอร์ : ROVASTOR) 
  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 20 มิลลิกรมั (28 เม็ด) กล่อง 364.00 
10 03010155 ยาโมซิฟล็อกซาซิน (Moxifloxacin)   
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 400 มิลลิกรัม (5 เม็ด) กล่อง 250.00 

11 03010156 ยาโทพิราเมท (Topiramate) 
(ไพโทเมท : PITOMATE) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,290.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
12 07010019 กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock 

Closure) 
  

  รุ่น NW-T1260 – Group small 60F set 2,200.00 
  หมายเหตุ : ราคานี้รวมคา่ขนส่ง   

08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง 

0807 อ่ืนๆ  
13 08070002 เคร่ืองประจุไฟฟ้าแบบติดผนังส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Wall 

Charger) 
   

  PTT EV Wall Charger รุ่น Normal Charge ชุด 50,300.00 
  หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าติดตั้งและขนส่ง 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

13 ด้านยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 

1302 ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 
14 13020007 เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3 (Ballistic Vest 

Lightweight Level 3) 
  

  1)  เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 SA  ตัว 31,000.00 
  2)  เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 ICW ตัว 33,000.00 

  หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่ง   
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010026 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  เม็ดยางสี เม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ 
 (Rubber granules from Natural rubber and EPDM Rubber Blend) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เม็ดยางสี เม็ดยางด า จากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์  
 ตรา GNR – 95 
 (Black rubber granules from rubber and EPDM blend GNR – 95) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2570 (7 ปี 5 เดือน)   
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 การผลิตเม็ดยางส ี“แดง” และยางด าจากยางพาราธรรมชาติที่ปลกูในประเทศไทย ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลติตาม
กระบวนการที่ได้ทดสอบตาม มอก . 2682 - 2558 เรื่องเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์ นอกจากนี้ผู้ผลิตได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานด้านคุณภาพ ระดับสากล ISO 9001 : 2015 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจนได้มาตรฐาน  
อีกทั้งยังมุ่งมั่นใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และสามารถมั่นใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์เม็ดยางที่ผลิตขึ้นมีความปลอดภัยไม่ปนเปื้อนโลหะหนักในกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อก าหนด RoHS  
โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์เม็ดยางไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพื้นสังเคราะห์ ที่ทดสอบตาม มอก . 2683 - 2558  
ประเภท A ประเภท B ประเภท C ซึ่งสามารถน าไปเลือกใช้งาน เช่น ใช้ท าพื้นสนามกีฬา พื้นลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์  
โรยหญ้าเทียม แผ่นพื้นสังเคราะห์ เพื่อกันลื่น และลดแรงกระแทกจากการออกก าลังกาย ส าหรับการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
การผลิตเม็ดยางนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดยางจากยางธรรมชาติเพื่อตอบสนองนโยบาย และผลักดัน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของประเทศไทย ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังต้องการช่วยเหลือเกษตรกรไทย       
     คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  เป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิตเม็ดยางจากยางธรรมชาติ โดยได้รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้วยสูตรกรรมวิธีการผลิตเฉพาะ 
ของผู้ผลิตจนพัฒนาเกิดเป็นเม็ดยางเพื่อใช้ท าพื้นสนามสังเคราะห์ที่ทดสอบตาม มอก. 2682 - 2558 

2.  เม็ดยางเพื่อใช้ท าพ้ืนสังเคราะห์ที่ทดสอบตาม มอก. 2682 - 2558 
3.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่มีส่วนประกอบจากยางธรรมชาติ และปลอดจากสารเคมีปนเปื้อน ภายใต้

ข้อก าหนด RoHS  
4.  ผลิตภัณฑ์เม็ดยางมี 2 ขนาด คือ 1 – 4 มิลลิเมตร , 1 – 3 มิลลิเมตร เลือกตามความต้องการใช้งาน 

 

  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด       0 3440 6431 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010027 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานกีฬา จากวัสดุ 
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  

 (Vi-Pafe Synthetic surface from natural rubber and 
synthetic rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2567 (4 ปี 5 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสังเคราะห์ เป็นการเคลือบพื้นผิวคอนกรีต หรือพื้นผิวยางมะตอย ด้วยเม็ดยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ พร้อมท้ังเคลือบผิวหน้าช้ันเม็ดยางด้วยโพลียูรเีทน ที่มีคุณสมบัติความยืดหยุ่น จึงสามารถรองรบั 
และลดแรงกระแทก ลดอาการบาดเจ็บ จากกิจกรรมการวิ่ ง และการออกก าลังกาย โดยวัสดุเม็ดยางที่น ามาใช้ ผลิตจาก 
ยางธรรมชาติที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2682 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยาง
ใช้ส าหรับท าพื้นสังเคราะห์) จากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ทดแทน 
เม็ดยางสังเคราะห์ และได้พัฒนาปรับปรุงแต่งสูตรเพื่อผลิตพื้นสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน และได้รับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2683 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) ซึ่งการน า 
ยางธรรมชาติมาใช้นี้เป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ ลดการน าเข้ายางสังเคราะห์ 
จากต่างประเทศ ช่วยลดปัญหายางธรรมชาติล้นตลาด และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
  รุ่น PARA-SPORT (Top PU) 7 mm 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื้นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล 
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น 

2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาข้ึนอยู่กับการตีเส้นของสนาม 
3. พื้นสนาม ประกอบด้วย ช้ันเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยดึเกาะ หนา 5 มิลลิเมตร และเคลือบผิวหนา้

ช้ันเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนา 2 มิลลิเมตร 
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682 
5. เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการวิ่ง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์  
ตาม มอก. 2683 

6. พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรง และลดกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ 
จากกิจกรรมออกก าลังกาย เหมาะส าหรับใช้เป็นพื้นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ 

7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด 
 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)       0 2996 1471 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010028 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสั งเคราะห์  ประเภท C ส าหรับลานเอนกประสงค์  จาก 
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานเอนกประสงค์   
จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  

 (Vi-Pafe Synthetic surface from natural rubber and 
synthetic rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2567 (4 ปี 5 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นลานเอนกประสงค์ ผลิตจากการน าเม็ดยาง ที่มีส่วนผสมจากยางธรรมชาติและ  
ยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐาน มอก. 2682 (เม็ดยางที่ใช้ส าหรับท าพื้นสังเคราะห์) ผสมกับโพลียูรีเทน เทติดตั้งลงบนพื้นที่ต่าง ๆ 
เป็นระบบพื้นสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 เพื่อใช้เป็นพื้นส าหรับรองรับกิจกรรม และการออก
ก าลังกาย 
 ผลิตภัณฑ์พื้นสังเคราะห์ ส าหรับลานเอนกประสงค์ ผลิตจากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ได้มีการวิจัย
และพัฒนาการผลิตเม็ดยางที่มีสัดส่วนผสมจากยางธรรมชาติสูงกว่า 55% และผ่านการทดสอบคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. 2682 (เม็ดยางที่ใช้ส าหรับท าพื้นสังเคราะห์) จากผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มาผลิตเป็นพื้นสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 2683 (พื้นสังเคราะห์) ที่มีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่น รองรับแรงกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ 
ของนักกีฬา และช่วยป้องกันอุบัติเหตุ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และรังสียูวี สามารถใช้เป็นพื้นท่ีทั้ง
ในและนอกอาคาร ส าหรับทางเดินเท้า พื้นกันลื่นบริเวณรอบสระ หรือในสวนน้ า พื้นที่ส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ และอื่น ๆ  
อีกมากมาย นอกจากนี้การน ายางธรรมชาติ เป็นส่วนผสมหลักของเม็ดยาง เป็นการช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ 
ยางธรรมชาติในประเทศ ช่วยแก้ปัญหาราคายางธรรมชาติที่ตกต่ า และยังช่วยลดการน าเข้าสินค้าประเภทเม็ดยางสังเคราะห์
จากต่างประเทศได้อีกด้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
  รุ่น Multi - PARA หนา 10 mm 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื้นลานเอนกประสงค์ เช่น พื้นทางเดิน ลานสวนสุขภาพ ลานออกก าลังกาย  
ลานเอนกประสงค์ และลานกิจกรรมต่าง ๆ  

2. เม็ดยางผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ หนา 10 มิลลิเมตร โดยช้ันบนเม็ดยางสีผสม  
ยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 5 มิลลิเมตร ช้ันล่างเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ  
5 มิลลิเมตร 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

3. พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ มีความยืดหยุ่น ใช้ส าหรับทางเดิน วิ่งเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อรองรับแรงกระแทก ช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ 

4. พื้นสังเคราะห์ มีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
5. มีรูปแบบพ้ืนสังเคราะห์ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ท้ังพื้นเม็ดยางด า และ เม็ดยางสี 
6. น้ าสามารถซึมผ่านได้ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)       0 2996 1471 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า (Water Purifying Unit) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีเกิ้ล ดรมี จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีเกิ้ล ดรมี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท อีเกิ้ล ดรมี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าภายใต้ช่ือการค้า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ถูกคิดค้น ออกแบบ วิจัยพัฒนาขึ้นมาใหม่
โดยเอกชนไทย ประกอบด้วย กระบวนการเติมสารเคมีอย่างแม่นย าด้วยปั๊มจ่ายสาร การกวนเร็วด้วยเครื่องผสมสารละลาย
เชิงกล การเติมอากาศด้วยหัวฉีดสุญญากาศแบบเวนจูรี่ การกวนช้าในห้องกวนเพื่อการตกตะกอนในข้ันแรก การแยกอนุภาค
ตะกอนหนักด้วยน้ าหมุนแบบไซโคลน การบังคับทิศทางการตกตะกอนด้วยกรวยคว่ าด้านล่าง และการกรองผ่านช้ันไส้กรอง
แบบไหลขึ้น ง่ายต่อการติดตั้งและบ ารุงรักษา โดยมีก าลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพีย ง  
1.65 x 3.20 เมตร ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ได้รับการออกแบบและพัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อแก้ไข
พื้นที่ท่ีระบบประปามีปัญหาหรือไม่สามารถใช้การได้ โดยสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ หรือระบบเก่าท่ีมีอยู่ เช่น ถังเก็บน้ า  
หอถังสูงได้ และสามารถใช้งานได้ทั้งน้ าผิวดิน และน้ าบาดาลในระบบเดียวกัน 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค มีก าลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  

เหมาะกับชุมชนชนาดไม่เกิน 70 ครัวเรือน 
2. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ประกอบด้วย ถังสูงเหล็กรูปพรรณ จ านวน 2 ถัง 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.97 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 
3.   ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค สามารถบ าบัดค่าความเป็นกรด  - ด่าง (pH)  

ความขุ่น สีที่ปรากฎ และเหล็ก ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
4. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค สามารถก าจัดเช้ือจุลินทรีย์ E.coli และ Coliform ได้

ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
5. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค มีบริการดูแลหลังการขายแบบจ ากัดเป็นระยะเวลา 1 ปี  
     (เข้าบ ารุงรักษาระบบ จ านวน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน ในระหว่างรับประกัน) 
6.  บริการทดสอบคุณภาพน้ าก่อน/หลังติดตั้งระบบ 
 6.1  การทดสอบค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ความขุ่น สี และเหล็กของน้ าดิบก่อนเข้าระบบ และ

 น้ าประปาท่ีได้จากระบบ จ านวนอย่างละ 1 ครั้ง 
 6.2  การทดสอบค่าเช้ือจุลินทรีย์ E.coli และ Coliform ของน้ าดิบก่อนเข้าระบบ และน้ าประปา 

 ที่ได้จากระบบ จ านวนอย่างละ 1 ครั้ง 
หมายเหตุ :  หน่วยงานผู้ใช้จะต้องมีการตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมี รวมถึงปริมาณ
 เช้ือจุลินทรีย์ของน้ าขาเข้าระบบ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน้ าเพื่อการประปา เช่น มาตรฐาน
 คุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค หรือมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 

  

  บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จ ากดั       08 4861 7398 หรือ 09 3578 5519 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010017 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสเีขียวแกมน้ าเงิน (Blue - green algae    
Bio - fertilizer) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสเีขียวแกมน้ าเงิน (Blue - green algae    
Bio - fertilizer) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ปฐมรรค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ปฐมรรค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ปฐมรรค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน เป็นปุ๋ยที่ได้จากจุลินทรีย์จ าพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน ที่มีคุณสมบัติ
ในการเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศเป็นแอมโมเนียซึ่งสามารถน ามาใช้ในการเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดิน สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินนี้
เจริญเติบโตได้ดีในดินช้ืนแฉะหรือดินนา น้ าขัง เมื่อน ามาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพจึงเหมาะที่จะน าไปใช้ในดินที่ปลูกข้าว 
ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นปุ๋ยชีวภาพท่ีผลิตจากโรงงานท่ีผ่านการรับรองเป็นผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
2. เป็นปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ าเงิน สกุล Hapalosiphon sp. ที่ผ่านการทดสอบด้วย 

วิธีวิเคราะห์ล าดับเบส 16s rDNA   
3. ปริมาณจุลินทรีย์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินตามสกุลที่ระบุ 

3.1  ชนิดเม็ด ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ อายุการเก็บรักษา 12  เดือน ปริมาณจุลินทรีย์  
 1.0 x 105  โคโลนีต่อน้ าหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม 

3.2  ชนิดของเหลว ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด อายุการเก็บรักษา 6 เดือน ปริมาณจุลินทรีย์  
 1.0 x 106 โคโลนีต่อน้ าหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม 

4. ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOM  Accredited) 
5. มีค่าความเป็นกรด – ด่าง อยู่ระหว่าง 6 – 9 
6. ปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก 
7. มีเลขทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ ออกโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

  บริษัท ปฐมรรค จ ากัด       0 2319 6676 - 7 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาลอร์ซาแทน โปแตสเซียม (Losartan potassium)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : แลนซาร์ 50 (Lanzaar 50) แลนซาร์ 100 (Lanzaar 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้  จ ากัด วิจัยร่วมกับ
 ศูนย์ทดสอบชีวสมมู ลของยาสามัญ  คณะเภสัชศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซตูิคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มิถุนายน 2560 - มิถุนายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

1.  ยาแลนซาร์ Lanzaar ใช้ส าหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง รักษาภาวะแทรกซ้อนทางไตจากโรคเบาหวาน
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง ใช้ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
ในผู้ป่วยท่ีมีโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างด้านซ้ายโต  

2.  ยาแลนซาร์ Lanzaar มีการศึกษาชีวสมมูลและผลการศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า 
มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีรายช่ือในหนังสือรายช่ือผลิตภัณฑ์สามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียมในการบ าบัดรักษา 
กับยาต้นแบบ (Orange Book) ที่สามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3.  ยาแลนซาร์ Lanzaar เป็นยาผลิตในประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยทัดเทียมกับ 
ยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ และสามารถใช้แทนยาต้นแบบ (Interchangeable) ทั้งยังมีราคาถูกกว่า 
ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 
- เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ จ านวน 1,000 เม็ด ของยาชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม และ 100 มิลลิกรัม  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 
 

  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี้ จ ากัด       0 2737 6717 ต่อ 860 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010017 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน หรือ  
 เบาหวานชนิดที่ 2 ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์   
 (Pioglitazone hydrochloride)  
 ขนาด 15 มิลลิกรมั และ 30 มิลลกิรัม 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อัทมอส 15 (Utmos 15), อัทมอส 30 (Utmos 30) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้  จ ากัดวิจัย ร่วมกับ 
 ภาควิ ชาเภสั ชวิ ทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล  
 มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2560 - มีนาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

1. ยา Utmos (Pioglitazone hydrochloride) เป็นยารักษาโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน หรือเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ออกฤทธ์ิลดระดับน้ าตาลในเลือด โดยลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน  

2. ยา Utmos มีการศึกษาชีวสมมูล และการศึกษาทางคลินิก เปรียบเทียบยาต้นแบบ (Actos) พบว่า 
ยา Utmos มีความเท่าเทียมของการบ าบัดรักษาไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ   
ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายช่ือผลิตภัณฑ์ในหนังสือรายช่ือ
ผลิตภัณฑ์สามัญใหม่ท่ีมีความเท่าเทียมในการบ าบัดรักษากับยาต้นแบบ (Orange Book)  

3. ยา Utmos เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และ 
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยได้ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560 

- เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ จ านวน 500 เม็ด ของยาชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี้ จ ากัด       0 2737 6717 ต่อ 860 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010153 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เมมซ่า 10 (MEMXA 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์  จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Memantine Hydrochloride ออกฤทธิ์โดยไปจับกับ N - methyl - D - aspartate (NMDA) receptors 
และยับยั้งการออกฤทธิ์ของ glutamate ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ท าให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ โดยไปกระตุ้นที่ NMDA receptor 
มากกว่าปกติ Memantine Hydrochloride ไม่สามารถป้องกันหรือท าให้ความเสื่อมทางระบบประสาทช้าลงในโรคอัลไซเมอร์
 ยา Memantine Hydrochloride เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ ากับยาต้นแบบ 
จากต่างประเทศ 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา MEMXA 10 : ยาเม็ดรูปยาว นูน ปลายมนตรงกลางเว้าทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่ง 

มีอักษร MMT อีกด้านมีขีดแบ่งครึ่ง 
2. ยา MEMXA 10 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา MEMXA 10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด       0 3856 4930 – 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010154 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โรวาสทอร์ 20 (ROVASTOR 20)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เมดิกา อินโนวา จ ากัด ร่วมกับ ภาควิชาเภสัชวิทยา  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 ยาโรวาสทอร์ 20 (ROVASTOR 20) ประกอบด้วยตัวยา Rosuvastatin Calcium 20 มิลลิกรัม มีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ 3 - hydroxymethylglutaryl - CoA (HMG - CoA) reductase ในเชิงแข่งขันอย่างจ าเพาะเจาะจง ยานี้มีข้อบ่งใช้
ในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รักษาภาวะคอเลสเตอรอลสูง (Hypercholesterolemia) และรักษาภาวะ 
Heterozygous familial hypercholesterolemia ในเด็กและวัยรุ่นอายุ 10 - 17 ป ี
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาโรวาสทอร์ 20 (ROVASTOR 20) ในรูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (Film-coated tablets) ผลิตโดย
โรงงานภายใต้มาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย)  

2. ยาโรวาสทอร์ 20 (ROVASTOR 20) มีรายงานการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study)  
ของยาเทียบกับยาต้นแบบ (CRESTOR 20) จากต่างประเทศ ซึ่งพบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ 
ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบอย่างมีนัยส าคัญ มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่นี้มีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ายาต้นแบบ 

3. ยาโรวาสทอร์ 20 (ROVASTOR 20) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย มีประสิทธิภาพ 
ในการรักษาเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ โดยมีราคายาที่ถูกกว่า ดังนั้นจึงส่งผลให้ผู้ป่วย
ทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการประหยัด
งบประมาณด้านสาธารณสุข 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

 

  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด       0 2275 6053 - 9 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010155 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโมซิฟล็อกซาซิน (Moxifloxacin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โมฟล็อกซิน (MOFLOXIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาโมฟล็อกซิน เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ประกอบด้วยตัวยาโมซิฟล็อกซาซิน ขนาดความแรง 400 มิลลิกรัม 
เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนในกลุม่ 8 - methoxy fluoroquinolone ยับยั้งเอนไซม์ topoisomerases II และ IV 
ซึ่งควบคุม DNA topology และช่วยในการถ่ายแบบ การซ่อมแซม และการถอดรหัส DNA ยาโมซิฟล็อกซาซิน มีฤทธ์ิกว้างใน
การฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ 

ยาโมฟล็อกซิน มีข้อบ่งใช้ส าหรับการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสายพันธ์ุที่มีความไวต่อยา ดังนี้             
1)  โรคติดต่อเช้ือทางเดินหายใจ เช่น โพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน อาการก าเริบแบบเฉียบพลัน 

ของหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และปอดอักเสบชนิดติดเช้ือจากชุมชน  
2)  การติดเช้ือท่ีผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน  
3)  การติดเช้ือที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังที่มีอาการแทรกซ้อน รวมทั้งการติดเช้ือที่เท้าในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน  
4)  การติดเช้ือและอักเสบในอุ้งเชิงกรานที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน  
5)  การติดเช้ือในช่องท้องที่มีอาการแทรกซ้อน รวมทั้งการติดเช้ือจากจุลชีพหลายชนิด เช่น ฝีหนอง                

 ยาโมฟล็อกซิน เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ        
โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ากับยาต้นแบบ สถานที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลติยาของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดใีนการผลติยา Pharmaceutical 
Inspection Co - operation Scheme (PIC/S) และได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) แล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. MOFLOXIN เป็นยาเม็ดยาวนูน ปลายมน เคลือบฟิล์มสีชมพูแดง ด้านหนึ่งมีอักษร MFX อีกด้านหนึ่ง

มีตัวเลข 400 
2.  MOFLOXIN เป็นยาที่มีการละลายสูงและการซึมผ่านเซลล์สูง จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้น

การศึกษาชีวสมมูล (Biowaiver BCS Class I) โดยศึกษาการละลายในหลอดทดลองเทียบกับ 
ยาต้นแบบ Avelox พบว่ามีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา 
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
++++++++++++++++++++ 

 

  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)       0 2943 0935 ต่อ 316 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010156 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโทพิราเมท (Topiramate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไพโทเมท (100 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (100 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Topiramate เป็นอนุพันธ์ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว D - Fructose ที่ถูกแทนที่ด้วยหมู่ซัลฟาเมต ใช้รักษา
โรคลมชักและป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน โดยมีกลไกขัดขวางตัวรับ voltage-dependent sodium channels  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ γ - aminobutyric acid (GABA) ในการจับกับตัวรับ GABA - A บางชนิด ออกฤทธิ์ต้านตัวรับ 
glutamate ชนิด AMPA/Kainate และยับยั้งเอนไซม์ carbonic anhydrase (CA) โดยเฉพาะไอโซไซม์ CA - II และ CA - IV 
 ยา Topiramate ใช้เป็นยาเดี่ยวหรือยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชัก ชนิด Partial seizures และ Primary 
generalized tonic-clonic seizures หรือใช้เป็นยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชักที่ เกี่ยวข้องกับอาการ Lennox - 
Gastaut หรือใช้ส าหรับป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน 
 ผลิตภัณฑ์ยา PITOMATE มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์  (Bioequivalence Study)  
ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (TOPAMAX®) และรายงานการเปรียบเทียบการละลายของยาในหลอด
ทดลอง (Pharmaceutical Equivalence Study) 
 คุณลักษณะเฉพาะ:  

1. ส่วนประกอบใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Topiramate 100 มิลลิกรัม 
2. ข้อบ่งใช้ Topiramate ใช้เป็นยาเดี่ยวหรือยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชัก ชนิด Partial seizures 

และ Primary generalized tonic - clonic seizures หรือใช้เป็นยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชัก
ที่เกี่ยวข้องกับอาการ Lennox - Gastaut ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป หรือใช้ส าหรับป้องกัน
อาการปวดศีรษะไมเกรน ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นท่ีมีอายุ 12 ปี ข้ึนไป 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั       0 2625 9999 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  

รหัส : 07010019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock 
Closure) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : กล่องหัวต่อส าหรับเคเบิลใยแก้วน าแสง รุ่น NW  
(Optical Snaplock Closure Series NW) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock Closure) เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เพื่อใช้ส าหรับป้องกันจุดตัดต่อหรือเช่ือมต่อเส้นใยแก้วน าแสง โดยรองรับการติดตั้งเคเบิลแบบต่อตรง  
แบบต่อแยก แบบต่อรวมปลาย ลักษณะการติดตั้งโดยแขวนไว้ในอากาศกับสายเคเบิล มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกดทับหรือแรงกระแทก ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ท่ีทนต่อ
แสงแดดและแสง UV การเปิด - ปิด เป็นแบบบานพับ ด้วยระบบ Snaplock เพื่อเพ่ิมความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบ ารงุ 
มีแคล้มป์รัดเคเบิลท าหน้าที่ไม่ให้สายเคเบิลเลื่อนทั้งด้านในและด้านนอก มีปะเก็นยางโดยรอบขอบสี่เหลี่ยมท าจาก  
ยางคุณภาพสูง เพื่อป้องกันน้ าและฝุ่นตามมาตรฐาน (IP Standard) มีระบบการต่อสายดินตามมาตรฐานข้อก าหนดของ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อุปกรณ์โลหะทั้งภายในและภายนอกผลิตจาก Stainless Steel เกรด 304 ไม่ก่อให้เกิดสนิม  
มีการออกแบบถาดเช่ือมสายเคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน ซึ่งเมื่อเปิดใช้งาน จะสามารถตั้งฉากที่ 90 องศา กับบานพับ 
ท าให้เสมือนท างานในแนวราบ ก่อให้เกิดความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบ ารุง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง รุ่น NW - T1260 มีขนาดประมาณ 184 x 352 x 115 
มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้ าหนักประมาณ 2.3 กิโลกรัม  

2. กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง รุ่น NW - T1260 มีช่องเช่ือมต่อรองรับการตัดต่อ 
สายเคเบิลที่เช่ือมต่อได้สูงสุด จ านวน 4 เส้น 

3. ถาดเชื่อมสายเคเบิลใยแก้วน าแสง สามารถตั้งฉาก 90 องศา กับกล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้ว
น าแสงเมื่อเปิดใช้งาน 

4. กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง รุ่น NW - T1260 มีถาดเช่ือมสายเคเบิลใยแก้วน าแสง 
จ านวน 5 ถาด รอบรับการใช้งานกับเคเบิลใยแก้วน าแสงชนิด Losses Tube ได้สูงสุด 60 Fibers 
(12 Fibers/ถาด)  

5. การเปิด - ปิดฝาอุปกรณ์ที่ได้เช่ือมยึดติดกันด้วยการล็อคแบบ Snap Lock เป็นบานพับ 2 ด้าน  
ป้องกันการหลุดออกจากกัน 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

6. ใช้ระบบการดับเบิลล็อค บริเวณช่องผ่านเพื่อจับล็อคสายเคเบิล ป้องกันสายเคเบิลเลื่อน และรับแรงดึง
ได้เป็นอย่างดี 

7. กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง รุ่น NW - T1260 มีพื้นที่จัดเรียงและเพียงพอในการวน 
Loop สายเคเบิลใยแก้วน าแสง รองรับรัศมีการดัดงอของเคเบิลใยแก้วไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร  

8. กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง รุ่น NW - T1260 สามารถป้องกันฝุ่นละออง  
และน้ าซึมผ่าน ระดับ Protection - Class IPX5 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จ ากัด      0 2595 1988 ต่อ 203 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
 

: อื่นๆ 

รหัส : 08070002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า  
(EV Wall Charger) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 
 (PTT EV Wall Charger) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เครื่องประจุไฟฟ้า (Charger) ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภท Hybrid - plugin electric vehicle (HPEV) 
และ Battery electric vehicle (BEV) ติดตั้งบนผนัง หรือก าแพงบ้าน ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ จ่ายกระแสไฟฟ้า 
16A, 32A หัวชาร์จมาตรฐาน Type 2 (ใช้กับรถยนต์ทุกยี่ห้อที่มีเต้ารับแบบ Type 2) ใช้ Charging Connector ของ 
Phoenix หรือเทียบเท่า ตัวเครื่องผ่านมาตรฐานป้องกันน้ าและป้องกันฝุ่น สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เครื่องประจุไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟฟ้า 16A, 32A ใช้กับแรงดันไฟ 220 โวลท์ 
2. หัวชาร์จเป็นชนิดมาตรฐาน Type 2 
3. ผ่านมาตรฐานการป้องกันน้ า IPX4 
4. ผ่านมาตรฐานการป้องกันฝุ่น IP5X 
5. การควบคุม มีปุ่มเปิด - ปิด การจ่ายไฟ และปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency stop) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)      0 2537 2000 ต่อ 14080 หรือ 0 2537 3000 ต่อ 18385  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 
 

: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 

รหัส : 13020007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3  
(Ballistic Vest Lightweight Level 3) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 SA 
 (Ballistic Vest Lightweight Level 3 (NIJ) Model 2814 SA) 

เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 ICW 
 (Ballistic Vest Lightweight Level 3 (NIJ) Model 2814 ICW) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ร่วมวิจัยกับ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี และ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โกลแฟ็บ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โกลแฟ็บ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3 เป็นการน าความรู้เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งทอ 
มาผสมผสานร่วมกันในการเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงและน้ าหนักเบามาผลิตเป็นแผ่นเกราะแข็ง วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นเซรามิค 
BORON CARBIDE (B4C) มาใช้ร่วมกับแผ่นเส้นใย UHMWPE (HB26) ที่มีลักษณะพิเศษซึ่งมีขนาด 10 x 12 นิ้ว น ามาผลิต
เป็นแผ่นเกราะแข็ง โดยที่ขนาดและความหนาของวัสดุทั้งสองออกแบบให้มีความเหมาะสมกับขนาดของร่างกายและสามารถ
ป้องกันกระสุนได้ และได้ท าการทดสอบการป้องกันกระสุน ตามมาตรฐาน NIJ – STD – 0101.04 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
และความสามารถการป้องกันกระสุนในระดับ 3 ใช้สวมทับภายนอกเครื่องแบบ โดยสวมทางด้านศีรษะ สามารถป้องกันหรือ
ลดอันตรายจากการยิงด้วยกระสุนปืนที่บริเวณล าตัวของผู้สวมใส่ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 SA 
1.1   ช้ันโครงเสื้อตัวนอก (ช้ันเติมแต่ง) 

-  ไม่มีแขน มีสีด าหรือสีที่หน่วยงานก าหนด 
-  ตัวเสื้อผลิตจากผ้าและด้ายที่มีคุณสมบัติกันไฟ เสื้อด้านในออกแบบให้สามารถระบาย

อากาศได้ดี มีความคงทนของสีต่อการซักฟอกและเหง่ือ หรือตามการออกแบบของ
หน่วยงาน เนื่องจากไม่มีผลต่อระดับการป้องกัน รวมทั้งรูปทรงภายนอกสามารถตกแต่ง
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

- สามารถติดกระเป๋า ตีนตุ๊กแกและอะไหล่ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามการออกแบบของหน่วยงานนั้น ๆ 
-  ตัวเสื้อสามารถปรับขนาดได้ด้วยแถบยึดแบบตีนตุ๊กแก (VELCRO TAPE) 
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- เสื้อสามารถถอดซักท าความสะอาดได้ ระบายน้ าได้ดี ขณะซักห้ามใช้น้ ายาฟอกขาว หรือ
ผงซักฟอกผสมคลอรีน เมื่อซักด้วยเครื่อง ควรใช้น้ าอุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส    
ปั่นแห้งด้วยความเร็วระดับต่ า - กลาง ควรตากในท่ีร่ม 

- มีช่องส าหรับใส่แผ่นเกราะแข็งทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวเสื้อมีฝาปิด - เปิดด้วยแถบยึด
แบบตีนตุ๊กแก 

1.2   แผ่นเกราะแข็ง (ช้ันการป้องกัน) ท าด้วยแผ่นเซรามิค BORON CARBIDE (B4C) ขนาด 10 x 12 นิ้ว 
มาใช้ร่วมกับแผ่นเส้นใย UHMWPE (HB 26) มีจ านวน 2 แผ่น ประกอบทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังของตัวเสื้อ 

1.3  น้ าหนักเสื้อเกราะกันกระสุนเมื่อประกอบแผ่นเกราะแข็งจ านวน 2 แผ่น น้ าหนักไม่เกิน  
5 กิโลกรัม (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) 

1.4   สามารถป้องกันกระสุนได้ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเสื้อเกราะ 
กันกระสุน เลขที่ กมย.กห.1/2547 (โดยอ้างอิงผลทดสอบตามมาตรฐาน US.NIJ Standard 
0101.04 ในระดับ 3 (Modified) กระสุน M80, SS109, หรือ M855, AK47 MSC และ AK47 
API BZ (กระสุนชนิดพิเศษ)) 

1.5 ขนาดเสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 SA 
- ขนาด M ไหล่กว้าง 41 ถึง 43 เซนติเมตร ตัวกว้าง 52 ถึง 54 เซนติเมตร ตัวยาว 52 ถึง  

54 เซนติเมตร 
- ขนาด L ไหล่กว้าง 44 ถึง 46 เซนติเมตร ตัวกว้าง 56 ถึง 58 เซนติเมตร ตัวยาว 56 ถึง  

58 เซนติเมตร 
- ขนาด XL ไหล่กว้าง 47 ถึง 49 เซนติเมตร ตัวกว้าง 60 ถึง 62 เซนติเมตร ตัวยาว 60 ถึง 

62 เซนติเมตร 
หมายเหตุ :  น้ าหนักตัวเสื้อเกราะกันกระสุนอาจมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นตามขนาดและรูปทรงส่วนประกอบ

เพิ่มเติม 
2.   เสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 ICW 

2.1  ช้ันโครงเสื้อตัวนอก (ช้ันเติมแต่ง) 
- ไม่มีแขน มีสีด าหรือสีที่หน่วยงานก าหนด 
-  ตัวเสื้อผลิตจากผ้าและด้ายที่มีคุณสมบัติกันไฟ เสื้อด้านในออกแบบให้สามารถระบาย

อากาศได้ดี มีความคงทนของสีต่อการซักฟอกและเหง่ือ หรือตามการออกแบบของ
หน่วยงาน เนื่องจากไม่มีผลต่อระดับการป้องกัน รวมทั้งรูปทรงภายนอกสามารถตกแต่ง
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

- สามารถติดกระเป๋า ตีนตุ๊กแกและอะไหล่ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามการออกแบบของหน่วยงานนั้น ๆ 
- ตัวเสื้อสามารถปรับขนาดได้ด้วยแถบยึดแบบตีนตุ๊กแก (VELCRO TAPE) 
- เสื้อสามารถถอดซักท าความสะอาดได้ ระบายน้ าได้ดี ขณะซักห้ามใช้น้ ายาฟอกขาว หรือ

ผงซักฟอกผสมคลอรีน เมื่อซักด้วยเครื่อง ควรใช้น้ าอุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส    
ปั่นแห้งด้วยความเร็วระดับต่ า – กลาง ควรตากในท่ีร่ม 

- มีช่องส าหรับใส่แผ่นเกราะแข็งทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวเสื้อมีฝาปิด - เปิดด้วยแถบยึด
แบบตีนตุ๊กแก 
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2.2 ช้ันแผ่นเกราะอ่อน (ช้ันการป้องกัน)  ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ UD ARAMID (TWARON)  
หุ้มด้วยผ้าใยสังเคราะห์เคลือบด้วยสารป้องกันน้ า ตะเข็บมีความแข็งแรง สามารถต้านทานแรง
ทะลุได้ไม่น้อยกว่า 10 bar ตามมาตรฐาน ASTM D 3786 : 2008a มีจ านวน 2 แผ่น ประกอบ
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวเสื้อ 

2.3 แผ่นเกราะแข็ง (ช้ันการป้องกัน) ท าด้วยแผ่นเซรามิค BORON CARBIDE (B4C) ขนาด 10 x 12 นิ้ว 
มาใช้ร่วมกับแผ่นเส้นใย UHMWPE (HB 26) มีจ านวน 2 แผ่น ประกอบทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังของตัวเสื้อ 

2.4 น้ าหนักเสื้อเกราะกันกระสุนเมื่อประกอบแผ่นเกราะอ่อนจ านวน 2 แผ่น และ แผ่นเกราะแข็ง
จ านวน 2 แผ่น น้ าหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) 

2.5 สามารถป้องกันกระสุนได้ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเสื้อเกราะกัน
กระสุน เลขที่ กมย.กห.1/2547 (โดยอ้างอิงผลทดสอบตามมาตรฐาน US.NIJ Standard 
0101.04 ในระดับ 3 (Modified) กระสุน M80, SS109, M855 และ AK47 MSC) 

2.6 ขนาดเสื้อเกราะกันกระสุนน้ าหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 ICW 
- ขนาด M ไหล่กว้าง 41 ถึง 43 เซนติเมตร ตัวกว้าง 52 ถึง 54 เซนติเมตร ตัวยาว 52 ถึง  

54 เซนติเมตร 
- ขนาด L ไหล่กว้าง 44 ถึง 46 เซนติเมตร ตัวกว้าง 56 ถึง 58 เซนติเมตร ตัวยาว 56 ถึง  

58 เซนติเมตร 
- ขนาด XL ไหล่กว้าง 47 ถึง 49 เซนติเมตร ตัวกว้าง 60 ถึง 62 เซนติเมตร ตัวยาว 60 ถึง  

62 เซนติเมตร 
 
 หมายเหตุ :   

1. น้ าหนักตัวเสื้อเกราะกันกระสุนอาจมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นตามขนาดและรูปทรงส่วนประกอบเพิ่มเติม 
2. มีการประกันชีวิตส าหรับผู้สวมใส่ โดยให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 5 ปี    

 
++++++++++++++++++++ 
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รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010015 พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 

ยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber)  

  

  รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM   
  1) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร           2,430.00  
 

 
2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร          2,475.00  

 
 

3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร           2,520.00  

 
 

4) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร           2,565.00  

 
 

5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร           2,610.00  

 

 

หมายเหตุ :  
1.  ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง 
2.  ราคารวมค่าตดิตั้ง  
3. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย 

  

2 01010029 พ้ืนสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุ 
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Synthetic surface from 
synthetic rubber and natural rubber Type C) 

  

  พื้นสังเคราะห์ประเภท C รุ่น Top PU หนา 13 mm   
  1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,535.00 

  2)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,560.00 

  3)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,587.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคานี้รวมค่าขนส่งและตดิตั้งแล้ว 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

02 ด้านการเกษตร 

0202 ครุภัณฑ์การเกษตร 
3 02020007 อินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump 

hybrid Inverter)  
  

 
 

1)  อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่น SN - 2200   
ขนาด 2200 วัตต ์

เครื่อง 
 

55,000.00 

 

 

2)  ชุดอินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด ประกอบด้วย 
2.1) อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย ์ 

 รุ่น SN - 2200 ขนาด 2200 วัตต ์
2.2)  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 320 วัตต์ จ านวน 10 แผง 
2.3)  อุปกรณ์ตู้สวิทซ์ควบคุม 
2.4)  อุปกรณ์ในการติดตั้ ง ชุดเสาเหล็กรองรับแผงเซลล์

 แสงอาทิตย์ พร้อมตุ้มปูนส าเร็จรูปวางบนพื้นดิน จ านวน  
 4 ต้น ส าหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 10 แผง 

ชุด 198,000.00 
 
 

  3)  ชุดอินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด และปัม๊น้ า ประกอบด้วย 
3.1)  อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย ์ 

 รุ่น SN - 2200 ขนาด 2200 วัตต ์
3.2)  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 320 วัตต์ จ านวน 10 แผง 
3.3)  อุปกรณ์ตูส้วิทซ์ควบคุม 
3.4)  อุปกรณ์ในการติดตั้ ง  ชุดเสาเหล็กรองรับแผงเซลล์

 แสงอาทิตย์ พร้อมตุ้มปูนส าเร็จรูปวางบนพื้นดิน จ านวน  
 4 ตน้ ส าหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 10 แผง  

3.5)  ปั๊มน้ า ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า 220 โวลล์ 3 เฟส พร้อม
 ท่อพีวีซี ขนาดท่อไม่เกิน 2 นิ้ว และความยาวไม่เกิน 
 4 เมตร 

ชุด 231,000.00 
 

 

 

หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าเดินทางระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร 

กรณีที่ระยะทางเกิน 200 กิโลเมตร คิดราคาตามระยะทาง 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย 

  

4 02020009 โคมไฟส าหรับปลูกพืช (LED Grow Light for Agriculture)   
  LED,L&E#HLLN120RW/1R1W/AC/HR865/36D/32LED/30W โคม 6,600.00 
 

 

หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการออกแบบแสงและค านวณ
พื้นที่ใช้งานแล้ว 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
5 03010146 ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib) 

(เซลซิบ : CELXIB) 
  

  1) ชนิดแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 1,400.00 
  2) ชนิดแคปซูล ขนาด 400 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 1,617.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ขนาด 400 มิลลิกรัม   
6 03010157 ยาโรซูวาสเตติน (Rosuvastatin) 

(โคเลสเตอร์ : Cholestor) 
  

   ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 300.00 
7 03010158 ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam) 

(เลตตา : Letta) 
  

    ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,615.00 
8 03010159 ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซัลเฟต (Hydroxychloroquine 

sulfate) 
  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 200 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 450.00 
9 03010160 ยาเออบีซาร์แทน (Irbesartan) 

(Besanta Tablet)   
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 150 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 208.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 236.00 

10 03010161 ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin (as calcium)) 
(ซูโรติน : SUROTIN) 

  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 302.18 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 532.67 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

11 03020022 หมวกเลเซอร์ปลูกผมโดยใช้เทคโนโลยีบ าบัดด้วยแสงเลเซอร์
ก าลังต่ า  (Laser Cap for Hair Regrowth Using Low Level 
Laser Therapy Technology) 

  

  รุ่น PLT201501 และ PLT201502 
ขนาด  
PRIME™ Laser Cap 18x20.5x9.5 เซนติเมตร (+/-2 เซนตเิมตร) 
PRIME™ Laser Driver 15x8x3 เซนติเมตร (+/-2 เซนตเิมตร) 

ชุด 60,000.00 

  ประกอบด้วย 
1) PRIME™ หมวกเลเซอร์ปลูกผม จ านวน 1 หน่วย 
2) PRIME™ Driver ส่วนควบคุมหมวกเลเซอร์ปลูกผม  

จ านวน 1 หน่วย 
3) Battery Charger จ านวน 1 หน่วย 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
12 07010002 โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)   
  1)  ECO - S 20W โคม 5,000.00 
  2)  ECO - S 30W โคม 6,900.00 
  3)  ECO - ONE 40W โคม 8,000.00 
  4)  ECO - ONE 60W โคม 8,900.00 
  5)  ECO - TWO 110W โคม 18,900.00 
  6)  ECO - TWO 160W โคม 25,000.00 
 

 
หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าตดิตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย 

 
 

13 07010003 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)   
  1) ECO - TUBE 9W หลอด 180.00 
  2) ECO - TUBE 10W หลอด 360.00 
  3) ECO - TUBE 17W หลอด 450.00 
  4) ECO - TUBE 18W หลอด 540.00 
  5) ECO - TUBE 20W หลอด 580.00 
  6) ECO - TUBE 23W หลอด 630.00 
 

 
หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าตดิตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย 

  

14 07010020 หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป์ (LED TUBE T8)   
  1)  LED - T8 8W หลอด 300.00 
  2)  LED - T8 14W หลอด 375.00 
  3)  LED - T8 16W หลอด 350.00 
  หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว   

14 ด้านอ่ืนๆ 
15 14000005 ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL)   
 

 
ลกูบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®  
รุ่น น้ าหนัก 1.3 กิโลกรัม 

ลูก 2,800.00 

16 14000026 ซอสปรุงรสจากพืชหัว (Seasoning Sauce from Tuber)   
  1)  ซอสมาสเตอร์เชฟอูมาม ิ(สูตรดั้งเดิม)   
  1.1)  ขนาด 250 กรัม ขวด 67.00 
  1.2)  ขนาด 1,500 กรัม แกลลอน 360.00 
  1.3)  ขนาด 5,000 กรัม แกลลอน 1,100.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
  2)  ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ (สตูรลดโซเดียม)   
  2.1)  ขนาด 250 กรัม ขวด 95.00 
  2.2)  ขนาด 1,500 กรัม แกลลอน 420.00 

  2.3)  ขนาด 5,000 กรัม แกลลอน 1,380.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวสัดุยางสังเคราะหแ์ละยางธรรมชาติ 
(Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โพลี - พารา พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาต ิ

 (POLY -  PALA Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสไลน์ เพาเวอร์ 
 2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร-เอ็น วิศวกรรม 
 3.  บริษัท เจ เอ็ม เอส ซสิเต็มส์ เซอรว์ิส จ ากัด 
 4.  บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุป๊ จ ากัด 
 5.  บริษัท ริชเชส โกรว จ ากดั 
 6.  บริษัท แอท นอร์ท ไทย จ ากัด 
 7.  บริษัท อภิ โปรเกรส จ ากดั 
 8.  บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จ ากัด 
 9.  บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ ากัด 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟันนี่ด ี
 11. บริษัท พาเพลิน จ ากัด 
 12. บริษัท พับบลิค ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
 13. บริษัท พิษณุโลก รวมช่าง จ ากัด 
 14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครธานี กรุ๊ป 
 15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุโขทัยซัพพลาย 
 16. บริษัท นคราแลนด์ จ ากัด 
 17. บริษัท โอเซียนวินต์กรุ๊ป จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - มิถุนายน 2566 (4 ปี 9 เดือน) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสนามกีฬา โดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบน
พื้นคอนกรีตหรือพื้นยางมะตอย ซึ่งมีคุณสมบัติความยืดหยุ่น ให้สามารถรองรับแรงกระแทกได้ โดยนวัตกรรมนี้ 
มีการน าเม็ดยางพาราธรรมชาติมาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือเม็ดยางรีไซเคิล ซึ่งมีการคิดค้นปรับแต่งสูตรให้มี  
ความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน มอก. 2682 - 
2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาทดสอบเทียบเคียง
ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลด 
การน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหา
ยางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 รุ่น POLY - PALA (Top PU) 7 MM 

- ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ 
- พื้นสนามมีความหนา 7 มิลลิเมตร (ช้ันยางด ามีความหนา 5 มิลลิเมตร และช้ันโพลียูรี เทน 

มีความหนา 2 มิลลิเมตร) 
- พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 2 - 5 มิลลิเมตร 
- เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก โดยเม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะและลงทับหน้า  

ยางสังเคราะห์ มีคุณสมบัติและอ้างอิงวิธีทดสอบ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2683 - 2558 
- เม็ดยางด ามีสัดส่วนของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% ของเนื้อยางทั้งหมด และปริมาณเนื้อยาง 

ไม่ต่ ากว่า 30% ของเนื้อวัสดุทั้งหมด จากผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2682 - 2558 

 

หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2561 
 -  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562  
 - เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท สยามสนาม จ ากัด       0 2716 3470 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010029 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุ 
 ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ  (Synthetic surface from 
 synthetic rubber and natural rubber Type C) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท C จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
 PKT ( Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM 
 rubber blend PKT Type C) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2567 (4 ปี 4 เดือน)   
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 การผลิตพื้นสังเคราะห์จากเม็ดยางสี และยางด าจากยางพาราธรรมชาติที่ปลูกในประเทศไทย และ  
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม มอก 2682 - 2558 และน าวัถตุดิบที่มีคุณภาพมาผ่านกรรมวิธี 
การผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม มอก 2683 - 2558 เรื่องการท าพื้นสังเคราะห์ นอกจากนี้ผู้ผลิตได้
ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ระดับสากล ISO 9001 : 2015 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจนได้
มาตรฐาน อีกทั้งยังมุ่งมั่นใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และสามารถมั่นใจ
ได้ว่าผลิตภัณฑ์เม็ดยางที่ผลิตขึ้นมีความปลอดภัยไม่ปนเปื้อนโลหะหนักในกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อก าหนด RoHS  
โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์เม็ดยางมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐานตาม มอก . 2683 - 
2558 ประเภท A ประเภท B ประเภท C ซึ่งสามารถน าไปเลือกใช้งาน เช่น ใช้ท าพื้นสนามกีฬา พื้นลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ 
โรยหญ้าเทียม แผ่นพื้นสังเคราะห์เพื่อกันลื่นและลดแรงกระแทกจากการออกก าลังกาย ส าหรับการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การผลิตเม็ดยางน้ีเป็นการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมจากยางธรรมชาติเพื่อตอบสนองนโยบาย และ
ผลักดันอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของประเทศไทย ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรไทย 
      คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  เป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีผลิตพื้นสังเคราะห์ โดยได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อใช้ท าพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐานตาม 
มอก. 2683 - 2558 

2.  พื้นสังเคราะห์ได้รับใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานการผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้รบัรองมาตรฐาน
ตาม มอก. 2683 - 2558 

3.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่มีส่วนประกอบจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ที่ปลอดจากสารเคมี
ปนเปื้อน ภายใต้ข้อก าหนด RoHS 

 

 
  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด       0 3440 6431 หรือ 06 1515 8998 
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ด้านการเกษตร 
 

: ครุภัณฑ์การเกษตร  

รหัส : 02020007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
(Solar pump hybrid Inverter) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
(Solar pump hybrid Inverter)   

หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :   บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท แฟมิลี่ คอร์ป จ ากดั 
 2. บริษัท บี - เลย์ พลัส จ ากดั 
 3. บริษัท มีดี ที.เค. กรุ๊ป จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2562 - กุมภาพันธ ์2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

อินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับมอเตอร์ ปั๊มน้ าบาดาล ปั๊มน้ า  
หอยโข่ง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลล์ 1 - 3 เฟส ส าหรับสถานที่ไม่มีไฟฟ้า หรือ 
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (กรณีใช้ร่วมกันกับไฟฟ้า) โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน โดยมีหลักการท างานด้วยการใช้เทคโนโลยี (Maximum point power tracking, 
MPPT) ท าให้โซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ต่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการผสมผสานเทคโนโลยีที่ใช้ไฟฟ้าเข้าร่วม  
ในกรณีที่ต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องในเวลาแดดน้อยหรือเวลากลางคืน โดยไม่ต้องใช้แบตเตอร์รี่ส ารองไฟฟ้า เป็นการช่วย
ประหยัดการลงทุน และลดความยุ่งยากในการบ ารุงรักษาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ให้ยุ่งยากอีกด้วย 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 อินเวอร์เตอร์ 

1. รับพลังงานได้จากท้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) และไฟฟ้า Grid (AC) พร้อมกัน 
2. มีหลายรูปแบบการท างานระหว่าง DC และ AC ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และตั้งเวลา 

เปิด - ปิดได้ 
3. การรับพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) : แรงดัน input ต่ าสุด (Vmin) 50 โวลล์ / แรงดัน 

input สูงสุด (Voc) 440 โวลล์ / กระแส input สูงสุด (Isc) 12 แอมป์ 
4. การรับพลังงานจากไฟฟ้า Grid (AC) : แรงดัน input ต่ าสุด (Vmin) 90 โวลล์ / แรงดัน input สูงสุด 

(Voc) 260 โวลล ์/ กระแส input สูงสุด (Isc) 12 แอมป์ Power factor 0.9 
5. ความถี่ใช้งาน 5 - 50 Hz 
6. ใช้กับมอเตอร์ 1 - 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า (HP) แรงดัน 220 โวลล์ 
7. มีระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) 



10 
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8. มีระบบป้องกันฝุ่น และป้องกันน้ าฉีด ตามมาตรฐานการทดสอบ IP65 
9. มีระบบป้องกันฟ้าผ่า Surge protection ตามมาตรฐาน IEC61000 - 4 - 5 : 2014 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (อุปกรณ์ประกอบ) 
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline silicon ต้องมีพิกัดเอาต์พุตไม่น้อยกว่า 310 วัตต์ (WP)  

ที่ เ ง่ือนไขการทดสอบมาตรฐาน STC (Standard Test Condition) ความเข้มของแสงอาทิตย์ 
Irradiance condition (1000W/2) อุณหภูมิแสงอาทิตย์ 25 องศาเซลเซียส 

2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย 
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1843 - 2553 หรือเทียบเท่า 
4. เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีสายการผลิตประกอบเช่ือมต่อกันเป็นวงจรในประเทศไทย โดยแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ดังกล่าว ต้องมีการผ่านกระบวนการผลิตที่มีการประกอบเช่ือมต่อวงจรและเคลือบสาร
ป้องกันความช้ืนตามกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานประกอบกันเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส าเร็จรูปแล้ว 
ในประเทศไทย ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2580 - 2555 โดยแนบ
หลักฐานหรือใบรับรองแสดงชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิ เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตได้ทุกเมื่อ 

5. โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO9001 : 2015 และ 
ISO14001 : 2015 

6. โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
ล าดับที่ 72 ส าหรับโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 

7. แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ที่น ามาประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ทุกเซลล์ ต้องไม่มีรอยด่าง อันเนื่องมาจาก  
การบกพร่องในการผลิต 

8. ต้องมีกรอบที่แข็งแรงไม่เป็นสนิมและหรือเคลือบสารที่ทนทานการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อม 
 ปั๊มน้ า (อุปกรณ์ประกอบ) 

เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าแบบผิวดิน (หอยโข่ง) หรือแบบบ่อลึก (ซัมเมอร์ส) ที่มี ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า  
ที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลล์ 3 เฟส  
 โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (อุปกรณ์ประกอบ) 

1. เสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องเป็นเหล็กกล่องหรือเหล็กตัวซี ขนาดไม่น้อยกว่า 
100 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ที่มีความมั่นคงแข็งเเรง โดยทาสี
กันสนิม และสีจริง 

2. ขนาดของตุ้มคอนกรีตส าเร็จรูปไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร x 250 มิลลิเมตร x 450 มิลลิเมตร 
3. สามารถถอดประกอบได้อย่างสะดวก และสามารถรองรับแผงท ามุมระนาบมุมเอียงได้ประมาณ  

15 - 20 องศา 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

 

  บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุป๊ จ ากัด       0 2193 5539 
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ด้านการเกษตร : ครุภัณฑ์การเกษตร 

รหัส : 02020009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟส าหรบัปลูกพืช (LED Grow Light for Agriculture) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟส าหรบัปลูกพืช 

 (L&E Grow light series Model : HLLN1200RW) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ร่วมวิจัยกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

 โคมไฟส าหรับปลูกพืช เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทเอกชนของไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร  
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอน อีกทั้งการปลูกพืชในพ้ืนท่ีเปิด
ยังไม่สามารถป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูลการออกแบบแสงด้วย
หลอดแอลอีดีส าหรับปลูกพืชในอาคารและไดโอดเปล่งแสงสีที่เหมาะสมกับการปลูกพืช จากนั้นจึงท าการออกแบบ  
ค่าสเปกตรัมเฉพาะตามสีของไฟที่สามารถให้ค่าส่องสว่างของสเปกตรัมที่พืชต้องการที่เหมาะสมที่สุด รวมทั้งทดสอบ  
ความเข้มแสงและสัดส่วนแสงของหลอดแอลอีดีที่ส่งผลต่อการเจริญเติมโตของพืชต่าง ๆ จากการทดสอบพบว่าหลอดแอลอีดี
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชประเภทผักสลัด เช่น เรดโอ๊ค 

 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  เป็นโคมไฟปลูกพืชที่มีค่า PAR : 400 - 700 nm, PPF : 58.46 ± 10% µmol/s, PPFD : 311 ± 
10% µmol/m2/s, R/B 4 - 6 ขนาดก าลังส่งไม่เกิน 30W เหมาะส าหรับปลูกพืชประเภทผักสลัด 
เช่น เรดโอ๊ค 

2.  เป็นโคมไฟปลูกพืชที่สร้างตัวโคมป้องกันฝุ่น ป้องกันน้ าหรือความช้ืนจากกระบวนการปลูกพืช  
เพื่อป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหายและอายุการใช้งานท่ียาวนานข้ึน 

3.  เป็นโคมไฟปลูกพืชที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน LES LM - 79 - 08 
และมาตรฐาน IP66 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

 

 

 

 

  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)       0 2248 8133 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010146 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เซลซิบ 200 (CELXIB 200) และ เซลซิบ 400 (CELXIB 400) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2565 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ใช้รักษาอาการของโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis), 
บรรเทาอาการและอาการแสดงของ ankylosing spondylitis อาการปวดเฉียบพลัน อาการปวด
ประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ และอาการปวดหลังส่วนล่าง 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ 
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูลผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยซึ่งได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา  
ของประเทศไทย โดยมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical 
Inspection Co - operation Scheme (PIC/s) เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาลได้ 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา CELXIB 200 : แคปซูลเบอร์ 1 สีขาว พิมพ์อักษร CC 200 สีแดง ภายในบรรจุผงยาสีขาว 

ยา CELXIB 400 : แคปซูลเบอร์ 0 สีขาว มีแถบสีฟ้า 2 ด้าน ด้านหนึ่งพิมพ์ตัวเลข 400 สีขาว  
อีกด้านหนึ่ง พิมพ์ตัวอักษร CC สีขาว ภายในบรรจุผงยาสีขาว 

2. Package ที่ ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบช่ือการค้า ช่ือตัวยาส าคัญ 
และความแรง เลขที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุของยาบนแผงยาได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวย 
ความสะดวกในการบริหารยา 

3. ยา CELXIB 200 และ ยา CELXIB 400 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและ
เอกชน สามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2562 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ขนาด 400 มิลลิกรมั ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 

 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด       0 3856 4930 – 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010157 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโรซูวาสเตติน (Rosuvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โคเลสเตอร์ 10 (Cholestor 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 Cholestor 10 เป็นผลิตภัณฑ์ยาส าหรับการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ที่ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา  
สูตรต ารับยาโดยบริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในประเทศไทย มีสูตรต ารับเป็นสัดส่วนกับ Cholestor 20 ซึ่งเป็น
ขนาดยาที่มีการศึกษาชีวสมมูลของยา (Bioequivalence study) เปรียบเทียบกับยาต้นแบบว่ามีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ 
ยาต้นแบบ โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบการปลดปล่อยยา (Dissolution profile) ระหว่าง Cholestor 10 และ Cholestor 20 แล้ว 
ว่าท้ังสองสูตรมีรูปแบบการปลดปล่อยยาเหมือนกัน 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากดั       0 2319 8679 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010158 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเลวไีทราซีแทม (Levetiracetam) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เลตตา 500 (Letta 500) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2565 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 Letta 500 เป็นผลิตภัณฑ์ยาส าหรับการรักษาอาการชัก โดยใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาอาการชักชนิด partial 
onset ที่มีหรือไม่มี secondary generalization ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ และใช้เป็น
ยาร่วมในการรักษาอาการชักชนิด partial onset ที่มีหรือไม่มี secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปี
ขึ้นไปที่เป็นโรคลมชัก, อาการชักชนิด myoclonic ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคลมชักชนิด juvenile 
myoclonic, และอาการชักชนิด primary generalized tonic - clonic ในผู้ใหญ่ วยัรุ่นและเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไปท่ีเป็น
ลมชักชนิด idiopathic generalized 
 Letta 500 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาโดยบริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในประเทศไทย 
มีการศึกษาเพื่อยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลแบบ BCS Class I ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยตัวยาส าคัญมีคุณสมบัติละลายดี 
(highly solubility), ดูดซึมดี (highly permeability) เมื่อท าการเปรียบเทียบการปลดปล่อยยา (dissolution comparative 
profile) พบว่ามีการปลดปล่อยยาแบบ rapidly dissolved และเหมือนกับยาต้นแบบ จึงสามารถสรุปได้ว่า Letta 500             
มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบ 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากดั       0 2319 8679 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010159 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซัลเฟต (Hydroxychloroquine 
sulfate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ควินเนล (Quinnel) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2569 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Hydroxychloroquine  sulfate  ภายใต้ ช่ือทางการค้าว่า  Quinnel  นี้ เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ด 
เคลือบฟิล์ม เพื่อใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โรคลูปัสอีริธีมาโตซัส (Lupus erythematosus) 
ทั้งชนิด discoid และชนิด systemic รวมถึง juvenile chronic arthritis โดยยาต้นแบบที่น าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย
มีราคาสูง บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยพัฒนาและคัดเลือกสูตรต ารับ ศึกษา 
ความคงสภาพของยา รวมทั้งได้ท าการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกัน  
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นยาที่ใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โรคลูปัสอีริธีมาโตซัส (Lupus 

erythematosus) ทั้งชนิด discoid และชนิด systemic รวมถึง juvenile chronic arthritis มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่า 

2.  ยา  Hydroxychloroquine เป็นยาในกลุ่ มปรับ เปลี่ ยนการด า เนินโรค ( Disease Modifying 
AntiRheumatic Drugs ; DMARDs) โดยกลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติของยา ท าให้ยานี้ 
ถูกน ามาใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) ซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุ  
และโรค Systemic Lupus Erythematosus (SLE)  มาเป็น เวลานาน เนื่ องจากเกิดอาการ 
ไม่พึงประสงค์น้อย 

3.  เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคา 
ถูกกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด       0 2420 1632 - 5 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010160 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาเออบีซาร์แทน (Irbesartan) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Besanta Tablet 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

Besanta (150 mg Tablet และ  300 mg Tablet) เ ป็ นผลิ ตภัณฑ์ ย าซึ่ ง มี ตั วย าส าคั ญคื อ  Irbesartan  
150 มิลลิกรัม และ 300 มิลลิกรัม เป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม Angiotensin II type I (AT1) receptor 
antagonist ออกฤทธ์ิลดความดันโลหิต โดยยับยั้งจ าเพาะที่ Angiotensin II receptor จึงใช้ส าหรับรักษาผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงและใช้ในการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวาน 

ผลิตภัณฑ์นี้มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ (NG) เทียบกับ
ยาต้นแบบ 

 

++++++++++++++++++++ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั       0 2625 9999 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010161 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin (as calcium)) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซูโรติน (10 มก. ชนิดเมด็) (SUROTIN (10 MG TABLET)) และ  

ซูโรติน (20 มก. ชนิดเมด็) (SUROTIN (20 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด วิจยั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

SUROTIN TABLET เป็นผลิตภัณฑ์ยาชนิดเม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Rosuvastatin calcium  
สมมูลกับ Rosuvastatin 10 และ 20 มิลลิกรัม ซึ่ ง Rosuvastatin calcium เป็นอนุพันธ์ของกรด heptenoic ที่ ได้ 
จากการสังเคราะห์  มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด โดยออกฤทธิ์ เป็นตัวยับยั้ งในเชิงแข่งขันและจ าเพาะต่อเอนไซม์   
3 - hydroxymethylglutaryl - CoA (HMG - CoA) reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เป็นตัวก าหนดอัตราการเปลี่ยน HMG - CoA 
ไปเป็น mevalonate ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเลสเตอรอล  

ผลิตภัณฑ์ยานี้มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ 
ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (CRESTOR®) และรายงานการเปรียบเทียบการละลายยาในหลอดทดลอง (Pharmaceutical 
Equivalence Study) 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ส่วนประกอบ : ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Rosuvastatin calcium สมมูลกับ 
Rosuvastatin 10 มิลลิกรัม และ 20 มิลลิกรัม 

2. กลไกการออกฤทธิ์  : ลดไขมันในเลือดโดยยับยั้ ง ในเ ชิงแข่ งขันและจ า เพาะต่อเอนไซม์   
3 - hydroxymethylglutaryl - CoA (HMG - CoA) reductase 

3. ข้อบ่งใช้ : ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ  
(Dyslipidemias) 

 
+++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020022 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หมวกเลเซอร์ปลูกผมโดยใช้เทคโนโลยีบ าบัดด้วยแสงเลเซอร์ก าลังต่ า 
 ( Laser Cap for Hair Regrowth Using Low Level Laser 
 Therapy Technology) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ไพร์ม หมวกเลเซอร์ปลูกผม (PRIME™ Laser Cap for Hair 

Regrowth) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จ ากัด โดยได้รับทุนอุดหนุนจาก

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอรร์าพี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอรร์าพี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 PRIME ™ หมวกเลเซอร์ปลูกผมโดยใช้เทคโนโลยีบ าบัดด้วยแสงเลเซอร์ก าลังต่ า ใช้ท าการรักษาอาการผมร่วง 
ผมบางจากกรรมพันธ์ุทั้งในเพศชายและหญิง  โดยแสงเลเซอร์ที่ใช้นี้ท าการกระตุ้น mitochondria ในเซลล์รากผมให้กลับมา
ท างานได้เป็นปกติการใช้งาน ครั้งละ 20 - 30 นาที วันเว้นวัน เวลาใดก็ได้ที่สะดวก จะสามารถเห็นความแตกต่างได้ภายใน  
4 - 6 เดือน โดยปราศจากผลข้างเคียง (อ้างจากงานวิจัยต่างประเทศ และผลการวิจัยในมนุษย์ที่ทางบริษัทท าร่วมกับ  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ผลงานช้ินนี้มีจ านวนเลเซอร์มากกว่าหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีผู้น าเข้า 
จากต่างประเทศ  ซึ่งจ านวนเลเซอร์ (ความเข้มข้นแสงเลเซอร์) ท่ีใช้ มีผลโดยตรงต่อการกระตุ้นให้เซลล์รากผมท างาน  
หากน้อยไปจะไม่ได้ผล หากมากไปจะท าอันตรายต่อผู้ใช้งาน โดยผลงานช้ินนี้ได้ถูกวิจัยและตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
ทางการแพทย์ระดับนานาชาติ และวารสารวิชาการทางการแพทย์แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีรูปทรงเป็นหมวกโดยมีเลเซอร์อยู่ภายในหมวก และมีส่วนควบคุมเลเซอร์อยู่ภายนอก สามารถถอด

ประกอบได้ 
2. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้ 
3.   เลเซอร์ชนิด เลเซอร์ไดโอด 650+/-20 nm และมีจ านวน 224 ตัว 
4.   ก าลังแสงเลเซอร์อยู่ในระดับ Laser Safety Class 3R ตาม IEC60601-2-22 
5.   ส่วนควบคุมเลเซอร์มีปุ่มปิด - เปิด ที่มีแสงแสดงสถานการณ์ท างานสีเขียว 
6.  ส่วนควบคุมเลเซอร์มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion ขนาด 18650 แรงดัน 11.1 V กระแสไฟฟ้า  

2200 mAh 
7.   ส่วนควบคุมเลเซอร์มีการออกแบบให้สามารถจ่ายกระแสไฟสูงสุดไม่ต่ ากว่า 1A 
8.  มี Battery Charger ขนาด 12.6 V, 2 Ah ซึ่งผ่านการทดสอบ IEC60601-1 
9.  อุปกรณไ์ดร้ับการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-2-22 
10. อุปกรณ์ได้รับการทดสอบความเข้ากันทางชีวภาพ (Biocompatibility) Cytotoxicity (ISO10993-5), 

Skin Irritation (ISO10993-10), Skin Sensitization (ISO10993-10) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

11. ผู้ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์กับทางกองควบคุมเครื่องมือแพทย์  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีระบบควบคุมคุณภาพ ISO 13485 

12. ระยะเวลารับประกันผลิตภณัฑ์ 1 ปี นับแต่วันส่งมอบผลติภณัฑ์ 
 

หมายเหต ุ : ค าแนะน าการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จ ากัด      0 2439 1417 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  

รหัส : 07010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - S , ECO - ONE , ECO - TWO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
   2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3.  บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
 4.  บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จ ากัด 
 5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาท าเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสม 
กับตัว LED ท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการท างานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต่างจากโคมไฟ
ถนนเดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึง
มีอายุการใช้งานที่สั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพื้นที่ถนน หรือพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ได้อย่างครอบคลุม 
และตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื้นที่ และ
ความต้องการลูกค้าท่ีแตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในพืน้ท่ีนั้น ๆ ได้ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560  

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2271 4888 



21 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - TUBE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
   2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3.  บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั 
 4.  บริษัท เบตเตอร์ เวิรล์ด ทราฟฟิค จ ากัด 
 5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่าง  ๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบท้ังในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50%  
ไร้ซึ่งรังสี UV และสารปรอท ซึ่งต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่างสิ้นเชิง ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน และด้านความ
ปลอดภัย อีกทั้งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 - 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้ม ี
Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่า
แค่ประมาณ 1 kV 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560  

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562  

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2271 4888 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดไุฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป ์(LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  หลอดไฟ แอลอีดี ที8 (LED - T8) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แอลแอนด์อี โซลิดสเตท จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวป์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบท้ังในส่วนของ
ชุด LED Module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ หลอด LED TUBE T8 มีประสิทธิภาพการส่องสว่าง 
มากกว่า 150 lm/W และชุด Driver ออกแบบให้มี  Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV. มีการใช้
วัตถุดิบพลาสติกที่ไม่ติดไฟและกระจายแสงได้ดีมาท าเป็นตัวหลอดซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดการลุกลามของเปลวไฟอัน
เนื่องมาจากการลัดวงจรภายในหลอด ซึ่งอาจพบในหลอดด้อยคุณภาพท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  มีประสิทธิภาพการส่องสว่างมากกว่า 150 lm/W 
2.  ให้แสงสีขาว อุณหภูมิสี 6500 K มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 500 K 
3.  มีค่าฮาร์มอนิค น้อยกว่า 15% 
4.  ค่าความถูกต้องของสี CRI มากกว่า 80 
5.  มุมกระจายแสง มากกว่า 150 องศา 
6.  ตัวหลอดท าจากวัตถุดิบประเภทโพลีคาร์บอเนตที่ผ่านการทดสอบการติดไฟท่ีระดับ UL94VO 
7.  มีความเสี่ยงของปริมาณสเปคตรัมแสงในช่วงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายต่อสายตามนุษย์  

(Blue Light Hazard) ในระดับศูนย์ 
   8.  Surge Protection 2 kV. 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)      0 2248 8133 
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ด้านอื่น ๆ 
 

: อื่นๆ 

รหัส : 14000005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ELIDE FIRE® EXTINGUISHING BALL 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 - กันยายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® มีน้ าหนัก 1.3 ± 0.2 กิโลกรัม รูปร่างทรงกลมเหมาะมือ ส าหรับโยน ทอย ปา กลิ้ง 
เข้ากองเพลิง การท างานของลูกบอลดับเพลิง 1 ลูก มีอายุการใช้งาน 5 ปี สามารถดับเพลิงได้ทั้ง 

ประเภท 1-A* คือ ไฟที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ หรือพลาสติกต่าง ๆ โดยการใช้งาน 
เฝ้าระวังได้และระงับเพลิง คือ โยน ทอย ขว้าง ปา เข้ากองเพลิง สามารถโยนเข้าพร้อม ๆ กัน หลาย ๆ ลูกก็ได้ เพื่อให้ 
เพลิงสงบลง อ้างอิงตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิง กรมวิทยาศาตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ข้อ 3.6 หน้า 2 และรายงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ประเภท 5-B* คือ ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย เช่น ห้องจัดเก็บสารเคมีที่ไวไฟ จุดเช่ือมต่อแก๊ส LPG 
หรือ NGV เมื่อเปลวไฟเผาไหม้ลกูบอลดับเพลงิ ภายใน 3 - 10 วินาที ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®  จะท างาน แตกกระจาย
ผลักดันสารเคมีเป็นผงแป้ง ออกมาดับไฟได้โดยอัตโนมัติ และมีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 140 dBC การติดตั้งให้ติดตั้ง 
อยู่ในระยะเหนือจุดเสี่ยง 1 เมตร หรือ 3.28 ฟุต อ้างอิงตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิง กรมวิทยาศาตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2546  ข้อ 3.7 หน้า 2 , ข้อ 5.5 หน้า 3 และรายงาน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ประเภท C* คือ ไฟท่ีใช้น้ าดับไม่ได้ เช่น บริเวณเหนือปลั๊กไฟฟ้า ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย โดยเมือ่
เปลวไฟเผาไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะท างานภายใน 3 - 10 วินาที และจะระเบิดผงเคมีแห้งออกมาดับไฟได้ 
โดยอัตโนมัติ และมีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 140 dBC อ้างอิงตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิง กรมวิทยาศาตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ข้อ 3.8 หน้า 2 , ข้อ 5.5 หน้า 3  และรายงาน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ลักษณะเด่นของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®   
- ใช้ดับเพลิง ใช้เฝ้าระวัง เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ท างานจะมีเสียงดัง จะท าให้ผู้ที่ไม่รู้ว่า 

ไฟไหม้สามารถรู้ได้ทันทีว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น   
- ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ที่ติดตั้งนั้นจะคอยท าหน้าท่ีเฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ เมื่อเกิด 

เพลิงไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะท างาน และหน้าที่ดับเพลิงก่อนที่เพลิงจะลุกลามไปยัง
เพดานบ้าน อาคาร  
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- ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนชรา การท างานจะท างานเมื่อ 
โดนเปลวไฟเท่านั้น 

- ส่วนผสมต่าง ๆ ของสารเคมีที่บรรจุในลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ไม่เป็นอันตรายต่อคน และ
สิ่งแวดล้อม และไม่มีช่ืออยู่ในรายการของสารเคมีอันตราย และท าลายสิ่งแวดล้อมขององค์กรสากล 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟจะเผาไหม้สิ่งของนั้น เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ท างาน จะไม่ท าให้สิ่งของ 
ข้างนอกกองเพลิงเสียหาย เพราะการท างานของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ไม่รุนแรงรวมทั้งวัสดุห่อหุ้ม 
เป็นช้ันโฟมไร้สาร CFC และไม่ลามไฟ ไม่มีวัสดุที่แข็ง  มีแต่วัสดุที่นิ่ม ดังนั้น จึงไม่ท าให้สิ่งของที่อยู่ 
นอกกองเพลิงเสียหาย 

หมายเหตุ : ความหมายของค าที่ใช้อ้างอิงจากบทนิยามตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิง กรมวิทยาศาตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ดังนี ้

1. ลูกบอลดับเพลิง หมายถึง อุปกรณ์ดับเพลิงส าหรับดับเพลิงขั้นต้น สามารถหยิบยกเคลื่อนที่ได้ง่าย  
มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือทรงอ่ืน ภายในประกอบด้วยสารดับเพลิงและเช้ือปะทุ มีเปลือกนอกเป็นวัสดุนิ่ม 

2. เพลิงประเภท A หมายถึง เพลิงท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก 
3. เพลิงประเภท B หมายถึง เพลิงท่ีเกิดขึ้นจากของเหลวติดไฟ ก๊าซ ไข และน้ ามันต่าง ๆ  
4. เพลิงประเภท C หมายถึง เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ วัตถุท่ีมีกระแสไฟฟ้า 
5. เพลิงประเภท D หมายถึง เพลิงที่เกิดจากโลหะต่าง ๆ ที่ติดไฟ เช่น แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม 

เซอร์โคเนียม ไทเทเนียม 
6. การดับเพลิงประเภท A* หมายถึง การดับเพลิงประเภท A แต่แตกต่างกับเพลิงประเภท A ในมาตรฐาน

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วที่วิธีการเรียงไม้ส าหรับการทดสอบสมรรถนะการดับเพลิง 
7. การดับเพลิงประเภท B* หมายถึง การเฝ้าระวังเพลิงประเภท B 
8. การดับเพลิงประเภท C* หมายถึง การเฝ้าระวังเพลิงประเภท C ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร 
(อ้างอิงตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิงฯ ข้อ 3 หน้า 1 และ 2) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2560 

- แก้ไขรายละเอยีดคณุสมบัตินวัตกรรม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากดั      0 3841 4184 - 5 



25 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 
รหัส : 14000026 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ซอสปรุงรสจากพืชหัว (Seasoning Sauce from Tuber) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ (MasterChef Umami Sauce) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ลองไลฟ์ จ ากัด วิจัยร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและ

บรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ลองไลฟ ์จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ลองไลฟ ์จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ทีพี อินโนเทค จ ากัด 
  2. บริษัท โฮลี่ ฟาร์ม จ ากดั 
  3. บริษัท ดีมีนา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ลองไลฟ ์จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปรุงรสอาหารชนิดใหม่ที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ  
ที่น ามาพัฒนาโดยเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดความเข้มข้นสูง (Concentration) และการยืดอายุการเก็บรักษาด้วยวิธีการ Hurdle 
Technology เพื่อสร้างความคงตัวและคุณภาพที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิทั่วไป ซึ่งเป็นหลักการ
เดียวกันที่ท าให้น้ าผึ้งมีอายุการเก็บรักษาได้นาน โดยซอสมาสเตอร์เชฟอูมามินี้ ผลิตจากวัตถุดิบหลัก คือ พืชหัว 4 ชนิด ได้แก ่
แครรอท ฟักทอง เผือก และหัวไชท้าว เป็นซอสที่ปราศจากสารเคมีในการสกัด การผลิต และการปรุงแต่งสี กลิ่น รส ต่าง ๆ  
มีอายุการเก็บรักษาได้นาน 2 ปี (โดยไม่มีวัตถุกันเสีย) ด้วยเหตุดังกล่าว ซอสตัวนี้จึงไม่มีส่วนประกอบของโซเดียมแฝงที่มา
จากผงชูรส อิมัลซิไฟเออร์ และวัตถุกันเสีย ส าหรับคุณสมบัติในการปรุงอาหารที่แตกต่างจากการปรุงด้วยเครื่องปรุงอื่น ๆ  
คือสามารถใช้ซอสตัวนี้เพียงตัวเดียวก็สามารถตอบโจทย์ความอร่อยได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องปรุงชนิดอื่น ๆ เสริม ส าหรบั
การปรุงรสเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ นอกจากซอสชนิดนี้จะใช้ปรุงอาหารในระดับครัวเรือนแล้ว ยังสามารถน าเป็นส่วนผสม 
ในการปรุงอาหารระดับอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเติมเต็มรสชาติด้วยเครื่องปรุงรสที่ปราศจากสารเคมี 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. วัตถุดิบหลักมาจากพืชหัว 4 ชนิด ได้แก่ เผือก แครอท ฟักทอง และหัวไชท้าว  
2. ปราศจากวัตถุกันเสีย โดยสามารถเก็บรักษาได้นาน 24 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
3. ปราศจากผงชูรส (MSG) 
4. รสชาติหวานได้จากน้ าตาลอ้อยที่ไม่ผ่านการฟอกสี 
5. รสชาติเค็มได้จากเกลือ ได้แก่ เกลือสินเธาว์ และเกลือหิมาลัย 
6. เฉพาะกรณีของซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิที่ได้รับการพัฒนาเป็นสูตรลดโซเดียม มีรายละเอียดของเกลือ

ที่เป็นส่วนผสมดังนี้ 
-  กรณีเป็นซอสสูตรลดโซเดียม มีส่วนผสมของเกลือโพแทสเซียม (Mineral salt : INS508) 
-  เกลือโพแทสเซียมได้รับการอนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ 
- เกลือโพแทสเซียมควรพึงระวังในกลุ่มคนที่มีภาวะไตวาย (ภาวะที่ไตขับของเสียและแร่ธาตุ

ส่วนเกินได้น้อยลง) โดยให้ใช้ตามค าแนะน าของแพทย์ 
 

  บริษัท ลองไลฟ ์จ ากัด      08 1951 1398 





 

 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 

 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 

 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
ธันวาคม 2562 



 

 



1 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010002 

 
พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท B 

  

  1)  รุ่น Sandwich (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้านิ่ม   
  1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 3,060.00 
 

 
1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

 กิโลกรมั 
ตารางเมตร 3,120.00 

 
 

1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
 กิโลกรมั 

ตารางเมตร 3,190.00 

 
 

1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 
 บาท/กิโลกรมั 

ตารางเมตร 3,290.00 

 
 

1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
 กิโลกรมั 

ตารางเมตร 3,390.00 

  2)  รุ่น Spray Coat (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้าแข็ง   
  2.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,740.00 
  2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

 กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,780.00 

  2.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,820.00 

  2.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 -135 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,880.00 

 
 

2.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
 กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,940.00 

 

 

หมายเหตุ :   
1.  ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคารวมค่าตดิตั้ง 
3.  แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 - 2558” ออก 

  

2 01010003 
 

พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท A 

  

  1) รุ่น Full PUR (NR) ผสมยางธรรมชาติ   
  1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 4,150.00 
 

 
1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

 กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,200.00 

 
 

1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
 กิโลกรมั 

ตารางเมตร 4,250.00 



2 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010003 

(ต่อ) 
1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/

 กิโลกรัม 
ตารางเมตร 4,320.00 

 
 

1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 4,390.00 

 

 

หมายเหตุ :   
1.  ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคารวมค่าตดิตั้ง 
3.  แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 - 2558” ออก 

  

3 01010004 
 

พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท C 

  

  1)  รุ่น EPDM Binder (Top Pu) 7 MM    
  1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,650.00 
  1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

 กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,700.00 

  1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,750.00 

  1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,800.00 

  1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,850.00 

  2)  รุ่น EPDM Binder (Top Acrylic) 13 MM   
  2.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,800.00 
  2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,870.00 

  2.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,940.00 

  2.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,010.00 

  2.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,080.00 

  หมายเหตุ :   
1.  ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคารวมค่าตดิตั้ง 
3.  แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 - 2558” ออก 

  

4 01010005 
 

พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยาง สังเคราะห์
และยางธรรมชาติ ประเภท C 

  

  1)  รุ่น EPDM Binder 13 MM   
  1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 4,000.00 



3 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010005 

(ต่อ) 
1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

 กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,200.00 

  1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,250.00 

  1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,320.00 

  1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,390.00 

  หมายเหตุ :   
1.  ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคารวมค่าตดิตั้ง 
3.  แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 - 2558” ออก 

  

5 01010018 เม็ดยาง จากธรรมชาติและยางสงัเคราะห์    
 

 

1) เม็ดยางด า ขนาด 1-3 มิลลิเมตร 
1.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

 กิโลกรัม 
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/

 กิโลกรัม 
1.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/

 กิโลกรัม 

 
กิโลกรมั 

 
กิโลกรมั 

 
กิโลกรมั 

 
78.67 

 
82.90 

 
87.14 

 
 

2)  เม็ดยางแดง ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร/ 
ขนาด 4 - 5 มิลลิเมตร 

  

 
 

2.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

กิโลกรมั 105.00 

 
 

3) เม็ดยางฟ้า ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร/ 
ขนาด 4 - 5 มิลลิเมตร 

  

 
 

3.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 70 บาท/ 
 กิโลกรมั 

กิโลกรมั 112.50 

  4) เม็ดยางเขียว ขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร/ ขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร/ 
ขนาด 4 - 5 มิลลิเมตร 

  

 
 

4.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

กิโลกรมั 112.50 

 

 

หมายเหตุ :   
1.  ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตัง้  
2.  ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง 
3.  แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 - 2558” ออก 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
6 01010019 พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จาก เม็ดยางธรรมชาติ 

และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพ้ืนส าเร็จรูป 
  

 

 

1) ST303020 ขนาด 300x300x20 มิลลเิมตร (หนา 20 มิลลิเมตร) 
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

กิโลกรัม 
1.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/

 กิโลกรัม 
1.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/

 กิโลกรัม 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
2,116.50 

 
2,175.50 

 
2,231.50 

  2) ST404025 ขนาด 400x400x25 มิลลิเมตร (หนา 25 มิลลิเมตร) 
2.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

 กิโลกรัม 
2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/

กิโลกรัม 
2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/

 กิโลกรัม 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 

 
2,542.50 

 
2,622.50 

 
          2,697.50 

 
 

3) ST505025 ขนาด 500x500x25 มิลลเิมตร (หนา 25 มิลลิเมตร) 
3.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40-50 บาท/

 กิโลกรมั 

 
ตารางเมตร 

 
2,498.50 

 
  3.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51-60 บาท/

กิโลกรมั 
3.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61-70 บาท/

 กิโลกรมั 

ตารางเมตร 
 

ตารางเมตร 

2,567.50 
 

2,633.50 

 

 

หมายเหตุ :   
1.  ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตัง้  
2.  ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง 
3.  แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 – 2558” ออก 

  

7 01010030 แผ่นยางปูพ้ืนผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ ส าหรับผู้พิการ
ทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY 
IMPAIRED PERSONS) 

  

 
 

1)  แผ่นยางแบบเตือน รุ่น A - 2714 D5 (ø12 มิลลิเมตร)  
 แบบปุ่มเล็ก 5 แถว ขนาดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลิเมตร 

  

 
 

 1.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/
  กิโลกรัม                   

แผ่น 315.00 

 
 

 1.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/
  กิโลกรัม 

แผ่น 317.00 

 
 

 1.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/
  กิโลกรัม 

แผ่น 319.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010030 

(ต่อ) 
2)  แผ่นยางแบบเตือน รุ่น A - 2714 D6 (ø20 มิลลิเมตร)  

แบบปุ่มใหญ่ 6 แถว ขนาดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลิเมตร 
  

 
 

2.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 – 50 บาท/
 กิโลกรัม                   

แผ่น 315.00 

 
 

2.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 – 60 บาท/
 กิโลกรัม 

แผ่น 317.00 

 
 

2.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 – 70 บาท/
 กิโลกรัม 

แผ่น 319.00 

 
 

3)  แผ่นยางแบบน าทาง รุ่น A - 2714 L4 (ø17 มิลลิเมตร)  
แบบแท่ง 4 แถว ขนาดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลเิมตร 

  

 
 

3.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 – 50 บาท/
 กิโลกรัม                   

แผ่น 315.00 

 
 

3.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 – 60 บาท/
 กิโลกรัม 

แผ่น 317.00 

 
 

3.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 – 70 บาท/
 กิโลกรัม 

แผ่น 319.00 

 

 

หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ 

สั่งจ้าง  
2.  ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง โดยค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม

ตามระยะทาง 

  

8 01010031 เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์   
  1)  เม็ดยางด า ขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร   
  1.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

 กิโลกรัม 
กิโลกรมั 72.00 

  1.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/
 กิโลกรัม 

กิโลกรมั 77.52 

  1.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/
 กิโลกรัม 

กิโลกรมั 82.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าติดตัง้  

  

9 01010032 พ้ืนสังเคราะห์ ประเภท A ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยาง
สังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running Track 
from synthetic rubber and natural rubber Type A) 

  

  พื้นสังเคราะห์ประเภท A รุ่น Full Pour 16 MM   
  1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 3,990.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010032 

(ต่อ) 
2)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,050.00 

  3)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 4,110.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคานี้รวมค่าขนส่งและตดิตั้งแล้ว 

  

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
10 03010113 ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin) 

(อะทอร์วิน : ATORVIN) 
  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 214.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 10 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 700.00 
  3)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 321.00 
  4)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 20 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 1,070.00 
  5)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 40 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 615.00 
  6)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 40 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 2,050.00 
  7)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 80 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 1,250.00 
  8)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 80 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 3,700.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง รายการล าดับที่ 2) 

ขนาด 10 มิลลิกรัม ล าดับที่ 4) ขนาด 20 มิลลิกรัม และล าดับที่ 6) 
ขนาด 40 มิลลิกรัม 

  

11 03010156 ยาโทพิราเมท (Topiramate) 
(ไพโทเมท : PITOMATE) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,290.00 
 

 

หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 
เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่ เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้น 
บัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (เดือนตุลาคม 2562) เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ในขอบข่าย ยาโทพิราเมท (Topiramate) แล้ว 

  

12 03010162 ยาโรซูวาสเตติน แคลเซียม (Rosuvastatin Calcium)  
(โอทากิล : OTAGIL) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 540.00 
13 03010163 ยาไรวาสติกมีน ไฮโดรเจนทาร์เทรต (Rivastigmine Hydrogen 

Tartrate) 
  

       ชนิดแคปซูล ขนาด 1.5 มิลลกิรัม  (100 แคปซูล) กล่อง 2,980.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

14 03020023 อุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล (Personalize 
Cutting & Drilling Template) 

  

  1)  CTCUT - 001 : อุปกรณ์ช่วยในการตัดและเจาะกระดูกเฉพาะ
บุคคล (Personalize Cutting & Drilling Template) 

ช้ิน 10,300.00 

  2)  CTCUT - 002 : อุปกรณ์ช่วยในการเจาะกระดูกเฉพาะบคุคล
ทางทันตกรรม (Dental Drill Guide) 

ราก 1,950.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
15 07020012 เคร่ืองลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ าเย็น   
  รุ่น TITUM E+  เครื่อง 740,000.00 
  Model : TTM – 002 – 252C – 220 – U/S/D   
  ค าช้ีแจง   
  U  หมายถึง ลมออกดา้นบน Up Fan   
  S  หมายถึง ลมออกด้านข้าง Side Fan   
  D  หมายถึง ลมออกด้านล่าง Down Fan   
 

 
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งภายในประเทศ และรวมค่าติดตั้ง 
ที่ระยะทางไม่เกิน 10 เมตร จากตู้เมนไฟฟ้า และมีความสูงจาก 
พื้นราบไม่เกิน 3 เมตร  

 
 

14 ด้านอ่ืนๆ 
16 14000027 ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเบียดเส้นทึบอัตโนมัติ (Automatic Lane 

Change Detection Software) 
  

  V-Watch รุ่น 2.0   
 

 
1)  Software License ประกอบด้วย 

-  License จ านวน 1 license ต่อชุด ต่อจุดติดตั้ง 
-  ประกันซอฟต์แวร์ 1 ปี (Software Assurance) 1 ปี 

ชุด 100,000.00 

 

 

2)  Software Subscription License ประกอบด้วย 
-  License จ านวน 1 license ต่อจุดติดตั้ง แบบรายเดือน 
-  ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) ตลอดช่วงเวลาการ

ใช้งาน 

ชุด 20,000.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รหัส : 01010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ 
และยางธรรมชาติ ประเภท B 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท B  ผสมเม็ดยางธรรมชาติ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2560 - มีนาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

การก่อสร้างพื้นลู่ลานกรีฑาโดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบผิวยางสังเคราะห์ลงบนพ้ืนคอนกรีตหรือ
พื้นยางมะตอย ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาพอากาศ สามารถรองรับแรงกระแทก และลดการบาดเจ็บ  
จากกิจกรรมการเดินและการวิ่ง โดยนวัตกรรมนี้มีการน าเม็ดยางพารามาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือเม็ดยางรีไซเคิล ซึ่งมี
การคิดค้นและปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติเป็นไป                      
ตามมาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติลู่
ลานกรีฑาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์)  
เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย 
และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 

รุ่น Sanwich (NR) (พ้ืนลู่วิ่งระบบแซนวิชผสมยางธรรมชาติ) 
-  พื้นยางสังเคราะห์ผิวหน้าน่ิม มีความยืดหยุ่นสูง ใช้ส าหรับลู่วิ่งและลานกรีฑา 
-  เนื้อยางสังเคราะห์และเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ 3 มิลลิเมตร (Polyurethane & EPDM NR 

(Color) 3 mm.) 
-  สารยึดเกาะและเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ 10 มิลลิเมตร (Polyurethane Binder & EPDM NR 

(Black) 10 mm.) 
-  วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร 
-  วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร 
-  เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ใช้เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน วิ่ง โดยระบบฐานเป็นการใช้

เศษยางผสมยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนบายเดอร์และลงทับหน้าด้วยเม็ดยางสี ตอบสนอง ตาม มอก . 
2683 - 2558 ประเภท B 

-  สามารถใช้ในการแข่งขันระดับท้องถิ่น หรือเพื่อการฝึกซ้อม เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ 
-  สามารถปรับปรุงคุณลักษณะระบบพื้น ได้ตามสภาพอากาศ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

-  ก าหนดให้ ในการติดตั้งใช้เครื่อง Paver ซึ่งสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ 
-  มีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
-  น้ าไม่สามารถซึมผ่านได้ 
-  ใช้ระยะเวลาการติดตั้งน้อยกว่าระบบสเปรย์โค้ด 

รุ่น Spray Coat (NR) (พ้ืนลู่วิ่งระบบสเปรย์โค้ดผสมยางธรรมชาติ) 
-  พื้นยางสังเคราะห์ผิวหน้าแข็ง มีความยืดหยุ่น ใช้ส าหรับลู่วิ่งและลานกรีฑา 
-  เนื้อยางสังเคราะห์และเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ 3 มิลลิเมตร (Polyurethane & EPDM NR  

(Color) 3 mm.) 
-  สารยึดเกาะและเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ 10 มิลลิเมตร (Polyurethane Binder & EPDM NR 

(Black) 10 mm.) 
-  วัสดุเม็ดยาง ขนาดของเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 0.5 - 1.5 มิลลิเมตร 
-  วัสดุเม็ดยาง ขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร 
-  เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ใช้เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน วิ่ง โดยระบบฐานเป็นการใช้

เศษยางผสมยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนบายเดอร์ และลงผิวหน้าด้วยยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน และ  
เม็ดยางสังเคราะห์โดยวิธีการพ่นสเปรย์ ตอบสนอง ตาม มอก 2683 - 2558 ประเภท B 

-  สามารถใช้ในการแข่งขันระดับท้องถิ่น หรือเพื่อการฝึกซ้อม เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ 
-  ก าหนดให้ในการติดตั้งใช้เครื่อง Paver ซึ่งสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ 
-  มีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
-  น้ าสามารถซึมผ่านได้ 
-  พื้นผิวมีความแข็งกว่ารุ่นแซนวิช (Sandwich) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2560 

- แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 – 2558” ออก ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ 
ธันวาคม 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ทาโคเทค จ ากัด       0 2315 4231 - 6  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ 
และยางธรรมชาติ ประเภท A 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2560 - มิถุนายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 การก่อสร้างพื้นลู่ลานกรีฑาโดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบน 
พื้นคอนกรีตหรือพื้นยางมะตอย ซึ่งมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาพอากาศ สามารถรองรับแรงกระแทก และ  
ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรมการเดินและการวิ่ง โดยนวัตกรรมนี้มีการน าเม็ดยางพารามาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือ 
เม็ดยางรีไซเคิล ซึ่งมีการคิดค้นปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติ
เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และ
คุณสมบัติลู่ลานกรีฑาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีประโยชน์  
ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณสมบัติ รุ่น FULL PUR (NR) (พื้นลู่วิ่งระบบ FULL PUR ผสมยางธรรมชาติ) 

- พื้นยางสังเคราะห์เนื้อแน่น ผิวหน้านิ่ม มีความยืดหยุ่นสูง ใช้ส าหรับลู่วิ่งและลานกรีฑา 
- เนื้อยางสังเคราะห์และเม็ดยางสผีสมยางธรรมชาติ 3 มิลลเิมตร (Polyurethane & EPDM NR (Color) 3 mm.) 
- เนื้อยางสังเคราะห์และเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ 10 มิลลเิมตร (Polyurethane& EPDM NR (Black) 

10 mm.) 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร 
- เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ใช้เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน วิ่ ง โดยระบบฐานเป็นการใช้

เศษยางผสมยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนและลงทับหน้าด้วยเม็ดยางสี ตอบสนอง ตาม มอก. 2683 - 2558 
ประเภท A 

- สามารถใช้ในการแข่งขันระดับจังหวัด หรือเพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ 
- สามารถปรับปรุงคุณลักษณะระบบพื้น ได้ตามสภาพอากาศ 
- มีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
- น้ าไม่สามารถซึมผ่านได้ 
- เนื้อโพลียูรีเทนและเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ 10 mm. (ช้ันล่างของ PUR) มีลักษณะความ

หนาแน่นมากกว่าการใช้โพลียูรีเทน ไบเดอร์และเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ (ช้ันล่างของ 
Sandwich, Spray Coat) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

- เนื้อโพลียูรีเทนและเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ 10 mm. (ช้ันล่าง) มีการใช้เม็ดยางธรรมชาติน้อย
กว่าการใช้โพลียูรีเทน ไบเดอร์และเม็ดยางด าธรรมชาติ (ช้ันล่างของ Sandwich, Spray Coat) 

- ใช้ระยะเวลาการติดตั้งนานกว่า ระบบ Sandwich, Spray Coat 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2560 

- แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 – 2558” ออก ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ 
ธันวาคม 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 บริษัท ทาโคเทค จ ากัด      0 2315 4231 - 6  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์  
และยางธรรมชาติ ประเภท C 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเมด็ยางธรรมชาติ ส าหรับ 
สนามกีฬา 

หน่วยงานที่พัฒนา : กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มิถุนายน 2560 - มิถุนายน 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสนามกีฬาโดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบน
พื้นคอนกรีตหรือพ้ืนยางมะตอย ซึ่งมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาพอากาศ สามารถรองรับแรงกระแทก และลด
การบาดเจ็บจากกิจกรรมการเดินและการวิ่ง โดยนวัตกรรมนี้มีการน าเม็ดยางพารามาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือเม็ดยาง 
รีไซเคิล ซึ่งมีการคิดค้นปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติเป็นไป
ตามมาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติ 
พื้นสนามกีฬาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์)  
เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย 
และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 

รุ่น EPDM Binder (TopPu) 7 MM 
- ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น และอาจใช้เป็น

ลานอเนกประสงค์ได้ 
- ยางสังเคราะห์ 2 มิลลิเมตร 
- เม็ดยางผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 5 มิลลิเมตร 
- พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะเคลือบด้วยยางสังเคราะห์ มีความยืดหยุ่น ลดการบาดเจ็บ  

จากการเล่นกีฬาเหมาะส าหรับเป็นสนามฟุตซอล สนามแบดมินตัน สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ 
- การแบ่งประเภทของสนามกีฬา ขึ้นอยู่กับการตีเส้นของสนาม 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร 
- เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ใช้เพื่อรองรับกิจกรรมการวิ่งและการออกก าลังกาย  

โดยระบบฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะและลงทับหน้ายางสังเคราะห์ ตอบสนอง  
ตาม มอก. 2683 - 2558 ประเภท C 

- มีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
- น้ าไม่สามารถซึมผ่านได้ 

รุ่น EPDM Binder (Top Acrylic) 13 MM 
- ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น และอาจใช้เป็น

ลานอเนกประสงค์ได้ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

- สีอะคริลิค 0.5 มิลลิเมตร 
- เม็ดยางผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 13 มิลลิเมตร 
- พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะเคลือบด้วยสีอะคริลิค มีความยึดหยุ่น ลดการบาดเจ็บ จากการ

เล่นกีฬา เหมาะส าหรับเป็นสนามฟุตซอล สนามแบดมินตัน สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ 
- การแบ่งประเภทของสนามกีฬา ขึ้นอยู่กับการตีเส้นของสนาม 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร 
- เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ใช้เพื่อรองรับกิจกรรมการวิ่งและการออกก าลังกาย  

โดยระบบฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะและลงทับหน้ายางสังเคราะห์ ตอบสนอง  
มอก. 2683 - 2558 ประเภท C 

- มีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
- น้ าไม่สามารถซึมผ่านได้ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2560 

- แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 – 2558” ออก ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ 
ธันวาคม 2562 

 
++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ทาโคเทค จ ากัด      0 2315 4231 - 6 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010005 
 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ ประเภท C 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเมด็ยางธรรมชาติ ส าหรับลาน
อเนกประสงค์ 

หน่วยงานที่พัฒนา : กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มิถุนายน 2560 - มิถุนายน 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์
ลงบนพื้นคอนกรีตหรือพื้นยางมะตอย ซึ่งมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาพอากาศ สามารถรองรับแรงกระแทก 
และลดการบาดเจ็บจากกิจกรรมการเดินและการวิ่ง โดยนวัตกรรมนี้มีการน าเม็ดยางพารามาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือ 
เม็ดยางรีไซเคิล ซึ่งมีการคิดค้นปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติ
เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และ
คุณสมบัติพื้นลานอเนกประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากตา่งประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อ
เกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 

รุ่น EPDM Binder 13 MM 
- ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น และทางเดินเท้า 
- เม็ดยางผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 13 มิลลิเมตร 
 ช้ันบนเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 6 มิลลิเมตร (Polyurethane Binder & EPDM 

NR (Color) 6 มิลลิเมตร 
 ช้ันล่างเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 7 มิลลิเมตร (Polyurethane & EPDM NR 

(Black) 7 มิลลิเมตร 
- พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ มีความยืดหยุ่น ใช้ส าหรับทางเดิน วิ่งเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร 
- เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ใช้เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน วิ่ง โดยระบบฐาน  

เป็นการใช้เศษยางผสมยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนและลงทับหน้าด้วยเม็ดยางสี ตอบสนอง  
ตาม มอก. 2683 - 2558 ประเภท C 

- มีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
- น้ าสามารถซึมผ่านได้ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2560 

- แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 – 2558” ออก ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ 
ธันวาคม 2562 

 

 บริษัท ทาโคเทค จ ากัด      0 2315 4231 – 6 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตรา Vi-pafe  

ตาม มอก. 2682 - 2558  
 (Rubber Granules from natural rubber and EPDM rubber 

blend - Vi-pafe brand) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 - มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

การผลิตเม็ดยางสี จากยางธรรมชาติ ได้มีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของยางตามมาตรฐาน  
มอก. 2682 - 2558 ด้วยสูตรและเทคนิคการผสมเฉพาะตัว เพื่อผลิตเม็ดยาง ที่มีความทนทาน ทนต่อความร้อนและแสงแดด 
สามารถน าไปใช้งานได้ทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เม็ดยางยังมีความปลอดภัย และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการใช้ยางบริสุทธิ์ และสารเคมีที่ปลอดการปนเปื้อนโลหะหนักในกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อก าหนด RoHS ผลิตภัณฑ์
เม็ดยางมีด้วยกัน 3 ขนาด คือ 4 - 5 mm., 1 - 3 mm. และ น้อยกว่า 1 mm. สามารถเลือกใช้ได้ตามการใช้งาน  
เช่น ผลิตแผ่นยางปูพื้น ท าพื้นสนามกีฬา พื้นลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ โรยสนามหญ้าเทียม เพื่อรองรับแรงกระแทกจาก 
การเดิน การออกก าลังกาย กันลื่น และลดอาการบาดเจ็บเมื่อล้มกระแทก 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เม็ดยาง จากยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ EPDM ด้วยสูตร และเทคนิคการผสมเฉพาะตัว  
ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

2. เม็ดยาง มีคุณภาพ ทนต่อความร้อน และแสงแดด ผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2682 - 2558 

3. เม็ดยางมี 3 ขนาด คือ 4 - 5 mm., 1 - 3 mm. และ น้อยกว่า 1 mm. ให้เลือกตามความต้องการการใช้งาน 
4. ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย ด้วยการใช้ยางบริสุทธิ์ และสารเคมีที่ไม่ปนเปื้อนโลหะหนัก ภายใต้

ข้อก าหนด RoHS 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2562 

- แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 – 2558” ออก ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ 
ธันวาคม 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)      0 2996 1471 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จากเม็ดยางธรรมชาติ 
และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพื้นส าเร็จรูป 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Vi-Pafe บล็อกยางปูพื้นส าเรจ็รูป ส าหรับลานอเนกประสงค์  
จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi-Pafe Soft Tile) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ 
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 - มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้น ส าหรับ  
ลานอเนกประสงค์ ผลิตจากวัสดุเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2682 - 2558  
และมีการพัฒนาจนได้เป็นพื้นยางสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2683 - 2558 และด้วยคุณสมบัติของ 
ยางธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถรองรับแรงกระแทก ป้องกันการลื่น ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรมการเดินการวิ่ง 
อีกทั้งยังทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และรังสี UV แผ่นยางจึงยังคงสีสันที่สดใส นอกจากนี้ยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คล้ายกับกระเบื้องปูพื้น สามารถปูบนพื้นคอนกรีต หรือพื้นยางมะตอย ได้ง่ายและสะดวก สามารถดัดแปลงและออกแบบ
พื้นที่ได้เอง ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่พื้นที่ที่มีบริเวณแคบ หรือบริเวณกว้างส าหรับใช้เป็น พื้นทางเดิน  
พื้นลานออกก าลังกาย และพื้นลานอเนกประสงค์ และยังได้ดีไซน์ลักษณะของแผ่นยาง ให้น้ าสามารถซึมผ่านได้ดี จึงง่ายต่อ
การดูแลรักษา นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังมีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารโลหะหนักตาม
ข้อก าหนดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื้นลานอเนกประสงค์ เช่น ลานกีฬา พื้นทางเดิน ลานสวนสุขภาพ ลานออกก าลังกาย 
ลานอเนกประสงค์ และลานกิจกรรมอื่น ๆ 

2. พื้นยางสังเคราะห์อเนกประสงค์ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน การวิ่ง 
และการออกก าลังกาย ออกแบบให้แผ่นยางมีความหนา 20 - 25 มิลลิ เมตร จึงสามารถ 
รองรับแรงกระแทกได้ดี ผ่านตามมาตรฐานการทดสอบของ มอก. 2683 - 2558 

3. พื้นยางมีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
4. น้ าสามารถซึมผ่านพ้ืนยางได้ 
5. สามารถดัดแปลงขนาดของแผ่นยางตามพื้นที่ใช้สอยได้ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2562 

- แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 – 2558” ออก ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ 
ธันวาคม 2562 

 
 
 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)      0 2996 1471 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010030 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ ส าหรับผู้พิการ
ทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY 
IMPAIRED PERSONS) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ ส าหรับผู้พิการ
ทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY 
IMPAIRED PERSONS)  

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

นวัตกรรมแผ่นยางปูพ้ืนผิวต่างสัมผัส ผลิตจากยางธรรมชาติ มีทั้งรูปแบบปุ่มเตือน และรูปแบบแท่งยาว ท าการ
ติดตั้งบนพื้น เพื่อสื่อความหมายทั้งการเตือนและบอกทิศทาง จึงช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้พิการ 
ทางการเห็น ผลิตภัณฑ์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงด้วยการน ายางธรรมชาติเป็นวัสดุหลัก ผลิตภัณฑ์จึงมีความยืดหยุ่น รองรับ  
แรงกระแทกได้ดี มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติด้านความต้านทานแรงดึง การยืดเมื่อขาด ทนต่อการเร่งเสื่อมอายุ ทนต่อ 
การขัดสี และการยุบตัวเนื่องจากแรงกด โดยทดสอบอ้างอิงคุณสมบัติของยางตามมาตรฐาน มอก. 2377 - 2559 ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้น ประเภทที่ 1 (ใช้ปูพื้นทั่วไป) ชนิดความแข็ง 70 และมีการออกแบบรูปร่างและมิติของผลิตภัณฑ์  
แผ่นยางฯ ทั้งรูปแบบปุ่ม และรูปแบบแท่ง ทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 23599 : 2012 นอกจากนี้ยังมีเทปกาว 
มากับผลิตภัณฑ์ จึงไม่ต้องสกัดพื้นผิวเดิม ท าให้ติดตั้งได้ง่าย และสะดวก ติดแน่น ทนทาน สามารถใช้ร่วมกับ Epoxy และ 
ไพรเมอร์ ส าหรับปรับพื้นผิวท่ีติดตั้งให้มีความเรียบ 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. พื้นผิวต่างสัมผัสแบบเตือน  

มีลักษณะเป็นปุ่มนูน รูปโคนตัดปลาย ในลักษณะเอียงลาด แต่ละปุ่มมีความหนาประมาณ 4 - 5 มิลลิเมตร 
จัดเรียงแบบแนวตรง ใช้ส าหรับติดตั้งเพื่อบ่งช้ีอันตราย หรือสภาพพื้นที่  ของเส้นทาง ข้างหน้า 
ว่าเป็นอย่างไร เช่น บริเวณทางแยก ทางข้าม ขอบถนน เตือนบริเวณหน้าบันได บันไดเลื่อน พื้นที่ด้านหน้า
และด้านหลังของประตูเข้าอาคาร เป็นต้น แผ่นยางปูพ้ืนผิวต่างสัมผัส แบบเตือน มีด้วยกัน 2 รุ่น คือ 
1.1 แบบเตือน - ปุ่มเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนของแต่ละปุ่ม มีขนาดประมาณ 12 มิลลิเมตร จัดเรียงกัน

แบบแนวตรง ระยะห่างระหว่างปุ่ม ประมาณ 55 - 60 มิลลิเมตร 
1.2 แบบเตือน - ปุ่มใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนของแต่ละปุ่ม มีขนาด 20 มิลลิเมตร จัดเรียงกัน 

แบบแนวตรง ระยะห่างระหว่างปุ่ม ประมาณ 50 - 60 มิลลิเมตร 
2. พื้นผิวต่างสัมผัสแบบบอกทิศทาง มีลักษณะเป็นแท่งเส้นนูนยาว ด้านบนแบบเรียบ ความกว้างด้านบน 

ของแท่งบอกทิศทาง 17 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างแท่ง ประมาณ 75 มิลลิเมตร ตัวแท่งนูนขึ้นจาก  
แผ่นยาง มีความหนาประมาณ 4 - 5 มิลลิเมตร ด้านข้างของแท่งบอกทิศทางมีลักษณะลาดเอียงและ
จัดเรียงตัวในแนวขนานทิศทางการเดิน ใช้ติดตั้งเพื่อบ่งช้ีทิศทางการเดิน ในทิศทางที่ปลอดภัย สามารถ
เดินต่อไปได้ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

   คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ท าจากยางธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของยางสังเคราะห์ หรือ PVC 
2. มีความแข็งแรง ทนต่อการเร่งเสื่อมอายุ ทนต่อการขัดสี และการยุบตัวเนื่องจากแรงกด ทดสอบ

อ้างอิงคุณสมบัติของยางตามมาตรฐาน มอก. 2377 - 2559 ส าหรับผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้น  
ประเภทท่ี 1 (ใช้ปูพ้ืนท่ัวไป) ชนิดความแข็ง 70 

3. ขนาดกว้างประมาณ 300 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 300 มิลลิเมตร  
4. ความหนารวมปุ่มประมาณ 7 มิลลิเมตร โดยแผ่นยางฯ มีความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร และ  

ปุ่มสัมผัสนูนสูงประมาณ 4 - 5 มิลลิเมตร 
5. แผ่นยางฯ มีสีเหลืองสด มองเห็นได้ชัดเจน 
6. มีการทดสอบการติดไฟและลามไฟแนวนอน อ้างอิงตามมาตรฐาน UL - 4 ระดับช้ันคุณภาพ  

HB (Horizontal Burning) โดยอัตราการลุกไหม้ ไม่เกิน 75 มิลลิเมตรต่อนาที ที่ความหนาช้ิน
ทดสอบไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 

7. มีเทปกาวมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)      0 2996 1471 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010031 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
 วิจัย และนวัตกรรม  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท บารอน รับเบอร์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2570 (7 ปี 3 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 การผลิตเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและผ่าน  
การทดสอบ ตาม มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) ด้วยสูตรและ
เทคนิคการผสมเพื่อผลิตเม็ดยางที่สามารถน าไปใช้งานได้ทั้งใน และนอกสถานที่ ผลิตภัณฑ์เม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร 
ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น พื้นลู่ - ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ เพื่อรองรับแรงกระแทกจากการเดิน การออก
ก าลังกาย และลดอาการบาดเจ็บเมื่อเกิดจากการลื่นล้มกระแทกได้ 

      คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เม็ดยางจากยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ EPDM ด้วยสูตร และเทคนิคการผสมเฉพาะสูตร 
2.  เม็ดยางมีคุณภาพ ผ่านการทดสอบตาม มอก. 2682 - 2558 
3.  เม็ดยางด ามีขนาด 1 – 3 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด      0 2438 0100 หรือ 0 239 3471 - 6 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010032 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์  ประเภท A  ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุ 
 ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ  (Rubber Based Running
 Track from synthetic rubber and natural rubber Type A) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท A จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
 PKT ( Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM 
 rubber blend PKT Type A) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2567 (4 ปี 3 เดือน)   
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 การผลิตพื้นสังเคราะห์จากเม็ดยางสี และยางด าจากยางพาราธรรมชาติที่ปลูกในประเทศไทย และ  
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม มอก. 2682 – 2558 และน าวัถตุดิบที่มีคุณภาพมาผ่านกรรมวิธี 
การผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม มอก. 2683 – 2558 เรื่องการท าพ้ืนสังเคราะห์ นอกจากน้ีผู้ผลิตได้
ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ระดับสากล ISO 9001 : 2015 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 
จนได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมุ่งมั่นใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และสามารถ
มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เม็ดยางที่ผลิตขึ้นมีความปลอดภัยไม่ปนเปื้อนโลหะหนักในกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อก าหนด RoHS  
โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์เม็ดยางมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพื้นสังเคราะห์  ที่ได้รับรองมาตรฐานตาม มอก. 2683 – 
2558 ประเภท A ประเภท B ประเภท C ซึ่งสามารถน าไปเลือกใช้งาน เช่น ใช้ท าพื้นสนามกีฬา พื้นลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ 
โรยหญ้าเทียม แผ่นพื้นสังเคราะห์เพื่อกันลื่นและลดแรงกระแทกจากการออกก าลังกาย ส าหรับการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การผลิตเม็ดยางน้ีเป็นการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมจากยางธรรมชาติเพื่อตอบสนองนโยบาย และ
ผลักดันอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของประเทศไทย ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ 
เกษตรกรไทย 
      คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  เป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิตพื้นสังเคราะห์ โดยได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และความรู้จากรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อใช้ท าพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐานตาม 
มอก. 2683 - 2558 

2.  พื้นสังเคราะห์ได้รับใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานการผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้รบัรองมาตรฐาน
ตาม มอก. 2683 – 2558 

3.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่มีส่วนประกอบจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ที่ปลอดจากสารเคมี
ปนเปื้อน ภายใต้ข้อก าหนด RoHS 

 
 

  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด       0 3440 6431 หรือ 06 1515 8998 
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ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010113 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : อะทอร์วิน 10 (ATORVIN 10), อะทอร์วิน 20 (ATORVIN 20),
 อะทอร์วิน 40 (ATORVIN 40), อะทอร์วิน 80 (ATORVIN 80) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. เป็นยารักษาความผิดปกติของไขมันในหลอดเลือด หรือป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Atherosclerotic) 
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดทุติยภูมิ และรักษาไขมันในเลือดที่ผิดปกติ 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ  
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection  
Co-operation Scheme (PIC/s) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ATORVIN 

- ยา ATORVIN 10 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 10 
อีกด้านหนึ่งเรียบ 

- ยา ATORVIN 20 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 20 
อีกด้านหนึ่งเรียบ 

- ยา ATORVIN 40 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 40 
อีกด้านหนึ่งเรียบ 

- ยา ATORVIN 80 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 80 
อีกด้านหนึ่งเรียบ 

2. ยา ATORVIN 80 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่า 
การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักง าน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยา ATORVIN 10 , ยา ATORVIN 20 และ ยา ATORVIN 40 มีการศึกษาเปรียบเทียบการละลาย 
ในหลอดทดลองเทียบกับยาต้นแบบพบว่า มีค่าการละลายไม่แตกต่างกัน 
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4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 
ได้ทุกเม็ด  

5. ยา ATORVIN 10 , ยา ATORVIN 20 , ยา ATORVIN 40 และ ยา ATORVIN 80 เป็นผลิตภัณฑ์ที ่
ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ  
ยาต้นแบบ  

 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2562 
- เพิ่มขนาด 80 มิลลิกรัม ท่ีขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562 
- เพิ่มขนาด 10 มิลลิกรัม 20 มิลลิกรัม และ 40 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 

2562 
- เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง รายการล าดับที่ 2) ขนาด 10 มิลลิกรัม  ล าดับที่ 4) ขนาด 20 มิลลิกรัม 

และล าดับที่ 6) ขนาด 40 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2562 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด       0 3856 4930 – 2 



23 
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ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010156 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโทพิราเมท (Topiramate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไพโทเมท (100 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (100 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Topiramate เป็นอนุพันธ์ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว D - Fructose ที่ถูกแทนที่ด้วยหมู่ซัลฟาเมต ใช้รักษา
โรคลมชักและป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน โดยมีกลไกขัดขวางตัวรับ voltage - dependent sodium channels ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของ γ - aminobutyric acid (GABA) ในการจับกับตัวรับ GABA - A บางชนิด ออกฤทธิ์ต้านตัวรับ 
glutamate ชนิด AMPA/Kainate และยับยั้งเอนไซม์ carbonic anhydrase (CA) โดยเฉพาะไอโซไซม์ CA - II และ CA - IV 
 ยา Topiramate ใช้เป็นยาเดี่ยวหรือยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชัก ชนิด Partial seizures และ Primary 
generalized tonic - clonic seizures หรือใช้เป็นยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชักที่เกี่ยวข้องกับอาการ Lennox - 
Gastaut หรือใช้ส าหรับป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน 
 ผลิตภัณฑ์ยา PITOMATE มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) ของ
ผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (TOPAMAX®) และรายงานการเปรียบเทียบการละลายของยาในหลอดทดลอง 

(Pharmaceutical Equivalence Study) 
 คุณลักษณะเฉพาะ:  

1. ส่วนประกอบใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Topiramate 100 มิลลิกรัม 
2. ข้อบ่งใช้ Topiramate ใช้เป็นยาเดี่ยวหรือยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชัก ชนิด Partial seizures 

และ Primary generalized tonic - clonic seizures หรือใช้เป็นยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชัก
ที่เกี่ยวข้องกับอาการ Lennox - Gastaut ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป หรือใช้ส าหรับป้องกัน
อาการปวดศีรษะไมเกรน ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นท่ีมีอายุ 12 ปี ข้ึนไป 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562 

- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนท่ี
ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (เดือนตุลาคม 2562) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาโทพิราเมท 
(Topiramate) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2562 

++++++++++++++++++++ 
 

 

  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั       0 2625 9999 
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ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010162 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโรซูวาสเตติน แคลเซียม (Rosuvastatin Calcium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โอทากิล 20 (OTAGIL 20) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. เป็นยารักษาความผิดปกติของระดับไขมันในหลอดเลือด ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และลดความ
เสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Atherosclerotic cardiovascular disease) 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับการ
รับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถใช้
แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลติยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลติ
ยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา OTAGIL 20 : เป็นยาเม็ดรูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีเหลือง ด้านหนึ่งมีอักษร RSV และเลข 20  

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา OTAGIL 20  มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่า 

การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้  
ทุกเม็ด เพื่อ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. OTAGIL 20 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงยา 
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด       0 3856 4930 – 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010163 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาไรวาสติกมีน ไฮโดรเจนทาร์เทรต (Rivastigmine Hydrogen 
Tartrate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไรวาสต้า 1.5 มก. ชนิดแคปซลู (RIVASTA 1.5 MG CAPSULE) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

Rivastigmine จัดอยู่ในกลุ่มอนุพันธ์ Carbamate ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE)  
ในสมอง โดยเป็นการยับยั้งที่สามารถกลับคืนได้ ท าให้มีผลลดการด าเนินการของภาวะความจ าเสื่อมแบบอัลไซเมอร์  
 ผลิตภัณฑ์ยา RIVASTA มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) และรายงาน
การเปรียบเทียบการละลายยาในหลอดทดลอง (Pharmaceutical Equivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่เทียบ
กับยาต้นแบบ (EXELON®) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1) ใน 1 แคปซูล  ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ  Rivastigmine Hydrogen Tartrate สมมูลกับ 

Rivastigmine 1.5 มิลลิกรัม  
2) กลไกการออกฤทธ์ิ : ออกฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) ในสมอง 
3) ใช้รักษาอาการในผู้ป่วยที่มีภาวะความจ าเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ และผู้ป่วยที่มีภาวะความจ าเสื่อม

เนื่องจากโรคพาร์กินสันในระยะเริ่มแรกถึงระยะปานกลาง 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั       0 2625 9999 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  
รหัส : 03020023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   อุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล (Personalize 
Cutting & Drilling Template) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล (Personalize 
Cutting & Drilling Template) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2570 (8 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 อุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล  (Personalize Cutting & Drilling Template) เป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วมาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผนการผ่าตัด 
ตลอดจนออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการก าหนดต าแหน่งและขอบเขตในการตัดหรือเจาะกระดูกผู้ป่วยให้ตรงกับต าแหน่ง  
ที่วางแผนการผ่าตัดไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีขนาดและรูปร่างตามกายวิภาคของผู้ป่วยแตล่ะราย ท าให้สามารถท าการผ่าตดัได้
รวดเร็วและได้ผลสัมฤทธ์ิตามที่วางแผนไว้ 
 โดยตัวอุปกรณ์จะไม่ได้ใช้ส าหรับฝังในตัวผู้ป่วยแต่ใช้วาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการตัดหรือเจาะ เพื่อเป็นตัวก าหนด
ทิศทางและความลึกของการเจาะ (เช่น กรณีการเจาะน าร่องเพื่อฝัง Pedicle Screw บริเวณกระดูกสันหลัง หรือ การใช้ Dental 
Drill Guide ในการเจาะน าร่องเพื่อฝังรากฟันเทียม) หรือเพื่อก าหนดขอบเขตที่ต้องการตัดกระดูก (เช่น Cutting Template 
กรณีตัดเอามะเร็งกระดูกออก) และเอาตัวอุปกรณ์ออกเมื่อท าการตัดหรือเจาะเสร็จแล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วมาใช้ในทางการแพทย์ 
2. ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์ในการวางแผนการรักษาออกแบบอุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูก  

เฉพาะบุคคล (Personalize Cutting & Drilling Template) 
3. ตัวอุปกรณ์จะมีขนาดและรูปร่างตามการวิภาคของผู้ป่วยรายนั้น ๆ 
4. ตัวอุปกรณ์จะไม่ได้ใช้ส าหรับฝังตัวผู้ป่วยแต่ใช้วาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการตัดหรือเจาะ 
5. เอาตัวอุปกรณ์ออกเมื่อท าการตัดหรือเจาะเสร็จแล้ว 

 
หมายเหตุ : ชนิดของวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปเป็นอุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล ได้แก่ PMMA และ Resin 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 
 

  บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด       0 2901 7412 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ าเย็น 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไททัม อีพลัส : เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ าเย็น 
 ( TITUM E+) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไททัม อินดัสเทรียล จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ไททัม อินดัสเทรียล จ ากัด วิจัย และรับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                                                                                 จากนายยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล โดยได้รับการสนับสนุน  ดังนี ้

1. ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้
โครงการวิจัยสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมราย
ใหม่ ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย (Research Gap Fund) 
ประจ าปี 2560 

2. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการคูปองนวัตกรรม 
เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่  2 ช่ือโครงการ 
“E+;ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (P0938)”  

ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไททัม อินดัสเทรียล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ไททัม จ ากัด 
   2.  บริษัท บัวน้อม มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 3.  บริษัท อี.ไอ.เอ็น สไตล์ โซลูช่ัน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิลดี เทรดดิ้ง แอนด์ พริ้นติ้ง 
 5.  บริษัท ดอนน์ เทค แอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
   6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูนิเอ็ม 
 7.  ร้าน พี แอนด์ เอ็ม เซนเตอร์เซอร์วิส 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม อินโนเวช่ัน เทค 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เอ็ม โมช่ัน 
   10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นราวัฒน์ วิศวกรรม 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กานดา เฟอร์นิเจอร์ 
 12. บริษัท ละอองแลนด์ จ ากัด 
 13. บริษัท พลังงานนครพิงค์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 
   14. บริษัท โชคสินทรัพย์กรีนเทคโนโลยี จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไททัม อินดัสเทรียล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2570 (8 ปี) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ าเย็น เป็นเครื่องก าเนิดลมเย็น โดยน าข้อดีของระบบท าความเย็น
หลายชนิดมารวมกัน อาทิ ระบบท าความเย็นน้ าด้วยมินิคอมเพรสเซอร์ (Mini Compressor) และระบบพัดลมควบคุมด้วย
อินเวอร์เตอร์คอนโทรล ปรับความเร็วตามที่ตั้งได้ ร่วมกับเทคนิคการระเหยน้ า (evaporation) ซึ่งเป็นน้ าเย็นท าให้สามารถ
ลดอุณหภูมิอากาศภายในอากาศที่มีพ้ืนท่ีกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ าเย็น ท างานโดยสร้างน้ าเย็นพ่นลงบนแผงท าความเย็น 
และใช้พัดลมดูดให้อากาศไหลผ่าน โดยน้ าซึ่งมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน 
กับอากาศและแผงความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ าจากการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ าเย็นและระเหยออกไป 

2. มีโครงสร้างตัวเครื่องภายนอก ผลิตจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) และโครงสร้างด้านใน
เครื่องเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุเหล็กเคลือบพ่นสีกันสนิมหรือวัสดุที่ดีกว่า 

3. มีขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า ความกว้าง 1,060 มิลลิเมตร ความยาว 1,060 มิลลิเมตร ความสูง  
950 มิลลิเมตร น้ าหนักประมาณ 120 กิโลกรัม สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 
ก าลังไฟฟ้า 2000 วัตต์  

4. สามารถสร้างลมเย็นออกจากปากปล่องเครื่อง ที่ลดลงจากอุณหภูมิบรรยากาศปล่องลมขาเข้าได้
ประมาณ 4 - 8 องศาเซลเซียส (*ดูหมายเหตุ และเง่ือนไขประกอบ) โดยประสิทธิภาพการสร้าง 
ลมเย็น และการลดอุณหภูมิโดยรวม ขึ้นกับอุณหภูมิ (Temperature) และความช้ืน (Humidity) ของ
สภาพอากาศ 

5. มีระบบลดอุณหภูมิน้ าในถังพักของเครื่อง สามารถสร้างน้ าเย็นได้ด้วยคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็ก  
(Mini Compressor) จ านวน 2 ตัว 

6. มีชุดระบบพัดลมส่งอากาศออกจากเครื่อง (Exhaust Fan) ขนาดใบพัด 23 นิ้ว แบบ 4 ใบพัด ก าลัง
ขนาด 1.3 แรงม้า สามารถปรับระดับแรมลมด้วยรีโมทได้ 

7. เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ าเย็น มีส่วนประกอบส าคัญ ประกอบด้วย 
7.1 มีระบบปั๊มน้ าเย็นน้ าไหลผ่านแผงท าความเย็น (Cooling Pad) เพื่อการระเหยน้ า (Evaporation) 
7.2 มีระบบปั๊มระบายน้ าทิ้ง (Drain) ออกจากถังพักน้ า 
7.3 มีชุดระบบพัดลมส่งอากาศออกจากเครื่อง (Exhaust Fan) 
7.4 มีชุดควบคุมอุณหภูมิแบบง่าย ด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic) ท างานร่วมกับเซนเซอร์

อุณหภูมิ (Temperature) และความช้ืน (Humidity) ตามที่ตั้งค่าไว้ 
7.5 มีชุดแสดงผล อุณหภูมิ ความชื้น สถานะเปิด - ปิด และความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลม 
7.6 มีชุดกล่องควบคุม (Control) จ านวน 1 กล่อง 
7.7 รองรับระบบปั๊มควบคุมการไหลเวียนน้ าในระบบระหว่างเครื่องลดอุณหภูมิฯ และถังเก็บน้ าเย็น

ส ารองภายนอกได้ (Option) 
8. รับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี  

 
*หมายเหตุ  

1)  ภายใต้เง่ือนไขทดสอบ (1) สภาวะการทดสอบที่อุณหภูมิบรรยากาศประมาณ 24 องศาเซลเซียส เครื่องลด
อุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ าเย็น สามารถสร้างลมเย็นออกจากปากปล่องเครื่องได้ในช่วง
ประมาณ 19 – 21 องศาเซลเซียส 
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2)  ภายใต้เง่ือนไขทดสอบ (2) สภาวะการทดสอบที่ปล่องลมเข้า มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 36.9 องศาเซลเซียส 
เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ าเย็น สามารถสร้างลมเย็นออกจากปากปล่องเครื่องได้ที่
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28.7 องศาเซลเซียส 

3)  ประสิทธิภาพการสร้างลมเย็นและการลดอุณหภูมิโดยรวม ขึ้นกับอุณหภูมิ (Temperature) และความช้ืน 
(Humidity) ของสภาพอากาศ หากมีความช้ืนสูงอาจเป็นผลให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง 

4)  ข้อแนะน าปริมาณพื้นที่ท่ีเหมาะสมใช้งานประมาณ 80 – 150 ตารางเมตร การส่งอากาศแบบผ่านท่อลมประมาณ 
25 – 30 เมตร (Pipeline) การส่งอากาศแบบเปิดประมาณ 13 – 18 เมตร (Open Area) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท ไททัม อินดัสเทรียล จ ากดั      0 2048 0248 
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ด้านอื่น ๆ 
 
 

รหัส : 14000027 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเบียดเส้นทึบอัตโนมัติ (Automatic Lane 
Change Detection Software) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  V - Watch : ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเบี ยดเส้นทึบอัตโนมัติ   
(V - Watch : Automatic Lane Change Detection Software) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเ ชีย (AIT) และรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิช่ันซสิเตม็ส์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิช่ันซสิเตม็ส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 2. บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จ ากัด 
 3. บริษัท ดิจิตอลคอม จ ากัด 
 4. บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซิสเท็ม จ ากัด 
 5. บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิช่ันซสิเตม็ส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2569 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเบียดเส้นทึบอัตโนมัติ เป็นระบบที่ใช้เพิ่มขีดความสามารถของกล้องวงจรปิดด้วยการใส่
ส่วนประมวลผล พร้อมระบบ Video Analytics ในการท าการวิเคราะห์ภาพ โดยมีจุดประสงค์ให้สามารถใช้งานได้กับกล้อง
วงจรปิดที่ติดตั้งอยู่แล้ว ที่มีมุมกล้องและระยะเลนส์ที่เหมาะสมได้ จะมุ่งเน้นไปในด้านการตรวจจับการเบียดเส้นทึบอัตโนมัติ 
โดยมีการตรวจจับการกระท าผิดกฎจราจร การข้ามเส้นทึบในจุดห้ามข้ามพร้อมบันทึกภาพป้ายทะเบียนและภาพยานพาหนะ
อัตโนมัติ ซึ่งทั้งหมดเป็นการใช้ข้อมูลจากการตรวจจับของกล้องวงจรปิดเท่านั้น โดยไม่จ าเป็นต้องมีการติดตั้งเซ็นเซอร์อื่น  
ในการตรวจจับ อีกทั้งระบบยังสามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (หากสภาพแสงน้อยเกินไปอาจต้องมีการติดไฟ  
ส่องสว่างเพิ่ม) ความแม่นย าของระบบนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งกล้อง สภาพแสง สภาพแวดล้อม และระยะเลนส์  
หากมีสภาพแวดล้อมในการติดตั้งดี ไม่มืดจนเกินไปและมีระยะเลนส์ที่เหมาะสม ระบบตรวจจับก็จะมีความแม่นย าสูง 
 โดยซอฟต์แวร์สามารถแสดงผลการตรวจจับการกระท าความผิดผ่านทางหน้าเว็บอินเตอร์เฟส (Web 
Interface) ที่สามารถดูข้อมูลปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลย้อนหลังได้อีกด้วย ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส าหรับดูย้อนหลังนั้น  
จะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลการกระท าความผิดย้อนหลังได้ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
  รุ่น 2.0 

1. สามารถใช้ได้กับกล้องวงจรปิด IP Camera ที่รองรับมาตรฐานการส่งไฟล์ H.264 หรือ H.265 หรือ 
MJPEG ได้ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อื่นในการตรวจจับ 
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2. สามารถแสดงข้อมูลการกระท าความผิดย้อนหลังในหน้าเว็บอินเตอร์เฟส (Web Interface) ได้ 
3. สามารถตรวจจับยานพาหนะที่มีการกระท าความผิดข้ามเส้นทึบในจุดห้ามข้ามได้ ความแม่นย า  

ไม่น้อยกว่า 70% (F1 Score accuracy => 0.7) 
4. เมื่อระบบตรวจจับยานพาหนะที่มีการกระท าความผิด ระบบสามารถบันทึกภาพของยานพาหนะ 

บันทึกภาพป้ายทะเบียน โดยจะบันทึกภาพก่อน – หลังการกระท าความผิด และบันทึกวิดีโอสั้นในขณะ
การกระท าความผิด 

5. รองรับการส่งภาพหลักฐานเข้าสู่ระบบ Server ผ่านเครือข่าย 3G/4G ADSL Fiber หรือ Ethernet ได้ 
(Test sending evidence to ATS (Automatic Ticketing System) through 3G/4G network 
ADSL Fiber หรือ Ethernet) 

 
หมายเหตุ :   
 1)  การค านวณความแม่นย าของระบบ หรือ F1 Score ที่ 70% (F1 Score accuracy) โดยขอบเขตการติดตั้ง
ที่แนะน าเพื่อให้ได้ความแม่นย าสูงสุด คือ ควรมีความสูงของกล้องจากพื้น 6 เมตร ถ่ายภาพด้านหลังของรถ กล้องตัวที่ 1 
เลนส์จับภาพมุมกว้าง ตัวที่ 2 เลนส์จับภาพป้ายทะเบียนในที่ต้องการตรวจจับ บนแกนแนวเส้นทึบ (on-axis) ที่เป็นเส้นตรง 
สภาพแสงมีค่ามากกว่า 1,000 lux ควรเห็นปลายของเส้นทึบที่ครอบคลุมเลนส์ถนนทั้งสองข้างเส้นทึบระยะ 20 - 50 เมตร 
กล้องดูภาพรวม ต้องมองเห็นถนน ทั้งสองเลนส์ ที่อยู่ข้างเส้นทึบ และควรเห็นส่วนปลายของเส้นทึบ (เพื่อป้องกันการขาดหาย
ของการตรวจจับใกล้ปลายเส้นทึบ) โดยตรวจสอบจากการเห็นมอเตอร์ไซค์ทั้งคันท่ีปลายของเส้น กล้องจับภาพป้ายทะเบียน 
ต้องได้ภาพป้ายทะเบียนมีความสูงมากกว่า 100 pixels และต้องครอบคลุมพื้นท่ีที่ต้องการตรวจจับ โดยสามารถใช้กล้องจับ
ภาพป้ายทะเบียนหลายตัวเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมดได้ 
 2)  การรับประกันซอฟต์แวร์ครอบคลุม ระยะเวลารับประกันคือ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนการ 
ใช้งานซอฟต์แวร์ (Activate license) โดยแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด (Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลารับประกัน 
ในกรณีที่เกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามปรกติเท่าน้ัน การรับประกันซอฟต์แวร์สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
    2.1)  มีการท าส าเนาซอฟต์แวร์มากกว่า 1 ชุด ไม่ว่าโดยวิธีการใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการ
เผยแพร่ซอฟต์แวร์ (Executable file, Source code, Header file, Model file, Configuration file) ให้บุคคลอื่นคัดลอก 
    2.2)  มีการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Driver และ/หรือ Kernel ของระบบปฏิบัติการ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
    2.3)  มีการกระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ การปรับแต่ง Dependency libraries 
หรือมีการแก้ไขข้อจ ากัดทางเทคนิคใด ๆ ในซอฟต์แวร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 3)  อุปกรณ์  (Hardware Recommends) ร่ วมของระบบ ที่ แนะน าคื อ  กล้องวงจรปิด  IP Camera  
ความละเอียด 2MP, Frame rate >= 25 fps, Compression standards H.264 หรือ H.265 หรือ MJPEG ยี่ห้อ Sony 
หรือ Axis, โดยกล้องดูภาพรวมแนะน าเลนส์ที่ระยะ 4 mm - 12 mm กล้องจับภาพป้ายทะเบียน ตัวที่ 1 แนะน าเลนส์ที่
ระยะ 5 mm – 50 mm หรือ 8 mm - 80 mm (ขึ้นอยู่กับระยะห่าง) กล้องจับภาพป้ายทะเบียน ตัวที่ 2 แนะน าเลนส์ที่
ระยะ 8 mm – 80 mm (ถ้ามี) กล้องจับภาพป้ายทะเบียน ตัวท่ี 3 แนะน าเลนส์ที่ระยะ 10 mm - 100 mm (ถ้ามี) 
 คอมพิวเตอร์ประมวลผล (หากมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ภายนอกอาคาร ควรเป็น Industrial grade) ที่มี
คุณลักษณะ CPU clock speed >= 3.2 GHz, CPU >= 4 cores, RAM >= 8 GB, Storage SSD) >= 120 GB, Storage 
(HDD) >= 2 TB, Network interface: 10/100/1000 Base-T บนระบบปฏิบัติการ (Operation System) ที่แนะน าคือ 
Ubuntu 16.04 หรือสูงกว่า 

++++++++++++++++++++ 
 

  บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิช่ันซิสเต็มส์ จ ากัด      08 1689 6285 หรือ 06 2682 2596  
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รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010033 พ้ืนสังเคราะห์ ประเภท B ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยาง

สังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running Track 
from synthetic rubber and natural rubber Type B) 

  

  พื้นสังเคราะห์ประเภท B รุ่น Sandwich หนา 15 mm สีแดง   
  1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 – 50 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,948.00 

  2)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 51 – 60 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 3,004.00 

  3)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 61 – 70 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 3,060.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจา้ง  
2.  ราคานี้รวมค่าขนส่ง และติดตั้งแลว้ 

  

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
2 03010052 ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone Hydrochloride) 

(ไกตาโซน : GITAZONE และ ไกตาโซน ฟอร์ท : GITAZONE-
FORTE) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 20.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 65.00 
  3)  ชนิดเม็ด ขนาด 30 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 40.00 
  4)  ชนิดเม็ด ขนาด 30 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 130.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่ มขนาดบรรจุ  100 เม็ ด  รายการล าดับที่  2)  

ขนาด 15 มิลลิกรัม และรายการล าดับที่ 4) ขนาด 30 มิลลิกรัม 
  

3 03010161 ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin (as calcium)) 
(ซูโรติน : SUROTIN) 

  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 302.18 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 532.67 
  หมายเหตุ :  ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ป ี

เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (พฤศจิกายน 2562) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์ - 
การแพทย์ ในขอบข่าย ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin 
(as calcium)) แล้ว 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
4 03010163 ยาไรวาสติกมีน ไฮโดรเจนทาร์เทรต (Rivastigmine Hydrogen 

Tartrate) 
  

  1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 1.5 มิลลิกรมั  (100 แคปซูล) กล่อง 2,980.00 
  2)  ชนิดแคปซูล ขนาด 3 มิลลิกรัม  (100 แคปซูล) กล่อง 2,980.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ขนาด 3 มิลลิกรัม (100 แคปซูล)   
5 03010164 ยาอะโทวาสแตติน แคลเซียม (Atorvastatin calcium) 

(ไลโปสแตท : LIPOSTAT) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 40 มิลลิกรมั  (100 เม็ด) กล่อง 856.00 
6 03010165 ยามอกซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin 

hydrochloride) 
  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 400 มิลลิกรัม (5 เม็ด) กล่อง 327.60 
 

 
2) ชนิดน้ า ส าหรับหยอดตา ขนาด 0.5% บรรจุขวดละ 5 มิลลลิิตร 

(10 ขวด) 
กล่อง 1,140.00 

7 03010166 ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรมั (4 เม็ด) กล่อง 447.80 
8 03010167 ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride) 

(เซฟเทีย : CEPTIA) 
  

  ชนิดเม็ดแตกตัวและละลายในปาก ขนาด 10 มิลลิกรัม  
(30 เม็ด) 

กล่อง 570.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

9 03020024 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานทันตกรรม (Dental CT)   
  เดนตีสแกน รุ่น 2.0  : เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 

ทันตกรรม 
เครื่อง 4,800,000.00 

04 ด้านการศึกษา 

0402 ครุภัณฑ์การศึกษา 
10 04020001 ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษา (Digital School Management 

Platform) 
  

  ชุด License จ านวน user (นักเรียน) ไม่เกิน 1,000 คน   ชุด License /
ปี 

481,500.00 

  หมายเหตุ :   
1.  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง สามารถใช้งานภายใต้  

ชุด License และไม่นับเป็นจ านวน user (นักเรียน) 
2.  ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ตรวจอัตลักษณ์บุคคล อาทิ เครื่องสแกน

ลายนิ้วมือ และบัตร RFID 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

09 ด้านโรงงาน 

0902 ครุภัณฑ์โรงงาน 

11 09020002 เคร่ืองอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)   
  1)  SDE - 2 ขนาด 1.25 x 1.15 x 1.75 เมตร ระเหยน้ า 2 ลิตร/

ช่ัวโมง 
เครื่อง 2,400,000.00 

  2)  SDE - 5 ขนาด 2.00 x 1.20 x 2.47 เมตร ระเหยน้ า 5 ลิตร/
ช่ัวโมง 

เครื่อง 3,366,000.00 

  3)  SDE - 10 ขนาด 2.45 x 1.55 x 2.85 เมตร ระเหยน้ า 10 ลิตร/
ช่ัวโมง 

เครื่อง 3,995,000.00 

  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและติดตั้ง และ 
รวมอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้งานได้ทันที 

  

10 ด้านส านักงาน 
1002 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

12 10020001 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว ส าหรับสถานพยาบาล  
(Hospital Queue Management System) 

  

  QueQ Hospital    
 

 
1) ขนาด S  (ไม่เกิน 200 คิวต่อวัน) License/

แผนก/ป ี
28,800.00 

 
 

2) ขนาด M (ไม่เกิน 500 คิวต่อวัน) License/
แผนก/ป ี

46,000.00 

 
 

3) ขนาด L (ไม่เกิน 1,000 คิวต่อวัน) License/
แผนก/ป ี

63,000.00 

 
 

4) ขนาด XL (ไม่จ ากัดจ านวนคิวต่อวัน) License/
แผนก/ป ี

80,000.00 

 

 

หมายเหตุ :   
1.  จ านวนคิวนับตามจ านวนที่ผ่านเข้าระบบจริง โดยแยกนับแต่ละ

แผนก 
2.  ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้รับบริการจะต้องจัดหาเอง 

โดยสามารถท าการจัดซื้ออุปกรณจ์ากผู้ให้บริการได ้
3.  ราคานี้ไม่รวมค่าด าเนินการตดิตั้งอุปกรณ ์

  

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 

1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
13 12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน้ ามนั (Bio dispersant)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 450.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร  ขวด/

แกลลอน 
 

1,000.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 12010003 3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
 (ต่อ) 4)  ขนาด 20 ลิตร ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมายเหตุ :  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิม่ผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
  

14 12010004 สารท าความสะอาดชีวบ าบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 

  

  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 350.00 
 

 
2)  ขนาด 1 ลิตร   ขวด/

แกลลอน 
800.00 

  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4)  ขนาด 20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 7,500.00 
  หมายเหตุ :  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิม่ผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
  

15 12010005 น้ ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

  

  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 260.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร   ถัง/แกลลอน 800.00 
  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 2,150.00 
  4)  ขนาด 20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมายเหตุ :  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
  

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
16 12020001 เคร่ืองผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ

การบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor)  
 

 
  ขนาด 10 ลิตร เครื่อง 390,000.00 
  หมายเหตุ :  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิม่ผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
  

14 ด้านอ่ืน ๆ 
17 14000001 ผลิตภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดลกูน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์    
  1)  ขนาด 30 กรัม  ซอง 10.00 
  2)  ขนาด 100 กรัม ซอง 25.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
  

18 14000002 กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)   
  1)  แพ็คคู ่ แพ็ค 300.00 
  2)  แพ็คเดี่ยว แพ็ค 150.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
19 14000006 เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน   

(Incinerator reduces pollution and energy saving) 
  

  1)  CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 100 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 2,000,000.00 
  2)  CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 200 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 3,000,000.00 
  3)  CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 5,000,000.00 
  4)  CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน) ขนาด 500 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เตา 9,998,000.00 
  5)  Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ขนาด 200 กิโลกรัม/

ช่ัวโมง 
เตา 5,000,000.00 

 
 

หมายเหตุ :  
1. ราคารวมค่าขนส่งและตดิตั้ง 
2. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 5 ราย 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รหัส : 01010033 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสั ง เคราะห์  ประเภท B  ส าหรับลู่ ลานกรีฑา  จากวัสด ุ
 ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ  (Rubber Based Running
 Track from synthetic rubber and natural rubber Type B) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
 PKT ( Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM 
 rubber blend PKT Type B) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มกราคม 2563 - มีนาคม 2567 (4 ปี 2 เดือน)   
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 การผลิตพื้นสังเคราะห์ประเภท B   รุ่น Sandwich หนา 15 มม. สีแดง จากเม็ดยางด า และเม็ดยางสีจาก
ยางพาราธรรมชาติที่ปลูกในประเทศไทย และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม มอก. 2682  - 2558 
และน าวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผ่านกรรมวิธีการผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม มอก. 2683  - 2558  
เรื่องการท าพื้นสังเคราะห์ นอกจากนี้ผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากล ISO 9001 :  2015 จึงมั่นใจ
ได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจนได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมุ่งมั่นใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับรองมาตรฐาน  
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เม็ดยางที่ผลิตขึ้นนี้ได้ผ่านการทดสอบโลหะหนัก 
ตามข้อก าหนด RoHS โดย SGS ซึ่งสามารถน าผลิตภัณฑ์เม็ดยางมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรอง
มาตรฐานตาม มอก. 2683 - 2558 ประเภท    B  ใช้ท าพื้นสนามกรีฑา ระดับท้องถิ่น ลดแรงกระแทกจากการออกก าลังกาย
เป็นการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมจากยางธรรมชาติเพื่อตอบสนองนโยบาย และผลักดันอุตสาหกรรม
แปรรูปยางพาราของประเทศไทย ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทย 
      คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิตพื้นสังเคราะห์โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อใช้ท าพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 2683 - 
2558 

2.  พื้นสังเคราะห์ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานการผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรอง 
ตามมาตรฐานตาม มอก. 2683 - 2558 

3.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเม็ดยางที่มีส่วนประกอบจากยางธรรมชาติ  และยางสังเคราะห์ 
ที่ปลอดจากสารเคมีปนเปื้อน ที่ผ่านการทดสอบโลหะหนักภายใต้ข้อก าหนด RoHs โดย SGS 
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4.  เม็ดยางด าที่ใช้เป็นเม็ดยางด าที่มีสัดส่วนของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเนื้อยางทั้งหมด 
และปริมาณเนื้อยางไม่ต่ ากว่า 30% ของเนื้อวัสดุทั้งหมดตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 2682 - 2558 

5.  ช้ันล่าง น้ ายาประสาน (Binder) คลุกกับเม็ดยางด าที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน เลขท่ี มอก. 2682 - 2558 หนาประมาณ 11 มิลลิเมตร 

6.  ช้ันบนเป็นยางกึ่งยางแข็ง (Semi-Hard PU) กับเม็ดยางสีที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน เลขท่ี มอก. 2682 - 2558 หนาประมาณ 3 - 4 มิลลิเมตร 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด       0 3440 6431 หรือ 06 1515 8998 



8 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010052 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone Hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไกตาโซน (GITAZONE) และ ไกตาโซน - ฟอร์ท (GITAZONE - 

FORTE) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน - ฟอร์ท  มีตัวยาส าคัญ คือ ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone 
Hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด เป็นยาลดระดับน้ าตาล เพิ่มฤทธิ์การควบคุม
ระดับน้ าตาล โดยท าให้เซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมันนั้นไวต่อฮอร์โมนอินซูลิน และยับยั้งการสร้างน้ าตาลจากตับ  
ยาไพโอกลิทาโซนมีการกระตุ้น peroxisome proliferator - activated receptor - gamma (PPAR - gamma) ซึ่งพบมาก
บริเวณเนื้อเยื่อไขมัน กล้ามเนื้อลาย และตับ ส่งผลให้การ transcription ของ insulin - positive genes เพิ่มมากขึ้น  
ท าให้เกิดกระบวนการควบคุมการน าน้ าตาลกลูโคสไปใช้ และการเมแทบอลิซึมของไขมันในร่างกาย 
   ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน - ฟอร์ท  มีข้อบ่งใช้ ดังนี้  ใช้ลดระดับน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยให้
รับประทานเพียงอย่างเดียวหรืออาจใช้ร่วมกับยาลดระดับน้ าตาลชนิดอื่น เช่น Sulfonylurea, Metformin หรือยาฉีด
อินซูลิน ทั้งนี้ ควรมีการควบคุมอาหารและการออกก าลังกายควบคู่กัน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน  - ฟอร์ท  มีตัวยาส าคัญ คือ ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ 
(Pioglitazone Hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด 

2. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน - ฟอร์ท ได้รับการพัฒนาสูตรต ารับยาให้มีการแตกตัวเร็ว  
และมีการละลายที่ดีขึ้น 

3. ยาไกตาโซน เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต้นต ารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิต
และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good 
Manufacturing Practices Pharmaceutical Inspection Co - operation Scheme) 

4. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน - ฟอร์ท  มีกระบวนการผลิตที่ท าให้ตัวยาส าคัญกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 
5. ยาไกตาโซน (GITAZONE : Pioglitazone 15 mg) ได้ถูกน ามาศึกษาการละลาย/ปลดปล่อยตัวยา 

ในหลอดทดลอง พบว่ามีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับยาไกตาโซน - ฟอร์ท (GITAZONE - 
FORTE : Pioglitazone 30 mg) โดยยาทั้งสองต ารับ มีสถานที่ผลิตเดียวกัน และมีกระบวนการผลิต
เดียวกัน และมี Dose proportionality  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

6. ยาไกตาโซน - ฟอร์ท (GITAZONE - FORTE) มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลติภณัฑ์
ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ในการรักษามนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 

- เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด รายการล าดับที่ 2) ขนาด 15 มิลลิกรัม และรายการล าดับที่ 4) ขนาด 30 
มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด       0 2461 1234 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010161 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin (as calcium)) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซูโรติน (10 มก. ชนิดเมด็) (SUROTIN (10 MG TABLET)) และ  

ซูโรติน (20 มก. ชนิดเมด็) (SUROTIN (20 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

SUROTIN TABLET เป็นผลิตภัณฑ์ยาชนิดเม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Rosuvastatin calcium  
สมมูลกับ Rosuvastatin 10 และ 20 มิลลิกรัม ซึ่ ง Rosuvastatin calcium เป็นอนุพันธ์ของกรด heptenoic ที่ ได้ 
จากการสังเคราะห์  มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด โดยออกฤทธิ์ เป็นตัวยับยั้ งในเชิงแข่งขันและจ าเพาะต่อเอนไซม์   
3 - hydroxymethylglutaryl - CoA (HMG - CoA) reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เป็นตัวก าหนดอัตราการเปลี่ยน HMG - CoA 
ไปเป็น mevalonate ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเลสเตอรอล  

ผลิตภัณฑ์ยานี้มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ 
ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (CRESTOR®) และรายงานการเปรียบเทียบการละลายยาในหลอดทดลอง (Pharmaceutical 
Equivalence Study) 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ส่วนประกอบ : ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Rosuvastatin calcium สมมูลกับ 
Rosuvastatin 10 มิลลิกรัม และ 20 มิลลิกรัม 

2. กลไกการออกฤทธิ์  : ลดไขมันในเลือดโดยยับยั้ ง ในเ ชิงแข่ งขันและจ า เพาะต่อเอนไซม์   
3 - hydroxymethylglutaryl - CoA (HMG - CoA) reductase 

3. ข้อบ่งใช้ : ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ  
(Dyslipidemias) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2562 

- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนท่ี
ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (พฤศจิกายน 2562) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) 
(Rosuvastatin (as calcium)) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 

  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั       0 2625 9999 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010163 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาไรวาสติกมีน ไฮโดรเจนทาร์เทรต (Rivastigmine Hydrogen 
Tartrate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไรวาสต้า 1.5 มก. ชนิดแคปซลู (RIVASTA 1.5 MG CAPSULE) 
 ไรวาสต้า 3 มก. ชนิดแคปซลู (RIVASTA 3 MG CAPSULE) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

Rivastigmine จัดอยู่ในกลุ่มอนุพันธ์ Carbamate ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE)  
ในสมอง โดยเป็นการยับยั้งที่สามารถกลับคืนได้ ท าให้มีผลลดการด าเนินการของภาวะความจ าเสื่อมแบบอัลไซเมอร์  
 ผลิตภัณฑ์ยา RIVASTA มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) และรายงาน
การเปรียบเทียบการละลายยาในหลอดทดลอง (Pharmaceutical Equivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ 
เทียบกับยาต้นแบบ (EXELON®) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ใน 1 แคปซูล  ประกอบด้วยตั วยาส าคัญ คือ  Rivastigmine Hydrogen Tartrate สมมูลกับ 

Rivastigmine 1.5 มิลลิกรัม และ 3 มิลลิกรัม 
2. กลไกการออกฤทธ์ิ : ออกฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) ในสมอง 
3. ใช้รักษาอาการในผู้ป่วยที่มีภาวะความจ าเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ และผู้ป่วยที่มีภาวะความจ าเสื่อม

เนื่องจากโรคพาร์กินสันในระยะเริ่มแรกถึงระยะปานกลาง 
 
หมายเหตุ :   ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ขนาด 3 มิลลิกรมั (100 แคปซูล) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มกราคม 
2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

 

  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั       0 2625 9999 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010164 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอะโทวาสแตติน แคลเซียม (Atorvastatin calcium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไลโปสแตท (40 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (40 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2563 - มกราคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

Atorvastatin เป็นสารสังเคราะห์ที่ช่วยลดระดับไขมัน โดยออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG – CoA reductase 
แบบจ าเพาะเจาะจงและแข่งขัน ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนจาก HMG – CoA เป็น mevalonate อันเป็นขั้นตอน
เบื้องต้นและควบคุมอัตราการชีวสังเคราะห์ของ cholesterol Atorvastatin มีฤทธิ์ในการลดระดับ cholesterol และ 
lipoprotein ในพลาสมา โดยลดการสังเคราะห์ cholesterol ในตับและเพิ่มจ านวน low – density lipoprotein (LDL) 
receptor บนผิวเซลล์ในตับเพื่อเสริมการรับ LDL เข้าตับ และลดระดับ LDL – cholesterol (LDL – C) ในเลือด  

ผลิตภัณฑ์ LIPOSTAT มีรายงานการศึกษา มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence 
Study) ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (LIPITORTM) และรายงานการเปรียบเทียบการละลายยาใน 
หลอดทดลอง (Pharmaceutical Equivalence Study)  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ใน 1 เม็ด  ประกอบด้วยตั วยาส าคัญ คือ  Atorvastatin calcium trihydrate เทียบเท่ากับ 

Atorvastatin 40 มิลลิกรัม  
2. กลไกการออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG – CoA reductase แบบจ าเพาะเจาะจงและ

แข่งขัน ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนจาก HMG – CoA เป็น mevalonate อันเป็นขั้นตอน
เบื้องต้น และควบคุมอัตราการชีวสังเคราะห์ของ cholesterol  

3. ข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาภาวะไขมันผิดปกตใินเลือด และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจและ
หลอดเลือด 

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010165 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามอกซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin 
hydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สะวอซ (400 มก. ชนิดเม็ด) (SVOZ (400 MG TABLET)) และ 
และ สะวอซ (0.5% ยาหยอดตา) (SVOZ (0.5% OPHTHALMIC 
SOLUTION)) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟารม์านูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2563 - มกราคม 2570 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

Moxifloxacin hydrochloride เป็นยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนออกฤทธิ์ฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้กว้าง ทั้งชนิดแกรม
บวกและแกรมลบ แบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobes), acid fast และ atypicals ด้วยการยับยั้งการสังเคราะห์ 
DNA โดยมีผลการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ topoisomerase II (DNA gyrase) และ topoisomerase IV ของแบคทีเรีย 
ซึ่งเอนไซม์นี้เป็นเอนไซม์ที่จ าเป็นในการควบคุม DNA topology และช่วยในเรื่องการจ าลองตัวเอง การซ่อมแซม และ 
การถอดรหัสของ DNA ของเชื้อแบคทีเรีย 

Moxifloxacin Hydrochloride ชนิดเม็ดส าหรับรับประทานใช้รักษาการติดเช้ือแบคทีเรียในส่วนต่าง ๆ  
ของร่างกายที่เกิดจากเชื้อซึ่งไวต่อยา ได้แก่ การติดเช้ือของไซนัสอักเสบเฉียบพลัน การติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ 
อาการก าเริบแบบเฉียบพลันของหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และปอดบวมจากการติดเช้ือในชุมชน การติดเช้ือของผิวหนังและ
โครงสร้างของผิวหนังแบบที่มีหรือไม่มีอาการแทรกซ้อน การติดเช้ือในช่องท้องแบบที่มีอาการแทรกซ้อน รวมถึงการติดเช้ือ
และอักเสบในอุ้งเชิงกรานท่ีไม่มีอาการแทรกซ้อน ส าหรับรูปแบบยาหยอดตามีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาเยื่อบุกระจกตาอักเสบหรือ
แผลที่กระจกตา ป้องกันการติดเชื้อก่อนและหลังการผ่าตัดตา และเยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 

ผลิตภัณฑ์ยา SVOZ ในรูปแบบเม็ดมีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioquivalence Study)  
ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (AVELOX®) 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ส่วนประกอบ :  
SVOZ (400 MG TABLET) ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Moxifloxacin hydrochloride 
ซึ่งมีสมมูลเทียบเท่า Moxifloxacin 400 มิลลิกรัม 
SVOZ (0.5% OPHTHALMIC SOLUTION) ใน 1 มิลลิลิตร  ประกอบด้วยตั วยาส าคัญ คือ
Moxifloxacin hydrochloride 5.45 มิลลิกรัม ซึ่งมีสมมูลเทียบเท่า Moxifloxacin 5 มิลลิกรัม 

2. กลไกการออกฤทธิ์  : ยับยั้ งการสังเคราะห์  DNA โดยมีผลยับยั้ งการท างานของเอนไซม์  
topoisomerase II (DNA gyrase) และ topoisomerase IV ของแบคทีเรีย 

3. ผลิตภัณฑ์ยา SVOZ (400 MG TABLET) และ SVOZ (0.5% OPHTHALMIC SOLUTION) ได้ รับ 
การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองความสามารถในการทดสอบยาตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 : 2017 

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010166 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไซอะแกรน (50 มก. ชนิดเมด็) (SIAGRAN (50 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2563 – มกราคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

SIAGRAN (50 MG TABLET) เป็นผลิตภัณฑ์ยาชนิดเม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Sumatriptan 
succinate ส ม มู ล กั บ  Sumatriptan 5 0  มิ ล ลิ ก รั ม  ซึ่ ง  Sumatriptan succinate เ ป็ น ย า ใ น กลุ่ ม  selective 5 -
hydroxytryptamine1 serotonin (5 - HT1 or serotonin) receptors agonist ซึ่งมีความสามารถในการจับกับ 5 - HT1 
receptor อย่างจ าเพาะเจาะจง โดยเฉพาะ 5 - HT1D (หรือ 5HT1Dα ) และ 5 - HT1B (หรือ 5 - HT1Dβ ) receptor ที่พบใน 
หลอดเลือดบริเวณสมอง (intracranial blood vessels) เมื่อ Sumatriptan จับกับ 5 - HT1D และ 5 - HT1B receptor 
ส่งผลให้หลอดเลือดบริเวณสมองเกิดการหดตัว ยับยั้งการหลั่ง neuropeptide และลดการส่งสัญญาณความเจ็บปวดผ่าน
ระบบไทรเจมินัล จึงท าให้สามารถรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนอย่างเฉียบพลันได้ 

ผลิตภัณฑ์ยานี้มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ยาสามญั
ใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (IMIGRAN™)  
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ส่วนประกอบ : ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Sumatriptan succinate สมมูลกับ 
Sumatriptan 50 มิลลิกรัม 

2. กลไกการออกฤทธิ์ : รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน ท้ังแบบมีและไม่มีอาการน า 
(AURA) โดยจับกับ 5 - HT1 receptor อย่างจ าเพาะเจาะจง โดยเฉพาะ 5 - HT1D และ 5 - HT1B 
receptor ที่พบในหลอดเลือดบริเวณสมอง 

3. ข้อบ่งใช้ : รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน ท้ังแบบมีและไม่มีอาการน า (AURA) 
 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010167 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เซพเทีย 10 มก. (CEPTIA 10 MG.) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2563 – มกราคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Donepezil Hydrochloride ภายใต้ช่ือทางการค้าว่า Ceptia 10 mg นี้เป็นยาสามัญรูปแบบยาเม็ดชนิด
แตกตัวและละลายในปาก (Orodispersible Tablet) เพื่อใช้ในการรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s 
dementia) ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ระยะปานกลาง และระยะรุนแรง และภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular 
dementia)  
 โดยยาต้นแบบที่น าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทยมีราคาสูง บริษัทจึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาและ
คัดเลือกสูตรต ารับ รวมทั้งท าการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกันท้ังด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นยารักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s dementia) ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก  

ระยะปานกลาง และระยะรุนแรง และภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular 
dementia) 

2.  เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคา  
ถูกกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  
รหัส : 03020024 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส าหรบังานทันตกรรม (Dental CT) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส าหรบังานทันตกรรม (DentiiScan) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท พิกซาเมด จ ากดั ไดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พิกซาเมด จ ากดั  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท พิกซาเมด จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท พิกซาเมด จ ากดั  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มกราคม 2563 - มกราคม 2569 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานทันตกรรม (Dental CT) หรือเครื่องเดนตีสแกน (DentiiScan)  
เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบล าแสงทรงกรวยส าหรับงานทันตกรรม และศัลยกรรมบริเวณช่องปาก ขากรรไกร   
และใบหน้า ให้ข้อมูลแบบสามมิติซึ่งแตกต่างจากเครื่องถ่ายภาพรังสี (X-ray) และไม่มีการบิดเบือนของข้อมูล ช่วยให้ 
การวินิจฉัยโรคบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหน้ามีความแม่นย ามากขึ้น ใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนส าหรับ
งานทันตกรรมรากเทียม การผ่าฟันคุด และการผ่าตัดบริเวณช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งงานทางด้าน ENT 
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากเครื่องเดนตีสแกนจะน้อยกว่าปริมาณรังสีที่ได้จากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
อย่างมาก 
 เครื่องเดนตีสแกนใช้รังสีเอกซ์ที่มีล าแสงแบบทรงกรวย และฉากรับรังสีชนิดแบบราบ (Flat Panel Detector) 
ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้าม โดยอุปกรณ์ทั้งสองจะหมุนไปพร้อมๆ กันรอบผู้ป่วย 1 รอบ เพื่อเก็บข้อมูลดิบในแต่ละมุมมอง จากนั้น 
น าข้อมูลดิบที่ได้มาผ่านอัลกอริทึมในการสร้างภาพตัดขวาง (Reconstruction) เพื่อสร้างภาพตัดขวางแบบสามมิติบริเวณ
ช่องปากและขากรรไกรของผู้ป่วย ภาพตัดขวางที่ได้จะถูกแสดงผลในมุมมองสองมิติและสามมิติ ผ่านซอฟต์แวร์แสดง  
ภาพสามมิติ (Viewer Software) 
 จุดเด่นของเครื่องเดนตีสแกน ให้ข้อมูลอวัยวะภายในแบบสามมิติที่ไม่มีการซ้อนทับกันของอวัยวะและ  
มีความถูกต้องแม่นย า ท าให้การวินิจฉัยโรคบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหน้ามีความแม่นย าและปลอดภัยมากขึ้น 
สามารถใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนส าหรับงานทันตกรรมรากเทียม การผ่าฟันคุด การผ่าตัดบริเวณช่องปาก ขากรรไกร 
และใบหน้า และการวางแผนทางทันตกรรมจัดฟันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากการใช้งานทางด้านทันกรรม  
เครื่องเดนตีสแกนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านหู คอ จมูก (ENT)  เช่น การตรวจดูความผิดปกติของไซนัส เป็นต้น  
ผู้ป่วยที่ถูกถ่ายด้วยเครื่องเดนตีสแกนจะได้รับปริมาณรังสีที่ต่ ากว่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์มาก 
ภาพตัดขวางสามมิติที่ได้จากเครื่องเดนตีสแกนมีคุณภาพที่ดี  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ (X-ray Generator) ที่มีก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ 
2. ตัวตรวจรับรังสีแบบ Flat panel ขนาด 20 เซนติเมตร x 25 เซนติเมตร ท่ีความละเอียด 0.127 

มิลลิเมตร 
3. ใช้กระแสไฟฟ้ารูปแบบ 1 เฟส ท่ีมีพิกัดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 15 A และแรงดันไฟฟ้าขนาด 220 - 240 Volt 

ที่ความถี่ 50 Hz 
4. เลเซอร์ในการจัดท่าผู้ป่วย 
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5. อุปกรณ์ส าหรับวางคาง 
6. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ในการสั่งงานเครื่อง 
7. ใช้ซอฟต์แวร์เช่ือมต่อระบบและบริหารจัดการข้อมูล 
8. ใช้ซอฟต์แวร์ในการสั่งถ่ายภาพรังสี และสร้างภาพตัดขวางแบบสามมิติ 
9. ซอฟต์แวร์ในการแสดงภาพสามมิติ 
10. เครื่องหมุนรอบผู้ป่วย 1 รอบ ใช้เวลา 18 วินาที ในการฉายรังสี 
11. ภาพตัดขวางแบบสามมิติมีความละเอียด 0.2, 0.25 และ 0.4 มิลลิเมตร โดยมีขนาด Field of View 

(FOV) สูงสุด 16 เซนติเมตร x 13 เซนติเมตร 
12. การส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ไดคอม (DICOM) ผ่านแผ่นซีดีพร้อมซอฟต์แวร์แสดงภาพ 
13. ผู้ป่วยสามารถ ยืน น่ัง หรือใช้รถเข็นในการถ่ายภาพรังสี 
14. ขนาดของเครื่อง 1 เมตร x 1.3 เมตร x 2.3 เมตร 
15. น้ าหนักของเครื่องประมาณ 200 กิโลกรัม  
16. ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 13485  

 
 การรับประกันและการบ ารุงรักษา 

บริษัทฯ รับประกันเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานทันตกรรม (Dental CT) เป็นเวลา 5 ปี นับจาก 
วันติดตั้ง รวมค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ยกเว้น การซ่อมแซมแก้ไขช้ินส่วนเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์  และตัวตรวจ 
รับภาพรังสีภายหลัง จาก 1 ปี นับจากวันติดตั้ง 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บริษัท พิกซาเมด จ ากัด       0 2028 9439 
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ด้านการศึกษา 
 

: ครุภัณฑ์การศึกษา 

รหัส : 04020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษา  
(Digital School Management Platform) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษาดิจิตอล 4.0 (สคูล ไบร์ท)  
 (Digital School Management Platform (School Bright)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2563 - มกราคม 2570 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

“School Bright” คือ ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษาดิจิตอลเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง
ของประเทศไทย ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์ภายใต้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110  
เหมาะส าหรับการบริหารงานในสถานศึกษาช่วยลดกระดาษ ลดงานธุรการและการท างานที่ซ้ าซ้อนของครู  สามารถใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจอัตลักษณ์บุคคล อาทิ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ บัตร RFID ได้ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
สามารถสั่งการบ้านผ่านทาง Web Application หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ได้ทันที และผู้ปกครอง 
จะทราบทุก ๆ ครั้ง ที่นักเรียนเช็คช่ือมาเรียน หรือได้รับการบ้าน สามารถก าหนดปฏิทินโรงเรียน วันสอบ วันหยุด และ 
แจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ หรือประกาศของทางโรงเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบพร้อมกันในทันที  
ผ่าน Application โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเมื่อใช้งานร่วมกับการจ าหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ซอฟต์แวร์มีระบบเติมเงิน
เพื่อการช าระค่าสินค้าภายในโรงเรียนที่มีความปลอดภัยผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของธนาคารช้ันน า ผู้ปกครอง
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังถึงพฤติกรรมสุขภาพและการใช้จ่ายได้ อีกทั้งมีระบบรายงานผู้บริหาร 
เพื่อรับรายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน การสั่งการบ้านของครู ยอดเติมเงินและยอดขายภายในโรงเรียน และ 
การแจ้งเตือนต่าง ๆ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษา ที่เหมาะส าหรับการบริหารงานในโรงเรียน  
2. รองรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจอัตลักษณ์บุคคล อาทิ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และบัตร RFID ได้ 
3. รองรับการท างานบนระบบ Cloud Computing สามารถใช้งานผ่าน Web Application  

และ Mobile Application รองรับระบบปฏิบัติการ iOS (เวอร์ช่ัน 9.0 ขึ้นไป) และ Android  
(เวอร์ช่ัน 4.2 ขึ้นไป) 

4. มีระบบภายใต้การรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ดังนี้ 
4.1  ระบบเช็คช่ือ 
4.2  ระบบการบ้าน 
4.3  ระบบการแจ้งเตือน  
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4.4  ระบบตารางเรียน ตารางสอน 
4.5  ระบบโรงอาหาร สหกรณ์ 
4.6  ระบบรายงานผู้บริหาร 
4.7  เปลี่ยนรูปแอปพลิเคชันเป็นรูปโรงเรียน 

5.  ซอฟแวร์ชุดนี้จ าเป็นต้องใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ต สถานศึกษาควรมีความพร้อมในการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต เช่น ระบบ LAN/WIFI หรืออยู่ในพ้ืนท่ีที่มีรองรับ 3G/4G ขึ้นไป 

6.  ซอฟแวร์ชุดนี้มีการแบ่งกลุ่มสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล โดยสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ก าหนด 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด      09 1823 3139 หรือ 08 6776 0840 
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ด้านโรงงาน 
 

: ครุภัณฑ์โรงงาน 

รหัส : 09020002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2563 – มกราคม 2567 (4 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

เครื่องอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) เป็นเครื่องจักรส าหรับอบท าผงแห้งส าหรับของเหลว โดยใช้
หลักการฉีดพ่นของเหลว ให้เป็นอนุภาคละอองฝอยภายในถังอบแห้ง เพื่อระเหยน้ าออกจากของเหลวภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว เทคนิคนี้ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ผงแห้งที่ยังคงคุณภาพของวัตถุดิบไว้ได้ เช่น คุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธ์ิส าคัญ
ต่างๆ และสีของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ เช่น ใช้ผลิตนมผง กาแฟผง 
มะนาวผง ขิงผง แป้งผง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร เป็นต้น 

เครื่องอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและ
สมุนไพร แก้ปัญหาเรื่องของสินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ า และสินค้าเสียหายง่าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  คือ เกษตรกร  
กลุ่มรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ที่มีความต้องการที่จะแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ เพื่อคิดค้นผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ยืดอายุ หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

เครื่องอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย เป็นเครื่องอบท าผงแห้งส าหรับของเหลว โดยใช้หลักการฉีดพ่นของเหลว 
ให้เป็นอนุภาคละอองฝอยภายในถังอบแห้ง เพือ่ระเหยน้ าออก และได้ผลิตภัณฑ์ผงแห้งตามต้องการ ประกอบด้วย 

1. ก าลังการผลิตสูงสุดในการระเหยน้ า ที่อุณหภูมิ 350 ◦C โดยใช้หัวฉีดชนิดลมช่วยเป่า  
(AIR ATOMIZER)  

 1.1 2 ลิตร/ช่ัวโมง ในรุ่น SDE - 2   
 1.2 5 ลิตร/ช่ัวโมง ในรุ่น SDE - 5   
 1.3 10 ลิตร/ช่ัวโมง ในรุ่น SDE - 10   
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิทางเข้าได้ตั้งแต่ 100 – 350 ◦C 
3. สามารถควบคุมอุณหภูมิทางออกได้ โดยการควบคุมอัตราป้อนวัตถุดิบของเหลวโดยระบบแมนนวล 
4.   สามารถผลิตผงแห้งได้โดยมีค่าผลผลิต (YIELD)  

4.1 ไม่ต่ ากว่า 85% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 ◦C ทดสอบด้วยน้ า 1 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน  
0.2 กิโลกรัม ในรุ่น SDE - 2 

4.2 ไม่ต่ ากว่า 90% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 ◦C ทดสอบด้วยน้ า 1 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน 
0.2 กิโลกรัม ในรุ่น SDE - 5 
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4.3 ไม่ต่ ากว่า 90% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 ◦C ทดสอบด้วยน้ า 2 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน 
0.4 กิโลกรัม ในรุ่น SDE - 10 

5. ถังอบแห้ง (DRYING CHAMBER) ประกอบด้วย 
5.1 ลักษณะของถังส่วนบนเป็นทรงกระบอก (CYLINDICAL) ส่วนล่างเป็นทรงกรวย (CONICAL)  

ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304 
5.2 หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนและบุภายนอกด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด SUS - 304 
5.3 ตัวถังมีประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อกเพื่อเปิดท าความสะอาดภายในถัง 
5.4 ช่องกระจกใส พร้อมไฟให้แสงสว่างเพื่อสามารถดูการท างานภายในถังได้ 
5.5 เกจวัดความดันภายในถัง  
5.6 ด้านล่างของกรวยมีท่อดูด (EXHAUST DUCT) ต่อไปยังส่วนดักเก็บผงแห้ง (CYCLONE)    

ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304    
6. ระบบผลิตลมร้อน (HOT AIR GENERATOR) แบบใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย   

6.1 ห้องผลิตลมร้อน ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304 หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนและบุ
ภายนอกด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด SUS - 304 

6.2 ใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้า (ELECTRIC HEATER) ขนาดก าลังไฟฟ้า  
 6.2.1 ไม่ต่ ากว่า 3 กิโลวัตต์ ในรุ่น SDE - 2 
 6.2.2 ไม่ต่ ากว่า 6 กิโลวัตต์ ในรุ่น SDE - 5 
 6.2.3 ไม่ต่ ากว่า 12 กิโลวัตต์ ในรุ่น SDE - 10 

6.3 ติดตั้งชุดแผ่นกรองอากาศก่อนเข้าห้องผลิตลมร้อน  
7. ชุดจ่ายลมร้อน (HOT AIR DISTRIBUTOR) ประกอบด้วย 

7.1 ห้องจ่ายลมร้อน ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304 
7.2 อุปกรณ์หน่วงเวลาอบแห้ง (RESIDENCE TIME) ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304  

8. ระบบหัวฉีดพ่นฝอย (ATOMIZER) ประกอบด้วย 
8.1 ระบบหัวฉีดพ่นฝอย แบบใช้ลมช่วยเป่า (AIR NOZZLE) 
8.2 ก้านฉีดพ่นฝอย แบบตามลมร้อน (CO - CURRENT) และทวนลมร้อน (COUNTER - CURRENT) 

อย่างละ 1 ชุด   
8.3 ชุดหัวฉีด จ านวน 4 ชุด 

9. บีกเกอร์ป้อนของเหลว (BEAKER) ใช้ป้อนของเหลวเข้าสู่ปั๊ม ประกอบด้วย 
9.1 บีกเกอร์บรรจุของเหลว ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304 

9.1.1 ขนาดบรรจุ 2 ลิตร ในรุ่น SDE - 2 
9.1.2 ขนาดบรรจุ 5 ลิตร ในรุ่น SDE - 5 
9.1.3 ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จ านวน 2 ใบ ในรุ่น SDE - 10 

9.2 อุปกรณ์กวนของเหลวแบบแม่เหลก็ (MAGNETIC STIRRER) สามารถให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์
ไฟฟ้า   

10. ปั๊มป้อนของเหลว (FEED  PUMP) ใช้ป้อนของเหลวเข้าสู่ระบบหัวฉีดพ่นฝอย ประกอบด้วย 
10.1 ปั๊มแบบรีดสายยางปรับความเร็วรอบได้ (PERISTALTIC PUMP)  

11. อุปกรณ์ดักเก็บผงแห้ง (CYCLONE) เป็นอุปกรณ์ใช้แยกผลิตภัณฑ์ผงแห้งออกจากลมร้อน  
แบบประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย   
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11.1 ถังดักเก็บผงแห้ง (CYCLONE) เป็นทรงกระบอกด้านบน และทรงกรวยด้านล่าง 
ท าด้วยสแตนเลส เกรด SUS - 304   

11.2 วาล์วปิด - เปิด ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304    
11.3 ภาชนะรองรับผลิตภัณฑ์ผงแห้ง ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304 และมีช่องกระจกใช้ดู

ระดับของผงแห้งภายในภาชนะ 
12. พัดลมดูดอากาศ (EXHAUST FAN) ประกอบด้วย 

12.1 พัดลมดูดอากาศ เพื่อดูดลมร้อนเข้า และออกจากถังอบแห้ง 
12.2 ปรับแรงดูดด้วยชุดปรับรอบความเร็ว (INVERTER) แสดงผลที่ตู้ควบคุมเป็นรอบความเร็ว  

13. ปล่องระบายอากาศ (CHIMNEY) ประกอบด้วย 
13.1 ปล่องรูปทรงกระบอกเพื่อระบายอากาศจากพัดลมดูดอากาศ 
13.2 ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS - 304 

14. ระบบค้อนลม (AIR  HAMMER) ส าหรับเคาะผงอนุภาคที่เกาะติดผนังภายในถังอบแห้ง ประกอบด้วย 
14.1 โซลินอยด์วาล์ว และระบบไฟฟ้าควบคุมการท างานของค้อนลม  
14.2 สามารถตั้งระยะเวลาของความถี่ในการเคาะได้ ตั้งแต่ 0 - 60 วินาที 

15. ปั๊มลมอัด (AIR COMPRESSOR) ประกอบด้วย 
15.1 มอเตอร์ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 0.75 กิโลวัตต์ 
15.2 ความดันใช้งาน 8 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
15.3 ถังบรรจุลมอัด  
15.4 อุปกรณ์ปรับแรงดันลมและอุปกรณ์กรองลม  

16. ตู้ควบคุมไฟฟ้า (CONTROL PANEL) ประกอบด้วย 
16.1 ปุ่มสวิตช์ ปิด - เปิด พัดลมดูดอากาศ, ฮีตเตอร์ไฟฟ้า, ไฟแสงสว่าง, ค้อนลม และปั๊มลมอัด 
16.2 ไฟและเสียงเตือนการท างานผิดปกติของพัดลมดูดอากาศและฮีตเตอร์ไฟฟ้า 
16.3 ใช้อุปกรณ์ปรับก าลังไฟฟ้า (POWER REGULATOR) ควบคุมฮีตเตอร์ 
16.4 ปุ่มกดหยุดการท างานของเครื่องกรณีฉุกเฉิน 
16.5 หน้าจอแสดงและปุ่มปรับความเร็วรอบของพัดลมดูดอากาศ 
16.6 อุปกรณ์แสดงช่ัวโมงการท างานของเครื่อง 
16.7 ระบบควบคุมอุณหภูมิของอากาศที่ทางเข้าของถังอบแห้ง (DRYING CHAMBER)  
16.8 สามารถแสดงค่าอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านเข้าและออก จากถังอบแห้งด้วยระบบตัวเลขไฟฟ้า  
16.9 ระบบป้องกันฮีตเตอร์ไฟฟ้า โดยจัดล าดับให้พัดลมต้องท างานก่อน ฮีตเตอร์จึงจะท างานได้ 
16.10 ระบบป้องกันฮีตเตอร์ไฟฟ้า หากมีเหตุขัดข้องที่พัดลมดูดอากาศ ระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าจะหยุด 

  การท างานโดยอัตโนมัติ           
16.11 ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วลงดิน, ไฟไม่ครบเฟส, ความดันไฟฟ้าสูงหรือต่ าเกินก าหนด 
16.12 ตู้ควบคุมไฟฟ้าท าจากวัสดุสแตนเลสเกรด SUS - 304 

17. เอกสารคู่มือการใช้งานภาษาไทย   
18. ติดตั้งท่ีโรงงานของลูกค้า และจัดคอร์สฝึกอบรมการเดินเครื่องระยะเวลา 1 วัน  
19. ระยะเวลารับประกันเครื่องจักร 1 ปี หลังจากผ่านการตรวจรับจากผู้ซื้อ ณ จุดติดตั้งใช้งานแล้ว 
20. ใช้ไฟฟ้า  

20.1 ใช้ไฟฟ้า 8KW, CB 50A, 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ในรุ่น SDE - 2 
20.2 ใช้ไฟฟ้า 11KW, CB 40A, 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ในรุ่น SDE - 5 
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20.3 ใช้ไฟฟ้า 16KW, CB 50A, 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ในรุ่น SDE - 10 
21. มีขนาดและน้ าหนัก โดยประมาณ ดังนี้ (กว้าง x ลึก x สูง) 

21.1 ขนาด 1.25 x 1.15 x1.75 เมตร  น้ าหนัก 230 กิโลกรัม โดยประมาณ ส าหรับรุ่น SDE - 2 
21.2 ขนาด 2.00 x 1.20 x 2.47 เมตร น้ าหนัก 370 กิโลกรัม โดยประมาณ ส าหรับรุ่น SDE - 5 
21.3 ขนาด 2.45 x 1.55 x 2.85 เมตร น้ าหนัก 550 กิโลกรัม โดยประมาณ ส าหรับรุ่น SDE - 10 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ ากัด      0 2574 2275 หรือ 08 1807 2275 
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ด้านส านักงาน 
 

: ครุภัณฑ์ส านักงาน 

รหัส : 10020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว ส าหรับสถานพยาบาล (Hospital 
Queue Management System) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คิวคิว (QueQ) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2563 - มกราคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว ส าหรับสถานพยาบาล QueQ Hospital เป็นระบบที่ประกอบไปด้วยชุดซอฟต์แวร์
ส าหรับบริหารจัดการคิวที่ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์ภายใต้การรับรอง ระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 โดยระบบนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาการบริหารจัดการคิวให้แก่โรงพยาบาลตั้งแต่
ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถน าระบบไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเหล่านั้น อีกทั้งระบบยังรองรับการจองคิว  
ผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” ซึ่งมีให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งบนระบบปฏิบัต ิiOS (iOS เวอร์ช่ัน 11.0 ขึ้นไป) และ Android 
(Android เวอร์ช่ัน 5.1.1 ข้ึนไป) 
 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว ส าหรับสถานพยาบาล QueQ Hospital สามารถแบ่งประเภทคิวของผู้มาใช้บริการ
ตามระดับความส าคัญได้ถึง 4 ระดับ สามารถจัดแบ่งคิวเข้าจุดรับบริการ โอนคิวข้ามจุดรับบริการได้ โดยไม่ต้องออกคิวใหม่ 
เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ช่วยลดภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาการรอคอยระหว่างการส่งต่อ  
ข้ามแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว ส าหรับสถานพยาบาล สามารถเลือกใช้ให้เหมาะแก่โรงพยาบาลตั้งแต่
ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่  

2. มีระบบจัดการคิวหลักติดตั้งอยู่บน AWS Cloud Service รองรับ Uptime 99.99% ท างานเช่ือมต่อกันกับ
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ในแต่ละจุดรับบริการ 

3. รองรับอุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ของผู้ปฏิบัติงาน ส าหรับสร้างคิว จัดการคิว เรียกคิว และแสดงผล
คิวแยกตามจุดรับบริการ 

4. รองรับการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้
ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS (iOS เวอร์ชั่น 11.0 ข้ึนไป) และ Android (Android เวอร์ช่ัน 5.1.1 ข้ึนไป) 

5. รองรับอุปกรณ์ Android Box ส าหรับติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงผลคิวรวม ที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โทรทัศน์หรือจอภาพอ่ืน 

6. รองรับล าโพงและอุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง ส าหรับออกเสียงเรียกคิว 
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7. รองรับอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal Printer) ส าหรับพิมพ์บัตรคิว 
8. มีระบบภายใต้การรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ดังนี ้

8.1 ระบบ Nurse Counter 
ส าหรับท าการออกบัตรคิว และจัดการคิวของแต่ละห้องตรวจภายในแผนก มีคุณสมบัติ ดังนี ้
- สามารถออกบัตรคิวแยกระดับผู้ป่วยได้ 
- สามารถออกบัตรคิวโดยก าหนดห้องตรวจได้ 
- สามารถออกบัตรคิวในรูปแบบกระดาษให้ผู้ป่วยได้ 
- สามารถส่งต่อคิวผู้ป่วยไปยังห้องตรวจอ่ืนในแผนกได้ 
- สามารถตรวจสอบจ านวนคิวผู้ป่วยไปยังห้องตรวจอ่ืนในแผนกได้ 
- สามารถตรวจสอบจ านวนคิวที่รออยู่ และจ านวนคิวที่ตรวจไปแล้วของแต่ละห้องตรวจ 

ในแผนกได้ 
- สามารถตรวจสอบสถานะห้องตรวจในแผนกได้ 
- สามารถพิมพ์บัตรคิวของหมายเลขคิวเดิมซ้ าได้ 
- สามารถตรวจสอบคิวของแผนกได้ 

8.2 ระบบ Nurse Room 
ส าหรับท าการกดเรียกคิวเข้ารับบริการตามห้องตรวจหรือจุดให้บริการต่าง ๆ มีคุณสมบัติ ดังนี ้
- สามารถเรียกคิวเข้าห้องตรวจได้ 
- สามารถเปลี่ยนสถานะคิวได้ 
- สามารถเปลี่ยนสถานะห้องตรวจได้ 
- สามารถตรวจสอบคิวของห้องตรวจได้ 

8.3 ระบบ Board Center 
ส าหรับแสดงผลบริเวณแผนกต่าง ๆ โดยแสดงผลการเรียกคิวของแต่ละห้องตรวจในแผนก 
รวมทั้งท าการออกเสียงอัตโนมัติเมื่อมีการกดเรียกคิว มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- แสดงหมายเลขคิวและห้องตรวจท่ีมีการกดเรียกคิว 
- มีเสียงเรียกคิวพร้อมบอกห้องตรวจ 

 
หมายเหตุ :  ความต้องการของอุปกรณ์ (Hardware Recommends) ที่แนะน า ดังนี ้

-   เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal Printer) ส าหรับพิมพ์บัตรคิว 
-   อุปกรณ์ แท็บเล็ต (Tablet) ส าหรับติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างคิว จัดการคิว เรียกคิว และแสดงผลคิว

แยกตามจุดบริการ 
-  อุปกรณ์ Android Box ส าหรับติดตั้งแอปพลิเคชันแสดงผลคิวรวม 
-   ระบบปฏิบัติการ : Android เวอร์ ช่ัน 5.1.1 ขึ้นไป หน่วยประมวลผล : Quad - Core 1.3 GHz  

ความละเอียดการแสดงผล : 800 x 1280 pixel หน่วยความจ า : แรม 1.5 GB รองรับการเช่ือมต่อ WiFi 
หรือดีกว่า 

- โทรทัศน์หรือจอภาพอ่ืน ส าหรับแสดงผลคิวรวม ซึ่งสามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ Android Box 
- ล าโพงส าหรับออกเสียงเรียกคิว พร้อมอุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง 
- อุปกรณ์ส าหรับ รับ - ส่ง และกระจาย แบบไร้สาย (WiFi) พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
- กรณีต้องการใช้ระบบที่มีจุดให้บริการอัตโนมัติ ต้องการตู้ KIOSK พร้อมอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งแอปพลิเคชัน

และเครื่องพิมพ์ความร้อน 
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- ในการติดตั้งผู้รับบริการจะต้องอยู่ในพื้นที่ มีการเตรียมพื้นท่ีและจุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามความเหมาะสม
และอยู่ในพ้ืนท่ีเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

-  ระบบมีปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยประมาณที่ 320 MB ต่อ 10,000 คิว ต่อเดือน เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ 
Nurse Courter, Nurse Room, Board Center อย่างละ 1 จุดต่อ 1 ระบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

  บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2821 5151 ต่อ 1 หรือ 06 1406 1036 



27 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารชีวภาพขจัดคราบน้ ามัน (Bio dispersant) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  OIL SPILL CONTROL 
หน่วยงานที่พัฒนา :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  

                                   และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จัดจ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บ ีแอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้าน วีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 
16. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 Oil spill control เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และ
สารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ ามัน คราบน้ ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ไม่กัดกร่อน  
ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดคราบน้ ามัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ ามันรวมทั้งบริเวณแหล่งน้ า 
หรือดินท่ีปนเปื้อนน้ ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบ าบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการท างาน
เช้ือจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2559  

-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
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-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

  บริษัท คีนน์ จ ากัด      0 2747 2101 – 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารท าความสะอาดชีวบ าบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
 (Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้าน วีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 
16. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ 
และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ ามัน คราบน้ ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ  
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ท าความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ท างาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบ าบัดค่าสกปรกของน้ าเสีย (ค่า BOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น้ าเสีย โดยอาศัยการท างานเช้ือจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ 
จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2559  

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
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- ปรับราคา ขนาด 20 ลิตร ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ ายาฆ่าเช้ือ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของ อย.) 
 2. เจิม เฮดเตอร์ - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้าน วีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 
16. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด , สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค 
ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เช้ือรา ได้ถึง 99.99%  
ได้ทุกพื้นผิว สามารถท าความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเช้ือรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิว และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol – free formulation)  
 2. เจิม เฮดเตอร์  - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์  คือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ใน 
ด้านการปศุสัตว ์สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เช้ือรา และเช้ือไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99% 
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 โดยผลิตภณัฑ์นี้มีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน้ ามันมะพร้าว น ามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์ 
ให้น้อยลง  
 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์ - บลัด 
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ 
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรค เช้ือรา และเช้ือไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้  
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน ์จ ากัด ร่วมวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้าน วีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 
16. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน ์จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

เครื่องผลิตหัวเ ช้ือจุลินทรีย์ ในระบบบ าบัดน้ าเสีย (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) คีนน์   
โอเอ็มอาร์ – ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วน
เครื่องอุปกรณ์ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล 
น ามาย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น ท าให้
สะดวก ใช้ง่าย และที่ส าคัญสามารถผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั้ง 
มีความสดใหม่ตลอดเวลา ท าให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
 คีนน์ โอเอ็มอาร์ จะถูกติดตั้งพร้อมกับอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรความเข้มข้นสูง สูตรเฉพาะและเหมาะสมกับ  
หัวเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จ ากัด และหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นที่มีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัย 
ไบโอเทค แล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน้ าเสียที่มีน้ ามันหรือไขมัน
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ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เช้ือจุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์
บ าบัดน้ าเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียของอุตสาหกรรม  
ที่สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ นี้ได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ ทเม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า  
คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และ  
นิคมอุตสาหกรรม 
  
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  บริษัท คีนน์ จ ากัด      0 2747 2101 – 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4 
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ด้านอื่น ๆ 
 
 

รหัส: 14000001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย:  ผลิตภณัฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท ์
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: ผลิตภณัฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท ์
หน่วยงานที่พัฒนา:  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด วิจัยร่วมกับ 
                                                                      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท พัทธพงศ์พาณชิย์รุ่งเรือง จ ากัด 

2. บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 
3. บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จ ากัด 
4. บริษัท เจมินี พลัส จ ากัด 
5. บริษัท สตาร์เร็ท เซ้าท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 
6. บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
7. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
8. บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
9. บริษัท มงคลจรัสเมือง จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย:  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน: มีนาคม 2559 - มีนาคม 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม: 

เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายงุลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยน าผลิตภัณฑ์ใสล่งในภาชนะท่ีมีขังแหล่งน้ า
ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ของยุงลาย ซึ่งจะไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่มีคราบน้ ามันบนผิวน้ า ไม่ท าให้น้ าขุ่น มีประสิทธิภาพ  
ในการใช้งานยาวนาน สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2559  

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 

  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2295 2151 – 3 



36 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :                         กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                              บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมวิจัยกับ          
                                                                     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท คัตติ้ง ทูลส์ คาร์ไบต์ จ ากัด 
 2.  บริษัท เจมินี พลสั จ ากัด 
 3.  บริษัท ซูส อินเตอรเ์ทรด จ ากดั 
 4.  บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
 5.  บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 

6. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
7. บริษัท มงคลจรัสเมือง จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ผลิตภัณฑ์กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารูปแบบกับดักยุงโดยกับดักไข่ยุงนี้จะช่วย
ดึงดูด ล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ภายในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมดไป ในกับดักไข่ยุงลีโอแทรป 
LeO - Trap นี้จะใช้สารก าจัดลูกน้ ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ก าจัดตัวอ่อนลูกน้ า ซึ่งช่วยลดปัญหา               
โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้มาลาเรีย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก าลังตื่นตัวและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล็งเห็นถึงความ
อันตรายของโรค และช่วยกันลดการแพร่พันธุ์ยุงจากแหล่งต่าง ๆ อย่างได้ผล โดยประชาชนทั่วไปทุกครัวเรือนสามารถใช้
ประโยชน์จากกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap นี้ได้ โดยสามารถน ากับดักไข่ยุงไปวางตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ใต้ราวผ้า 
ห้องน้ า ใต้ต้นไม้ หรือภายในบริเวณบ้านที่ต้องการ 

ผลงาน ผลิตภัณฑ์กับดักไข่ย ุงลีโอแทรป  LeO - Trap นี ้ ม ีรากฐานการวิจ ัยจากการค้นพบโดย 
ดร. อุษาวดี ถาวระ ในปี พ.ศ. 2547 ที่สังเกตว่ายุงลายบ้านนิยมบินเข้าหาน้ าท่ีใช้ท าความสะอาดดิน ทราย และเมือกของสัตว์
ทะเลเพื่อเตรียมน าไปประกอบอาหารเป็นจ านวนมาก จึงด าเนินการศึกษาวิจัยสารส าคัญที่ประกอบอยู่ในน้ าล้างสัตว์ทะเลนั้น
พบว่า น้ าล้างหอยมีส่วนประกอบสารระเหยหลายชนิดที่สามารถดึงดูดยุงเข้าหาได้และไดต้ีพิมพ์ในวารสารวิชาการขึ้นเป็นครัง้
แรก จากการค้นพบดังกล่าวจึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นกว่า 40 ชนิดในน้ าล้างหอย เพื่อหา
กรรมวิธีสกัดสารระเหยที่มีบทบาทในการล่อยุงมาวางไข่ในพื้ นที่ที่ก าหนด ซึ่งใช้เวลากว่า 10 ปี จนมีผลส า เร็จขึ้น 
ในโครงการวิจัย “การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออกโดยใช้สารดึงดูดยุงมาก าจัดในกับดักแบบ
พิเศษ” โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร่วมวิจัยกับ บริษัท อิคาริเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพื่อพัฒนาสูตรการสกัดสารระเหยดึงดูดยุงจากธรรมชาติ ด้วยวิธีดึงสารระเหยออกจากตัวท าละลายอินทรีย์ จากนั้นท าการ
ก าจัดสารที่ไม่ระเหยออกไป ก่อนน าไปก าจัดน้ าออกและท าให้เข้มข้น เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นกับดักที่
เหมาะสมกับการล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลงานวิจัยดังกล่าวของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นผลส าเร็จ โดยได้สูตรการสกัดสารระเหยที่คงสภาพให้น้ า
มีความสะอาดเหมาะต่อการวางไข่ของยุงลายได้เป็นระยะเวลานาน และได้ใช้เทคนิคเฉพาะเคลือบสารดึงดูดในพ้ืนผิวด้านใน
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ของกับดักเพื่อความสะดวกต่อการขนส่งและวางจ าหน่าย โดยผู้ใช้สามารถเติมน้ าและเติมสารก าจัดลูกน้ ายุงลายชนิดเกล็ด 
ซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก และน าไปวางในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้ทันทีและไม่เป็นอันตราย 

ซึ่งผลการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ากับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap มีอัตราการดึงดูด 
ในการมาวางไข่ของยุงลายบ้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพท าให้ ลูกน้ ายุงลายตาย  
เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง ของสารก าจัดลูกน้ ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานกรรมวิธีที่ดีในการผลิต จาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากผลการวิเคราะห์ทดสอบ และมาตรฐานอุตสาหกรรม แสดงถึงคุณภาพการผลิต 
ที่มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap ที่สามารถใช้งานได้จริง 

จากความส าเร็จข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทฯ จึงได้มีการลงนาม  
ใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อน าผลงานวิจัยร่วมกันไปจดทะเบียนนวัตกรรมไทยและ
เผยแพร่สู่ประชาชน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้สามารถผลิตและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในการป้องกันโรคด้วยตัวเองต่อไป 

 

ข้อก าหนดของสินค้า 
กับดักไข่ยุง LeO - Trap 

รายละเอียดสินค้า 
ช่ือ: กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap 
การประยุกต์ใช้: ใช้ดึงดูดล่อยุงให้มาวางไข่ในกับดักไข่ยุง พร้อมกับก าจัดไข่ลูกน้ ายุงลายด้วย AZAI เอซายเกล็ด 
                                 ซีโอไลท์ ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ประโยชน์:                    1.  ช่วยลดปริมาณการแพร่พันธ์ุยุง 
                                 2.  ลดการใช้สารก าจัดลูกน้ ายุงที่ใส่น้ าตามบ้านเรือน 
                                 3.  ลดปริมาณพื้นที่การใช้สารก าจัดลูกน้ ายุงในภาชนะและสิ่งแวดล้อม 
                                 4.  ลดการใช้สารเคมีในการฉีดพ่น และเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 
 

รูปภาพลักษณะกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap 
 
 
 
 
 

 
 
 

การบรรจุและหีบห่อ 
1) สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย 
 1.1) กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap จ านวน 2 ชุด      
 1.2) เชือกส าหรับแขวน จ านวน 2 เส้น 
 1.3) ถุงพลาสติก LeO - Trap ส าหรับใส่กับดักไข่ยุง จ านวน 2 ใบ 
 1.4)  AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก ขนาด 100 กรัม (พร้อมช้อนตัก) จ านวน 1 ซอง 
 1.5)  โบชัวร์กับดักไข่ยุง จ านวน 1 แผ่น 
2) ภาชนะบรรจุภายนอก ต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการขนส่งและการเก็บรักษา 

ด้านหน้า ด้านหลัง 
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ขนาดของสินค้าแบบแพคคู่: 
ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

1 กับดักไข่ยุงลโีอแทรป       
LeO - Trap 
 

2 ชุด น้ าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20 เซนติเมตร 
เส้นผา่นศูนย์กลางภายในปาก 
กับดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนตเิมตร 

ปริมาณน้ าท่ีบรรจ ุ 500 มิลลิลิตร 
2 กล่องบรรจ ุ

 
1 ใบ น้ าหนัก 0.12 - 0.18 กิโลกรมั 

ความกว้าง 20.50 - 21.50 เซนติเมตร 

ความยาว 25.90 - 26.90 เซนติเมตร 

ความสูงภายในกล่อง 13.30 - 14.30 เซนติเมตร 
3 เชือก 2 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 
4 AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 

ขนาด 100 กรัม 
 
 
 

1 ซอง น้ าหนัก 105.25 - 106.65 กรัม 

5 ถุงพลาสติก LeO - Trap   2 ชุด น้ าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 
ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO - Trap 

แพ็คคู ่ น้ าหนักรวม 0.37 - 0.55 กิโลกรมั 

ขนาดของสินค้าแบบแพคเด่ียว: 
ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

1 กับดักไข่ยุงลโีอแทรป         
LeO - Trap 
 

1 ชุด น้ าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20 เซนติเมตร 
เส้นผา่นศูนย์กลางภายในปาก 
กับดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนตเิมตร 

ปริมาณน้ าท่ีบรรจ ุ 500 มิลลิลิตร 
2 ถุงบรรจุภณัฑ ์ 1 ชุด น้ าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 

ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

3 เชือก 1 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 

4 
 
 
 
 
 
 

AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 
ขนาด 30 กรัม 

1 ซอง น้ าหนัก 30.0 - 30.6 กรัม 
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ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 
5 ถุงพลาสติก LeO - Trap   1 ชุด น้ าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 

ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO - Trap 

แพ็คเดี่ยว น้ าหนักรวม 0.11 - 0.17 กิโลกรัม 

 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2559 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2295 2151 – 3 
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ด้านอื่น ๆ  

รหัส : 14000006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลงังาน   
(Incinerator reduces pollution and energy saving) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
 Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยดัพลังงาน 
 CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving 

Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and 
energy saving 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด โดยไดร้ับการ
สนับสนุนทุน จาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) 

2. บริษัท ล็อกซเลย่์ จ ากัด (มหาชน) 
3. บริษัท เดอะซัน ซีเอม็ กรุ๊ป จ ากัด 
4. บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
5. บริษัท พล พรีเมี่ยมพลสั จ ากัด 
6. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
7. บริษัท พี แอนด์ โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
8. บริษัท วี.พี.เอ็น คอลเล็คชั่นส์ จ ากัด 
9. บริษัท โทเทิล่ เวสท์ โซลูชัน่ จ ากัด 
10. บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอรเ์รช่ัน จ ากัด 
11. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั 
12. บริษัท เซฟ สยามบิซิเนส กรุ๊ป จ ากัด 
13. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จ ากัด 
14. บริษัท ดี เอ็นไวรอนเมนท์ จ ากัด 
15. บริษัท สกายเทคอินโนเวช่ัน จ ากัด 
16. บริษัท ยัวส์ แพลนเนอร์ จ ากัด 
17. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุนทรเทคโนโลยี 
18. บริษัท วูจิน สแตนดาร์ด จ ากดั 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

1. เป็นเตาเผาขยะ ชนิดเผาขยะต่อเนื่อง สามารถเผาขยะได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง สร้างอุณหภูมิ  
ในการเผาได้ตั้งแต่ 500 - 1,200 องศาเซลเซียส 

2. มีที่ดักฝุ่นละเอียดในห้องเผาควัน มีถังดักฝุ่นละเอียดเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม มีที่ดักหรือกรองก๊าซ
ก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มีถังกรองก๊าชเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม 
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3. ปล่องระบายอากาศท าด้วยเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า ทาสีกันสนิมและทาทับด้วย  
สีกันความร้อนมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร 

4. ใช้พัดลมหรือเครื่องอัดอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้ และระบบบ าบัด 
5. เป็นเตาเผาที่มีระบบ Wet Scrubber และ Cyclone ช่วยในการบ าบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก 
6. ผนังภายในห้องเผาทั้งหมดท าด้วยอิฐดิบทนไฟหรืออิฐเผาแห้ง หนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีคุณสมบัติ

ทนความร้อน ไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 
7. เตาเผาขยะ มีระบบการท างานหลัก 3 ระบบ คือ ระบบเตาเผาขยะ ระบบดักเก็บมลพิษและระบบ  

ดักเก็บฝุ่น ทุกระบบต้องเชื่อมต่อการท างานเข้าด้วยกัน 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ประหยัดพลังงานและเป็นการประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดการ สามารถจุ ดติดด้วย
เช้ือเพลิง โดยใช้แก๊ส (LPG)  ในปริมาณต่ าเพื่อจุดน าร่องการเผาไหม้ในห้องเผา ช่วยลดมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

2. มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย  
จากเตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เป็นเตาเผาขยะส าเร็จรูปติดตั้งบนรถกึ่งพ่วงและสามารถเคลื่อนย้ายได้ (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะ  
แบบเคลื่อนที่) 

 คุณลักษณะเฉพาะรถก่ึงพ่วง (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) 
1. เป็นรถก่ึงพ่วง 2 เพลา ท่ีพร้อมด าเนินการจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบก 
2. รถมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร และไม่เกิน 10.00 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร 

และไม่เกิน 2.55 เมตร ระยะช่วงล้อ (จาก KING PIN) ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
3. โครงสร้าง (Structure) เมนเฟรมเป็นเหล็กรูปตัว I มีขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 200 x 9 x 14 มิลลิเมตร 
4. อุปกรณ์ (Part - accessories) ประกอบด้วย 

4.1) กระทะล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 7.50 นิ้ว ขอบ 20 นิ้ว  
4.2) ระบบห้ามล้อ แบบลม - กลไก ท่อลม 2 สาย (ห้ามล้อปกติและฉุกเฉิน) 

5. มีผนังตะแกรงท้ัง 4 ด้าน และมีประตูปิด - เปิดหน้าหลัง และรถมีความสูงไม่เกิน 4.00 เมตร 
 

หมายเหตุ :   ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- เพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกึ่งพ่วง (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 

  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด      0 5200 3945 หรือ 09 5919 1496 





 

 
บัญชีนวัตกรรมไทย 

 
 
 
 

 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 

 
 
 

ฉบับเพ่ิมเติม 
มีนาคม 2563 
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รายการนวตักรรมไทย 

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010015 พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์  จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 

ยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber)  

  

  รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM   
 

 
1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/

 กิโลกรัม 
ตารางเมตร           2,430.00  

 
 

1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/ 
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร           2,475.00  

 
 

1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 – 115 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร           2,520.00  

 
 

1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร          2,565.00  

 
 

1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร           2,610.00  

 

 

หมายเหตุ : 
1.  ราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซ้ือหรือ

สั่งจ้าง 
2.  ราคารวมค่าติดตั้ง 
3.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย 

  

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

2 02010018 แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ (Rubber Mat With  
EP Fabric Reinforcement) 

  

  รุ่น RUBBER MAT/DIAMOND MAT   
  1)  120 เซนติเมตร x 180 เซนติเมตร x 15 มิลลิเมตร แผ่น* 3,400.00 
  2)   120 เซนติเมตร x 180 เซนติเมตร x 30 มิลลิเมตร แผ่น* 6,800.00 
  3)   120 เซนติเมตร x 220 เซนติเมตร x 15 มิลลิเมตร แผ่น* 4,170.00 
  4)   120 เซนติเมตร x 220 เซนติเมตร x 30 มิลลิเมตร แผ่น* 8,340.00 
 

 
5)  แผ่นยางยาวต่อเน่ืองไม่เกิน 100 เมตร กว้าง 1.2 เมตร  

หนา 15 มิลลิเมตร 
ตร.ม.** 3,065.00 
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ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 02010018 

(ต่อ) 
6)   แผ่นยางยาวต่อเน่ืองไม่เกิน 100 เมตร กว้าง 1.2 เมตร  

หนา 30 มิลลิเมตร 
ตร.ม.** 6,145.00 

 

 

หมายเหตุ :  
* แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ ประเภทแผ่น  
 ราคาน้ีไม่รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง  
** แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ ประเภทยาวต่อเน่ือง 

ราคาน้ีรวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้งแล้ว 

  

3 02010019 ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลนีความหนาแนน่สูง ผนังชั้นนอก
ผสมวัสดุใช้ซ้ า (HDPE Two – Layer Hybrid Recycle Pipe) 

เมตร รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ผ - 1 

  หมายเหตุ : ราคาตามภาคผนวก ผ - 1 ไม่รวมค่าติดตั้ง   

03 ด้านการแพทย ์

0301 ยา 
4 03010023 ยากาบาเพนทิน (Gabapentin) 

(เบอร์ลอนทิน : Berlontin) 
  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม (100 เม็ด)  กล่อง 329.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม (500 เม็ด) กล่อง 1,562.00 
  หมายเหตุ :  

1.  เพิ่มขนาดบรรจุ ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม บรรจุ 500 เม็ด/กล่อง  
2.  ทบทวนสิทธิในการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(พฤศจิกายน 2560 - พฤศจิกายน 2563) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่
เหลืออยู่ นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมครั้งแรก 
(พฤศจิกายน 2560 - พฤศจิกายน 2568) เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ในขอบข่าย ยากาบาเพนทิน(Gabapentin) แล้ว  

3.  ปรับลดราคายา ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม บรรจุ 100 เม็ด/กล่อง 
จากเดิมราคา 400 บาท/กล่อง เป็นราคา 329 บาท/กล่อง 

  

5 03010050 ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin)   
  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 40 มิลลิกรัม (30 เม็ด) 

2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด) 
กล่อง 
กล่อง 

208.00 
180.00 

 

 

หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นทะเบียนฯ ของยาอะโทรวาส 
แตติน (Atorvastatin) ขนาดความแรง 40 มิลลิกรัม จากเดิม 3 ปี 
(เมษายน 2561 – เมษายน 2564) เป็น 4 ปี นับตั้งแต่เดือนที่
ประกาศขึ้นทะเบียนฯ (เมษายน 2561 – เมษายน 2565) ตาม 
สิทธิเดิมที่เหลืออยู่ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในขอบข่าย  
ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) ขนาดความแรง 40 มิลลิกรัม 
แล้ว 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
6 03010069 ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate)   
      ชนิดเม็ด ขนาด 75 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 600.00 
 

 

หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิการขึ้นทะเบียนฯ จากเดิม 3 ปี (มิถุนายน 
2561 - มิถุนายน 2564) เป็น 8 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้น
ทะเบียนฯ (มิถุนายน 2561 - มิถุนายน 2569) ตามสิทธิเดิมที่
เหลืออยู่  เ น่ืองจากองค์การฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในขอบข่าย  
ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate) แล้ว 

  

7 03010168 ยาพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม และ ยาทรามาดอล 37.5 มิลลิกรัม 
(Paracetamol 325 mg and Tramadol HCl 37.5 mg) 

  

 
 

ชนิดแคปซูล ยาพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม และ 
ยาทรามาดอล 37.5 มิลลิกรัม (30 แคปซูล) 

กล่อง 159.00 

8 03010169 ยาไอวาบราดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ivabradine Hydrochloride)   
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 7.5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 3,000.00 
9 03010170 ยาซีลีคอกซิบ (Celecoxib)  

(ไซเบ็ก : CYBEC) 
  

  ชนิดแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 1,500.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
10 07010002 โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)   
  1)  ECO - S 20W โคม 5,000.00 
  2)  ECO - S 30W โคม 6,900.00 
  3)  ECO - ONE 40W โคม 8,000.00 
  4)  ECO - ONE 60W โคม 8,900.00 
  5)  ECO - TWO 110W โคม 18,900.00 
  6)  ECO - TWO 160W โคม 25,000.00 
 

 
หมายเหตุ :  
1.  ราคาน้ีไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อ่ืนที่ไม่ใช่สินค้า 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย 

 
 

11 07010003 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)   
  1) ECO - TUBE 9W หลอด 180.00 
  2) ECO - TUBE 10W หลอด 360.00 
  3) ECO - TUBE 17W หลอด 450.00 
  4) ECO - TUBE 18W หลอด 540.00 
  5) ECO - TUBE 20W หลอด 580.00 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07010003 6) ECO - TUBE 23W หลอด 630.00 
 (ต่อ) หมายเหตุ :  

1.  ราคาน้ีไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อ่ืนที่ไม่ใช่สินค้า 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย 

  

12 07010015 โคมไฟถนน (STREET LIGHT)   
  

 
ดวงโคมไฟส าหรับให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสต์เหน่ียวน า     
ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V 

  

  1)  รุ่น ST3 (HR)    
  1.1)  ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 1 x 150 W  ชุด 9,000.00 
  1.2)  ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 1 x 250 W  ชุด 11,000.00 
  2)  รุ่น ST12 (HR)    
  2.1)  ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 1 x 150 W  ชุด 9,500.00 
  2.2)  ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 1 x 250 W ชุด 11,500.00 
 

 

หมายเหตุ :  
1.  ราคาน้ีรวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่า น้ัน  

โดยไม่รวมค่าติดตั้ง ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม
ตามระยะทาง 

2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย 

  

13 07010020 หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป์ (LED TUBE T8)   
  1)  LED - T8 8W หลอด 300.00 
  2)  LED - T8 14W หลอด 375.00 
  3)  LED - T8 16W หลอด 350.00 
  หมายเหตุ :  

1.  ราคาน้ีรวมค่าขนส่งแล้ว 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย 

  

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 

1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
14 12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน้ ามัน (Bio dispersant)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลิตร  ขวด 450.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร  ขวด/แกลลอน 1,000.00 
  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4)  ขนาด 20 ลิตร ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมายเหตุ :  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน-

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
15 12010004 สารท าความสะอาดชีวบ าบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนคิ) 

(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 
  

  1)  ขนาด 250 มิลลิลิตร  ขวด 350.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร   ขวด/แกลลอน 800.00 
  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00 
  4)  ขนาด 20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 7,500.00 
 

 
หมายเหตุ :  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน-
จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 

  

16 12010005 น้ ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

  

  1)  ขนาด 250 มิลลิลิตร  ขวด 260.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร   ถัง/แกลลอน 800.00 
  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 2,150.00 
  4)  ขนาด 20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 8,000.00 
 

 
หมายเหตุ :  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน-
จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 

  

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
17 12020001 เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ

การบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 
 

 
 

  ขนาด 10 ลิตร เครื่อง 390,000.00 
 

 
หมายเหตุ :  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน-
จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 

  

13 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 

1302 ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 

18 13020008 ชุดอุปกรณ์ซ่ อมปรับปรุ ง เพิ่ มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้        
อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ แอล 70 (The Upgraded 
kit for the 40 mm L70 Anti-Aircraft Gun) 

ชุด  23,000,000.00 
 

  ประกอบด้วย 
1.  ระบบควบคุมการเคลื่อนที่แบบไฟฟ้าดิจิตอล ส าหรับควบคุม 

การหมุนปืน 

  

  2.  เซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดควบคุมมอเตอร์   
  3.  กล่องสัญญาณสื่อสาร  ส าหรับเชื่อมต่อกับเรดาห์ควบคุม

ระยะไกล พร้อมด้วยโปรแกรมควบคุมการยิงและติดตาม
เป้าหมาย รองรับการตรวจจับวัตถุต้องสงสัยด้วยกล้องออปโต
อิเล็กทรอนิกส์ 

  



6 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 13020008 

(ต่อ) 
4.  จอแสดงผลการท างาน ส าหรับตรวจสอบสถานะและสั่งการ

ระบบควบคุมการยิง รองรับการค้นหา เลือกและติดตาม
เป้าหมายด้วยกล้องออปโตอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ 

  

  หมายเหตุ :  ราคาน้ีรวมค่าขนส่ง และติดตั้ง  รวมทั้งอุปกรณ์
ประกอบที่ใช้งานได้ทันที 

  

14 ด้านอ่ืน ๆ 
19 14000028 ถังท าน้ าร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 

(Heat recovery water heater) 
  

  PAC FRENERGY   
  1)  PAM - 1001/ Size 450 x 1150/ 100 ลิตร เครื่อง 38,200.00 
  2)  PAM - 1002/ Size 450 x 1150/ 100 ลิตร เครื่อง 48,500.00 
  3)  PAM - 1501/ Size 520 x 1220/ 150 ลิตร เครื่อง 48,700.00 
  4)  PAM - 1502/ Size 520 x 1220/ 150 ลิตร เครื่อง 58,900.00 
  5)  PAM - 2002/ Size 520 x 1551/ 200 ลิตร เครื่อง 62,900.00 
  6)  PAM - 3002/ Size 620 x 1562/ 300 ลิตร เครื่อง 77,400.00 
  7)  PAM - 4502/ Size 710 x 1760/ 450 ลิตร เครื่อง 99,500.00 
  หมายเหตุ : ราคาน้ีรวมค่าขนส่งและติดตั้ง   
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รหัส : 01010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ 
(Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โพลี - พารา พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ 

 (POLY -  PALA Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามสนาม จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามสนาม จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสไลน์ เพาเวอร์ 
 2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร-เอ็น วิศวกรรม 
 3.  บริษัท เจ เอ็ม เอส ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จ ากัด 
 4.  บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
 5.  บริษัท ริชเชส โกรว จ ากัด 
 6.  บริษัท แอท นอร์ท ไทย จ ากัด 
 7.  บริษัท อภิ โปรเกรส จ ากัด 
 8.  บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จ ากัด 
 9.  บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ ากัด 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟันน่ีดี 
 11. บริษัท พาเพลิน จ ากัด 
 12. บริษัท พับบลิค ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
 13. บริษัท พิษณุโลก รวมช่าง จ ากัด 
 14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครธานี กรุ๊ป 
 15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุโขทัยซัพพลาย 
 16. บริษัท นคราแลนด์ จ ากัด 
 17. บริษัท โอเซียนวินต์กรุ๊ป จ ากัด  
 18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินท์เทรดดิ้ง 
 19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี เอส พัฒนกิจ 
 20. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กแคนดีไซน์ 
 21. บริษัท ชาญกมลเวย์ 611 จ ากัด 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามสนาม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - มิถุนายน 2566 (4 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสนามกีฬา โดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบน
พื้นคอนกรีตหรือพื้นยางมะตอย ซ่ึงมีคุณสมบัติความยืดหยุ่น ให้สามารถรองรับแรงกระแทกได้ โดยนวัตกรรมน้ี  
มีการน าเม็ดยางพาราธรรมชาติมาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือเม็ดยางรีไซเคิล ซ่ึงมีการคิดค้นปรับแต่งสูตรให้ มี  
ความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน มอก. 2682 - 
2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาทดสอบเทียบเคียง
ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลด  
การน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหา
ยางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 รุ่น POLY - PALA (Top PU) 7 MM 

- ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ 
- พื้นสนามมีความหนา 7 มิลลิเมตร (ชั้นยางด ามีความหนา 5 มิลลิเมตร และชั้นโพลียูรี เทน 

มีความหนา 2 มิลลิเมตร) 
- พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 2 - 5 มิลลิเมตร 
- เป็นพื้นที่ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก โดยเม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะและลงทับหน้า  

ยางสังเคราะห์ มีคุณสมบัติและอ้างอิงวิธีทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2683 - 2558 
- เม็ดยางด ามีสัดส่วนของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% ของเน้ือยางทั้งหมด และปริมาณเน้ือยาง 

ไม่ต่ ากว่า 30% ของเน้ือวัสดุทั้งหมด จากผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2682 - 2558 

 
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2561 
 -  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562  
 - เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 
 - เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท สยามสนาม จ ากัด       0 2716 3470 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร 
 

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร  

รหัส : 02010018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ  
(Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ  
(Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement)   

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท นิวพรอสเพอริตี้ เบลท์ติ้ง จ ากัด จ้างภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัย  

ผู้จ าหน่าย :  บริษัท นิวพรอสเพอริตี้ เบลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ศิริ โม อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท นิวพรอสเพอริตี้ เบลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2563 - มีนาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   

ผลงานนวัตกรรม แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ พัฒนาต่อยอดมาจากการท าสายพานล าเลียง  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางธรรมชาติ มีสีด า ข้างในเสริมด้วยผ้า Polyester - Nylon 1 ชั้น ในลักษณะ Sandwich  
การเสริมผ้าใบน้ี ได้ท าการเคลือบผ้าใบด้วยยาง friction ทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้ผ้าใบ กับยางด้านบนและด้านล่างยึดเกาะประสาน
เป็นเน้ือเดียวกันด้วยวิธีการอบหรือที่เรียกว่า Vulcanizing เพื่อช่วยในเรื่องของความทนต่อการฉีกขาด ความต้านทานแรงดึง  
ทนต่อแรงกดกระแทก การหลุดล่อน บิดงอ ผลงานนวัตกรรมน้ีผ่านการวิจัย ทดลอง และทดสอบเทียบเคียงกับมาตรฐาน  
มอก. 2584 - 2556 ซ่ึงด้านบนพื้นผิวแผ่นยางเป็นลวดลายข้าวหลามตัด มีลักษณะนูนขึ้นประมาณ 3 มิลลิเมตร ด้านล่าง  
ของแผ่นยางเป็นพื้นเรียบ ขนาดมาตรฐานของแผ่นยาง มีความกว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.8 เมตร หนา 15 มิลลิเมตร และ  
30 มิลลิเมตร และขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 2.2 เมตร หนา 15 มิลลิเมตร และ 30 มิลลิเมตร ลักษณะพิเศษอีกประการ  
ของผลิตภัณฑ์ชิ้นน้ีคือ สามารถปูเป็นผืนเดียวตามความยาวของโรงเรือน เช่น 30 เมตร 50 เมตร หรือ 100 เมตร เพื่อการท า
ความสะอาดที่ง่ายขึ้น 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. นวัตกรรมแผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ มีสีด า ท าจากยางธรรมชาติ 
2. ด้านในเสริมด้วยผ้าใบ หรือผ้า Polyester - Nylon 1 ช้ัน 
3. ด้านบนพื้นผิวมีลวดลายข้าวหลามตัด ลักษณะนูนขึ้นจากผิวประมาณ 3 มิลลิเมตร ด้านล่าง  

เป็นพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย 
4. ขนาดของแผ่นยาง กว้าง 120 เซนติเมตร x ยาว 180 เซนติเมตร หนา 15 และ 30 มิลลิเมตร 
5. ขนาดของแผ่นยาง กว้าง 120 เซนติเมตร x ยาว 220 เซนติเมตร หนา 15 และ 30 มิลลิเมตร 
6. ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงที่ประมาณ 50 ± 5 Shore A 
7. ความต้านทานแรงฉีกขาดไม่น้อยกว่า 160 kN/m 
8. แผ่นยางทนต่อการขัดสี 
9. แผ่นยางมีสารปรอทไม่เกิน 0.1% สารตะก่ัวไม่เกิน 0.1% และแคดเมียมไม่เกิน 0.01%  
10. สามารถผลิตตามความยาวที่ลูกค้าต้องการได้ คือ ผลิตที่ความยาวต่อเน่ืองสูงสุด  100 เมตร  

ความกว้าง 1.2 เมตร ความหนา 15 มิลลิเมตร และ 30 มิลลิเมตร 

  บริษัท นิวพรอสเพอริตี้ เบลท์ติ้ง จ ากัด       0 2595 4199 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร  

รหัส : 02010019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสม
วัสดุใช้ซ้ า (HDPE Two – Layer Hybrid Recycle Pipe) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสม
วัสดุใช้ซ้ า (HDPE Two – Layer Hybrid Recycle Pipe) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีเอส พลัส อินเตอร์เทรด จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
 2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.เอ.เอ็กซ์.เทรดดิ้ง (ส านักงานใหญ่) 
 3.  บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2563 - มีนาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   

ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ า เป็นท่อที่ผลิตจากวัสดุประเภท 
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ซ่ึงผนังชั้นในเป็นท่อจากวัสดุพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) คอมพาวนด์ใหม่ 
(virgin compound) ตามมาตรฐาน DIN 8074 และ DIN 8075 และผนังชั้นนอกเป็นท่อจากวัสดุพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง 
(HDPE) ที่ผสมวัสดุใช้ซ้ า (Recycle) ซ่ึงได้มาจากกระบวนการรีไซเคิล ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากปัญหาพลาสติก
เหลือใช้ โดยได้ท าการคิดค้นและพัฒนาการปรับปรุงคุณสมบัติและควบคุมคุณภาพให้สามารถน าเศษพลาสติกประเภท  
พอลิเอทิลีนรีไซเคิล (HDPE Recycle) กลับมาใช้ประโยชน์ได้ และน ามาผสมเป็นวัสดุผนังท่อชั้นนอกเพื่อท าการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์เป็นท่อพอลิเอทิลีนที่มีผนังหลายชั้นด้วยกระบวนการอัดรีด (PE pipes with co – extruded layers) ท าให้ 
มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ใช้ทั่วไป มีคุณลักษณะที่ต้องการทางกล 
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และผลที่เกิดกับน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับท่อพอลิเอทิลีนคอมพาวนด์ใหม่ 
เ ม่ือน าไปใช้งานท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มีคุณสมบัติเด่น คือ มีความทนทานต่อความดัน มีอายุ 
การใช้งานยาวนาน มีความยืดหยุ่นสามารถโค้งม้วนได้ และสามารถเชื่อมต่อท่อหรือปรับทิศทางได้ด้วย อุปกรณ์ข้อต่อเชื่อม
ของท่อพอลิเอทิลีนทั่วไป สามารถเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อและความยาวของท่อได้ตามความเหมาะสมและ  
การขนส่ง 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ท่อพอลิเอทิลีนที่มีผนังหลายชั้น ส าหรับงานท่อน้ าใช้ งานเกษตรกรรมทั่วไป งานอุตสาหกรรม หรือ 
ใช้เป็นท่อน้ าทิ้ง (ไม่แนะน าให้ใช้งานเป็นท่อน้ าดื่ม) 

2. ท่อผลิตจากวัสดุพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)  
2.1   ผนังชั้นในเป็นท่อจากวัสดุพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) คอมพาวนด์ใหม่ (virgin 

compound) 
2.2   ผนังชั ้นนอกเป็นท่อจากวัสดุพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ( HDPE) ที ่ผสมวัสดุใช้ซ้ า    

(Recycle) ที่ได้มาจากกระบวนการรีไซเคิล ในสัดส่วนวัสดุใหม่ต่อวัสดุใช้ซ้ า ประมาณ 30 : 70  
2.3   ขึ้นรูปเป็นท่อพอลิ เอทิลีนที่ มีผนังหลายชั้น ด้วยกระบวนการอัดรีด  ( PE pipes with  

co - extruded layers) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

3. วัสดุใช้ซ้ า (Recycle) ได้จากการน าเศษพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพวัสดุ 

4. มีคุณสมบัติ คุณลักษณะที่ต้องการทางกล คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และผลที่เกิดกับน้ า อ้างอิงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับท่อพอลิเอทิลีนคอมพาวนด์ใหม่ 

5. มีคุณสมบัติเด่น คือ มีความทนทานต่อความดัน มีอายุการใช้งานยาวนาน มีความยืดหยุ่น 
สามารถโค้งม้วนได้ (เฉพาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 4 น้ิว) 

6. สามารถเชื่อมต่อท่อหรือปรับทิศทางได้ ด้วยอุปกรณ์ข้อต่อเชื่อมของท่อพอลิเอทิลีนมาตรฐานทั่วไป 
7. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อและความยาวของท่อหลากหลายสามารถเลือกได้ ตาม 

ความเหมาะสมของการใช้งานและการขนส่ง 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จ ากัด       0 2813 1331 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เบอร์ลอนทิน (Berlontin) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด จ้าง Chula 

Pharmacokinetic Research Center วิจัยในการศึกษา 
ชีวสมมูลยากาบาเพนทิน (Gabapentin) เปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 - พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :      

1. มีขอ้บ่งใชใ้นการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปรกติของเส้นประสาท (neuropathic pain) 

ในผูใ้หญ่ 

2. มีข้อบ่งใชใ้นการรักษาโรคลมชัก (Epilepsy) 
- ใช้เป็นยาเดี่ยว (monotherapy) ในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure with and without 
 secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี  
- ใช้เป็นยารักษาเสริม (adjunctive therapy) ในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure with and 
 without secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  

3. มีผลการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

4. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) 

5. เอกสารการรับรองมาตรฐานที่เก่ียวข้อง : หนังสือแจ้งผลการรับรองมาตรฐานห้องปฎิบัติการ ISO/IEC17025 
ในด้านการทดสอบยา gabapentin, capsule ครบทุกหัวข้อตามที่ก าหนดในวิธีวิเคราะห์ที่เป็นปัจจุบันตาม 
มาตรฐานเภสัชต ารับ US pharmacopoeia (USP41/NF36) ในหัวข้อทดสอบ ดังน้ี  

I. การตรวจเอกลักษณ์ (Identification) 
II. ปริมาณตัวยาส าคัญ (Assay) 
III. การละลายของตัวยา (Dissolution) 
IV. ความสม่ าเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วย (Uniformity of dosage units) 
V. สารปนเปื้อน (impurity) 

 



13 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560 

-  ขอแก้ไข ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 ดังน้ี 
1)  เพิ่มขนาดบรรจุ ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม บรรจุ 500 เม็ด/กล่อง  
2)  ทบทวนสิทธิในการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (พฤศจิกายน 2560 - พฤศจิกายน 

2563) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่ เหลืออยู่  นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมครั้งแรก 
(พฤศจิกายน 2560 - พฤศจิกายน 2568) เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยากาบาเพนทิน (Gabapentin) แล้ว  

3)  ปรับลดราคายา ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม บรรจุ 100 เม็ด/กล่อง จากเดิมราคา 400 บาท/กล่อง  
เป็นราคา 329 บาท/กล่อง 

 
++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด       0 2737 6717 ต่อ 860 หรือ 09 2375 2735 
ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010050 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คลอวาส - 40 (CHLOVAS - 40) และ  

คลอวาส - 20 (CHLOVAS - 20) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) เฉพาะขนาด 20 มิลลิกรัม 
 เมษายน 2561 - เมษายน 2565 (4 ปี) เฉพาะขนาด 40 มิลลิกรัม 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) ขนาดความแรง 40 มิลลิกรัม และ 20 มิลลิกรัม ภายใต้ชื่อการค้า  
คลอวาส - 40 (CHLOVAS - 40) และ คลอวาส - 20 (CHLOVAS - 20) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมัน โดยออกฤทธ์ิยับยั้งของ
เอนไซม์ HMG - CoA reductase ซ่ึงท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยารีดักชั่นของ 3 – hydroxyl - 3 methylglutaryl - coenzyme A 
ให้กลายเป็น mevalonate ในกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ ซ่ึงมีข้อบ่งใช้ ดังน้ี 

1. ลดความเสี่ยงการเกิดกล้ามเน้ือหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง การท า revascularization 
procedures การเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลว และอาการเจ็บหน้าอกจาก  
โรคหลอดเลือดหัวใจ 

2. รักษาผู้ป่วย Fredrickson type III ซ่ึงตอบสนองไม่เพียงพอต่อการควบคุมอาหาร 
3. เป็นยาที่ใช้เสริมกับการควบคุมอาหารในการลดระดับคอเลสเตอรอลรวม lipoprotein cholesterol  

มีความหนาแน่นต่ า (LDL - C) apolipoprotein B (apo B) และไตรกลีเซอไรด์ที่สูง และช่วยเพิ่มระดับ 
lipoprotein cholesterol ที่มีความหนาแน่นสูง (HDL - C)  

4. ใช้ส าหรับป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมันที่มีประสิทธิภาพ และสามารถให้โดยการรับประทาน 
2. เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing Practices 
Pharmaceutical Inspection Co - operation Scheme) 

3. มีชีวสมมูลกันทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ายาต้นแบบ 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561 
- เพิ่มรายการความแรงยา ขนาด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นทะเบียนฯ ของยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) ขนาดความแรง 40 มิลลิกรัม 

จากเดิม 3 ปี (เมษายน 2561 – เมษายน 2564) เป็น 4 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นทะเบียนฯ 
(เมษายน 2561 – เมษายน 2565) ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาอะโทรวาสแตติน 
(Atorvastatin) ขนาดความแรง 40 มิลลิกรัม แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด       0 2461 1234 
ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010069 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคลพิโดเกรล จีพีโอ (75 มิลลิกรัม) (Clopidogrel GPO (75 mg)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 - มิถุนายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 ยา CLOPIDOGREL GPO ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Clopidogrel ในขนาด 75 มิลลิกรัม 
 ยา Clopidogrel เป็นยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ออกฤทธ์ิยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดโดยยับยั้ง
การจับของ adenosine diphosphate (ADP) กับ P2Y12 receptor ที่ เกล็ดเลือดอย่างจ าเพาะเจาะจง  ท าให้ ADP  
ไม่สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของ glycoprotein GP llb/llla complex ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ด
เลือด มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันทั้งในหัวใจ (Myocardial ischemia) และในสมอง (Cerebro -vascular 
accident) มีขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง โดยจะรับประทานพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้ 
 ยา CLOPIDOGREL GPO มีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (PLAVIX®) ผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 2 รายการ
มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence) 

 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 

- ทบทวนสิทธิการขึ้นทะเบียนฯ จากเดิม 3 ปี (มิถุนายน 2561 - มิถุนายน 2564) เป็น 8 ปี นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นทะเบียนฯ (มิถุนายน 2561 - มิถุนายน 2569) ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่ เน่ืองจาก
องค์การฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย  
ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 
2563 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

  องค์การเภสัชกรรม       0 2203 8600 - 3 
ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010168 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม และ ยาทรามาดอล 37.5 มิลลิกรัม 
(Paracetamol 325 mg and Tramadol HCl 37.5 mg) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  DUOCETZ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2563 - มีนาคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 ยาพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม และ ยาทรามาดอล 37.5 มิลลิกรัม ภายใต้ชื่อทางการค้า DUOCETZ น้ี  
เป็นยาสามัญใหม่ ซ่ึงเป็นผลมาจากการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อทดแทนยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง 
มีข้อบ่งใช้ในการบ าบัดอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง (Moderate to severe pain) โดยในการวิจัยและพัฒนาต้อง
ด าเนินการค้นคว้า คัดเลือกสูตรต ารับพัฒนาวิธีวิเคราะห์ เพื่อท าการศึกษาความคงสภาพของยา การละลายตัวยาใน 
หลอดทดลอง รวมทั้งการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกัน  และได้รับ 
การอนุมัติทะเบียนยา จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. DUOCETZ เป็นยาเม็ดรูปยาวนูน ปลายมน เคลือบฟิล์มสีเหลือง 
2. DUOCETZ ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ 2 ตัว คือ พาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม และ ยาทรามาดอล  

37.5 มิลลิกรัม 
3. ข้อบ่งใช ้: บ าบัดอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง (Moderate to severe pain) 
4. DUOCETZ เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย มีราคาที่ประหยัดกว่า ยาต้นแบบจากต่างประเทศ  
5. DUOCETZ มีผลการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ เทียบกับยาต้นแบบจากต่างประเทศ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน)       0 2709 3660 - 4 
ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010169 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาไอวาบราดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ivabradine Hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : บราลอน 7.5 (BRALON 7.5) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2563 - มีนาคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:   

1. ยาไอวาบราดีน ไฮโดรคลอไรด์ ( Ivabradine Hydrochloride) เป็นยาสามัญใหม่ ในยา 1 เ ม็ด 
ประกอบด้วย Ivabradine Hydrochloride 7.5 mg. มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะ angina และภาวะ
หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โดย Ivabradine จะไปลดการท างานของ pacemaker ที่ sinus node โดยไป 
ปิด ก้ัน Hyperpolarization - activated  cyclic nucleotide -  gated (HCN) channel เพื่ อยับยั้ ง
เฉพาะเจาะจงที่ I (f) current ซ่ึงมีผลท าให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง แต่ไม่มีผลต่อ ventricular 
repolarization และ myocardial contractility  

2. ยาไอวาบราดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ivabradine hydrochloride) มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการ
พิจารณาจากส านักคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection  
Co - operation Scheme (PIC/s) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา BRALON 7.5 เป็นยาเม็ดขนาดความแรง 7.5 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปสามเหลี่ยม นูน เคลือบฟิล์ม 

สีส้ม ด้านหน่ึงมีตัวเลข 7.5  อีกด้านหน่ึงเรียบ เลขทะเบียนที่ 1A 36/62 (NG) 
2. ยา BRALON 7.5 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษา

โรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา  
ได้ทุกเม็ด  

4. ยา BRALON 7.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยา
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด       0 3856 4930 - 2 
ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010170 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซีลีคอกซิบ (Celecoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไซเบ็ก (200 มก. แคปซูล) (CYBEC (200 MG CAPSULE)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2563 - มีนาคม 2569 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 CYBEC (200 MG CAPSULE ) เป็นผลิตภัณฑ์ยาชนิดแคปซูล ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Celecoxib  
200 มิลลิกรัม เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ในกลุ่ม selective cyclooxygenase - 2 (COX - 2) 
inhibitor ออกฤทธ์ิโดยการยับยั้งการสร้าง prostaglandin ผ่านการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase - 2 (COX - 2) 
ผลิตภัณฑ์ยาน้ีจึงมีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการอักเสบและอาการปวดในโรคข้อกระดูกเสื่อม ( Osteoarthritis) และ 
ข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) ทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่ 
และอาการปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ  
 ผลิตภัณฑ์น้ีมีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่
เทียบกับยาต้นแบบ (CELEBREX®)  
 คุณลักษณะเฉพาะ:  

1. ส่วนประกอบใน 1 แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Celecoxib 200 มิลลิกรัม 
2. ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการอักเสบและอาการปวดในโรคข้อกระดูกเสื่อม (Osteoarthritis) และ 

ข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) ทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ใช้รักษาอาการปวด
แบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่และอาการปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ 

3. ผลิตภัณฑ์ยา CYBEC (200 MG CAPSULE ) ได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง
ความสามารถในการทดสอบยาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด       0 2625 9999 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - S , ECO - ONE , ECO - TWO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
   2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3.  บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
 4.  บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จ ากัด 
 5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
 6.  บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนกิจ 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนด ารง 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาท าเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสม 
กับตัว LED ท าให้ผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการท างานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงต่างจากโคมไฟ
ถนนเดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึง
มีอายุการใช้งานที่สั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพื้นที่ถนน หรือพื้นที่ส่วนอ่ืน ๆ ได้อย่างครอบคลุม 
และตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื้นที่ และ
ความต้องการลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่น้ัน ๆ ได้ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เงื่อนไข ราคาน้ีไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อ่ืนที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2271 4888 
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณไ์ฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - TUBE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
   2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3.  บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
 4.  บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จ ากัด 
 5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
 6.  บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนกิจ 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนด ารง 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบทั้งในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50%  
ไร้ซ่ึงรังสี UV และสารปรอท ซ่ึงต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่างสิ้นเชิง ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน และด้าน 
ความปลอดภัย อีกทั้งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 - 145 lm/W และชุด Drive 
ออกแบบให้มี Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ทนทาน 
ต่อสัญญาณฟ้าผ่าแค่ประมาณ 1 kV 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560  

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เงื่อนไข ราคาน้ีไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อ่ืนที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562  
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2271 4888 
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณไ์ฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนน (STREET LIGHT) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนน บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
 (Street Light D.P. TRADING CO.,LTD) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการไฟฟ้านครหลวง  
 และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท สายรักไทย (1994) จ ากัด 
 2.  บริษัท ต.ไพศาลเอ็นจิเนียริ่งกรุ๊พ จ ากัด 
 3.  บริษัท ส.เงินคงคุณ จ ากัด 
 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วณิกสิทธ์ิ 
 5.  บริษัท พีพี ธนบูรณ์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2562 - มีนาคม 2569 (6 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงานส่องสว่างส าหรับไฟถนน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านใน  
ท าหน้าที่บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซ่ึงมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนน
ทั่วไป ท าให้สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสูง ขนาด  
250 วัตต์ หรือ 400 วัตต์ เม่ือเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนโคมไฟถนนตามการออกแบบน้ี สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของ
หลอดไฟเป็นขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมน้ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่าง
ของโคมไฟถนนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและ
การไฟฟ้านครหลวง 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. โคมไฟถนนมีสมรรถนะทางแสงสูงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ 
2. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ 

ค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
บนทางหลวง กรมทางหลวง คือ มีค่าความส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 21.5 ลักซ์ (lux) ค่าความ
สม่ าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1:2.5 และ (Emax/Emin) ไม่เกิน 6:1 

3. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ 
ค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนด ของการไฟฟ้านครหลวง คือ มีค่าความ  
ส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 15 ลักซ์ (lux) และค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) 
ไม่น้อยกว่า 1:3 

4. โคมไฟเป็นไปตาม มอก.1955 - 2551 และ มอก.902 เล่ม 2 (3) - 2557 
5. โคมไฟถนนรุ่น ST3 (HR) ขนาด 150 W และ 250 W มีค่า IP54/IP24 
6. โคมไฟถนนรุ่น ST12 (HR) ขนาด 150 W และ 250 W มีค่า IP65 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

 

  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด      0 2319 4484 หรือ 081 811 7708 
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  หลอดไฟ แอลอีดี ที8 (LED - T8) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แอลแอนด์อี โซลิดสเตท จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ากัด 
 2.  บริษัท แอลแอนด์อี แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
 3.  บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จ ากัด 
 4.  บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จ ากัด 
 5.  บริษัท วี เอ อาร์ เอส จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวป์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบทั้งในส่วนของ
ชุด LED Module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ หลอด LED TUBE T8 มีประสิทธิภาพการส่องสว่าง 
มากกว่า 150 lm/W และชุด Driver ออกแบบให้มี  Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV. มีการใช้
วัตถุดิบพลาสติกที่ไม่ติดไฟและกระจายแสงได้ดีมาท าเป็นตัวหลอดซ่ึงจะช่วยลดโอกาสการเกิดการลุกลามของเปลวไฟ  
อันเน่ืองมาจากการลัดวงจรภายในหลอด ซ่ึงอาจพบในหลอดด้อยคุณภาพที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  มีประสิทธิภาพการส่องสว่างมากกว่า 150 lm/W 
2.  ให้แสงสีขาว อุณหภูมิสี 6500 K มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 500 K 
3.  มีค่าฮาร์มอนิค น้อยกว่า 15% 
4.  ค่าความถูกต้องของสี CRI มากกว่า 80 
5.  มุมกระจายแสง มากกว่า 150 องศา 
6.  ตัวหลอดท าจากวัตถุดิบประเภทโพลีคาร์บอเนตที่ผ่านการทดสอบการติดไฟที่ระดับ UL94VO 
7.  มีความเสี่ยงของปริมาณสเปคตรัมแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ เป็นอันตรายต่อสายตามนุษย์  

(Blue Light Hazard) ในระดับศูนย์ 
   8.  Surge Protection 2 kV. 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

 

  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)      0 2248 8133 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารชีวภาพขจัดคราบน้ ามัน (Bio dispersant) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  OIL SPILL CONTROL 
หน่วยงานที่พัฒนา :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  

                                  และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จัดจ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้านวีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จ ากัด 
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 
16. บริษัท เอวัน พลัส พรีเม่ียม (ประเทศไทย) จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม : 
 Oil spill control เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซ่ึงประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และ
สารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ ามัน คราบน้ ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ไม่กัดกร่อน  
ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดคราบน้ ามัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ ามันรวมทั้งบริเวณแหล่งน้ า 
หรือดินที่ปนเปื้อนน้ ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบ าบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการท างาน
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ ามันทั้ง 8 สายพันธ์ุ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559  
-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

  บริษัท คีนน์ จ ากัด      0 2747 2101 – 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4 
ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารท าความสะอาดชีวบ าบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
 (Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้านวีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จ ากัด 
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 
16. บริษัท เอวัน พลัส พรีเม่ียม (ประเทศไทย) จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม : 
 คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซ่ึงประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ 
และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ ามัน คราบน้ ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ  
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ท าความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ท างาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบ าบัดค่าสกปรกของน้ าเสีย (ค่า BOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น้ าเสีย โดยอาศัยการท างานเชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ ามันทั้ง 8 สายพันธ์ุ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุ  
จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559  
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- ปรับราคา ขนาด 20 ลิตร ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

  บริษัท คีนน์ จ ากัด      0 2747 2101 – 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4 
ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  1. คีนน์ เจิม คิลเลอร ์บลัด, สเกล แอนด ์ออยล ์รีมูฟเวอร ์
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของ อย.) 
 2. เจิม เฮดเตอร์ - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ 
 (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้านวีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จ ากัด 
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 
16. บริษัท เอวัน พลัส พรีเม่ียม (ประเทศไทย) จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด , สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 
ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อรา ได้ถึง 99.99%  
ได้ทุกพื้นผิว สามารถท าความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิว และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol – free formulation)  
 2. เจิม เฮดเตอร์  - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รี มูฟเวอร์  คือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดของเหลว ที่ ใช้ใน 
ด้านการปศุสัตว์ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99% 
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 โดยผลิตภัณฑ์น้ีมีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซ่ึงเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน้ ามันมะพร้าว น ามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์ 
ให้น้อยลง  
 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์ - บลัด 
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อ่ืนในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ 
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้  
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์ จ ากัด ร่วมวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
9. ร้านวีทีซัพพลาย 
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
12. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จ ากัด 
13. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
14. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
15. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 
16. บริษัท เอวัน พลัส พรีเม่ียม (ประเทศไทย) จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ในระบบบ าบัด น้ าเสีย (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) คีนน์  
โอเอ็มอาร์ – ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วน
เครื่องอุปกรณ์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล 
น ามาย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายน้ิวสัมผัสเท่าน้ัน ท าให้
สะดวก ใช้ง่าย และที่ส าคัญสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ในปริ มาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั้ง 
มีความสดใหม่ตลอดเวลา ท าให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
 คีนน์ โอเอ็มอาร์ จะถูกติดตั้งพร้อมกับอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรความเข้มข้นสูง สูตรเฉพาะและเหมาะสมกับ  
หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จ ากัด และหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นที่มีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัย 
ไบโอเทค แล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน้ าเสียที่มีน้ ามันหรือไขมัน
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ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์
บ าบัดน้ าเสีย ซ่ึงเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียของอุตสาหกรรม  
ที่สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ น้ีได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า  
คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และ  
นิคมอุตสาหกรรม 
  
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
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ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 
 

:  ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 

รหัส : 13020008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้      
อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ แอล 70 
(The Upgraded kit for the 40 mm L70 Anti - Aircraft Gun) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้       
อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ แอล 70 

 (The Upgraded kit for the 40 mm L70 Anti - Aircraft Gun) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  มหา วิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  โดย ได้ รั บทุนการ วิ จัย จ าก  

บริษัท อาร์ม่ี ซัพพลาย จ ากัด ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อด ารงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ  
ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก และ 
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อาร์ม่ีซิส ซัพพลาย จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อาร์ม่ีซิส ซัพพลาย จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2563 - มีนาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ผลงานนวัตกรรมน้ี เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการด ารงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ยุทโธปกรณ์
ทางการทหาร ได้แก่ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบแอล 70 โดยท าการพัฒนาระบบควบคุมแบบปิดของ
เซอร์โวมอเตอร์ เพื่อใช้ทดแทนมอเตอร์ไฮดรอลิคส์ ส าหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของมุมทางสูงและมุมทางทิศของปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบแอล 70 ซ่ึงช ารุดเสียหาย และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและได้ท าการพัฒนา
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ส าหรับควบคุมการท างานระหว่างปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบแอล 70 กับ 
ระบบควบคุมการยิงด้วยเรดาห์ เพื่อให้สามารถท างานได้ทั้งระบบการท างานแบบควบคุมการยิงโดยเจ้าหน้าที่ ประจ าปืน 
(Local Control) และระบบการท างานแบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระยะไกลร่วมกับระบบควบคุมการยิงด้วยเรดาห์ได้  
(Remote Control)  พร้อมโปรแกรมส าหรับติดตามการเคลื่อนที่ของเป้าหมายและระบบค านวณวิถีกระสุนส าหรับการค้นหา
มุมดักเพื่อความแม่นย าในการยิงเป้าหมาย ที่สามารถรองรับอุปกรณ์ค้นหาและติดตามเป้าหมาย ที่มีความทันสมัยมากขึ้น 
ในอนาคต เช่น กล้องออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (Opto-Electronic Fire Control) ซ่ึงจะประกอบด้วย กล้องตรวจการณ์กลางวัน 
กล้องจับภาพด้วยรังสีความร้อน และกล้องเลเซอร์วัดระยะ ซ่ึงสามารถติดตั้งเพิ่ม เติมและใช้งานร่วมกันได้ในทันที และ 
ยังท าการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนซ่อมทดแทน ชุดแหวนยางกันซึมและชิ้นส่วนโลหะ ของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด  
40 มิลลิเมตร แบบแอล 70 ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ เพื่อเป็นการด ารงสภาพและทดแทนชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอ
ช ารุดตามอายุการใช้งาน 
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 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ระบบทางไฟฟ้าควบคุมแบบดิจิตอลและระบบเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้า ส าหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของ

มุมทางสูงและมุมทางทิศ ของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบแอล 70 ด้วยความ
เที่ยงตรง แม่นย า และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าระบบควบคุมการเคลื่อนแบบเดิม 

2. ระบบอุปกรณ์ส่งก าลังทางกล ซ่ึงท าหน้าที่ต่อเชื่อมระหว่างเซอร์โวมอเตอร์กับระบบขับเคลื่อนเดิม
ของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบแอล 70 เพื่อทดแทนการท างานของมอเตอร์ 
ไฮดรอลิค 

3. อุปกรณ์และโปรแกรมสื่อสารส าหรับเชื่อมต่อสัญญาณ เพื่อควบคุมการท างานระหว่างปืนต่อสู้  
อากาศยานกับระบบควบคุมการยิงด้วยเรดาห์ เพื่อให้สามารถควบคุมแบบอัตโนมัติระยะไกลได้ 
พร้อมโปรแกรมอัตโนมัติซ่ึงรองรับอุปกรณ์ค้นหา ติดตามเป้าหมายและค านวณวิถีกระสุน เช่น  
กล้องออปโตอิเล็กทรอนิกส ์ เพื่อความแม่นย าในการยิงที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ในอนาคต 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อาร์ม่ีซิส ซัพพลาย จ ากัด      0 2184 2851 
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ด้านอื่น ๆ 
 
 

รหัส : 14000028 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ถังท าน้ าร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 
(Heat recovery water heater) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แพค ฟรีเนอร์จ้ี : ถังท าน้ าร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง
ของเครื่องปรับอากาศ (PAC Frenergy : Heat recovery water 
heater) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  และจ้าง
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(KMITL) วิจัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2563 - มีนาคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 ถังท าน้ าร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ (PAC Frenergy) เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยลด
ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากเครื่องท าน้ าอุ่น - น้ าร้อนไฟฟ้า เหมาะกับสถานที่ที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
และต้องการใช้น้ าร้อน เช่น กลุ่มบ้านพักอาศัย ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงมาก ผลิตภัณฑ์ถังท าน้ าร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง
ของเครื่องปรับอากาศจะเป็นตัวช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการน าพลัง งานเหลือทิ้งที่ปล่อยสู่
บรรยากาศกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทางหน่ึง โดยถังท าน้ าร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 
(PAC Frenergy) ถูกออกแบบมาให้ทนการกัดกร่อนจากน้ าและง่ายต่อการติดตั้งและการน าไปใช้งาน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ถังท าน้ าร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศใช้ทดแทนเครื่องท าน้ าร้อนไฟฟ้า 
2. สามารถใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตั้งแต่ 9,000 บีทียู ขึ้นไป 
3. ผลิตน้ าร้อนโดยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารท าความเย็นกับน้ า 
4. ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนพันรอบนอกถังน้ าชั้นใน ท าให้สารท าความเย็นไม่ปนเปื้อนกับน้ าในถัง 
5. ฉนวนกันความร้อนผลิตจากโพลียูรีเทนโฟม 
6. โครงสร้างถังชั้นในผลิตจากเหล็กเคลือบอีนาเมล 
7. ลดการกัดกร่อนพื้นผิวถังชั้นในด้วย Special High Density Stainless Steel Core Magnesium 

Anode (วัสดุสิ้นเปลือง) 
8. ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน สูงสุดถึง 2 ชุด ต่อ ถัง (เฉพาะรุ่น) สามารถติดตั้งถังท าน้ าร้อนกับ

เครื่องปรับอากาศได้ 1 - 2 เครื่อง 
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9. สามารถติดตั้งภายนอกได้ด้วยระดับการปกป้อง IP23 ตามมาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องกันฝุ่น
และน้ า (IEC 60529)  

10. ป้องกันแรงดันและอุณหภูมิสูงด้วย ที่แรงดันประมาณ 10 bar (1000kPa) ด้วยอุปกรณ์ระบายแรงดัน 
T&P valve (Temperature and Pressure Relief Valve)  มาตรฐาน ANSI Z21.22 - CSA 4.4 

 
หมายเหตุ : ในการทดสอบกรณีท างานกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู  เป็นเวลา 10 ชั่วโมง  
ที่อุณหภูมิน้ า เริ่มต้นประมาณ 29 - 31 องศาเซลเซียล ถังท าน้ าร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 
สามารถท าอุณหภูมิน้ าได้สูงสุด ดังน้ี 
  - ขนาดปริมาตรถัง 100 ลิตร สามารถท าอุณหภูมิน้ าได้สูงสุดประมาณ 60 องศาเซลเซียล 
  - ขนาดปริมาตรถัง 200 ลิตร สามารถท าอุณหภูมิน้ าได้สูงสุดประมาณ 52 องศาเซลเซียล 
  - ขนาดปริมาตรถัง 450 ลิตร สามารถท าอุณหภูมิน้ าได้สูงสุดประมาณ 42 องศาเซลเซียล 
โดยถังทั้งสามขนาดสามารถดึงพลังงานเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศในการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ใกล้เคียงกันที่ประมาณ 
15 %  
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2347 0447 
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ตารางราคา รหัส 02010019 :  ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแนน่สูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ า  
 (HDPE  Two – Layer Hybrid Recycle Pipe) 
 

รายการท่อ HDPE Two - Layer  Hybrid  Recycle  Pipe ชั้นคุณภาพของคอมพาวนด์ PE 100  
อนุกรมท่อ 

SDR41 SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 
S20 S12.5 S10 S8 S6.3 S5 

ชั้นคุณภาพ          ความดันระบุ (PN) bar         
PE100 PN4 PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16 

ขนาดØภายนอก หนา/มม. บาท/ม. หนา/มม. บาท/ม. หนา/มม. บาท/ม. หนา/มม. บาท/ม. หนา/มม. บาท/ม. หนา/มม. บาท/ม. 
Ø SIZE (OD) T (mm) Baht/m T (mm) Baht/m T (mm) Baht/m T (mm) Baht/m T (mm) Baht/m T (mm) Baht/m 

มม. นิ้ว   (รวม Vat)   (รวม Vat)   (รวม Vat)   (รวม Vat)   (รวม Vat)   (รวม Vat) 
20 1/2" - - - - - - - - 1.8 15.00 2.0 15.00 
25 3/4" - - - - - - 1.8 19.00 2.0 21.00 2.3 22.00 
32 1" - - - - - - 2.0 27.00 2.4 32.00 3.0 37.00 
40 1-1/4" - - 1.8 31.00 2.0 35.00 2.4 41.00 3.0 50.00 3.7 57.00 
50 1-1/2" - - 2.0 44.00 2.4 52.00 3.0 64.00 3.7 78.00 4.6 89.00 
63 2" 1.8 50.00 2.5 69.00 3.0 82.00 3.8 102.00 4.7 125.00 5.8 141.00 
75 2-1/2" 1.9 63.00 2.9 95.00 3.6 117.00 4.5 144.00 5.6 177.00 6.8 198.00 
90 3" 2.2 88.00 3.5 138.00 4.3 168.00 5.4 208.00 6.7 254.00 8.2 286.00 
110 4" 2.7 132.00 4.2 202.00 5.3 252.00 6.6 310.00 8.1 375.00 10.0 426.00 
125 4-1/2" 3.1 172.00 4.8 262.00 6.0 325.00 7.4 396.00 9.2 485.00 11.4 552.00 
140 5" 3.5 217.00 5.4 331.00 6.7 406.00 8.3 497.00 10.3 608.00 12.7 689.00 
160 6" 4.0 284.00 6.2 434.00 7.7 533.00 9.5 650.00 11.8 795.00 14.6 904.00 
180 6-1/2" 4.4 351.00 6.9 543.00 8.6 670.00 10.7 824.00 13.3 1,008.00 16.4 143.00 
200 7" 4.9 435.00 7.7 673.00 9.6 831.00 11.9 1,018.00 14.7 1,239.00 18.2 1,410.00 
225 8" 5.5 549.00 8.6 846.00 10.8 1,052.00 13.4 1,290.00 16.6 1,574.00 20.5 1,786.00 
250 9" 6.2 688.00 9.6 1,050.00 11.9 1,289.00 14.8 1,583.00 18.4 1,938.00 22.7 2,198.00 
280 10" 6.9 857.00 10.7 1,311.00 13.4 1,625.00 16.6 1,989.00 20.6 2,431.00 25.4 2,755.00 
315 12" 7.7 1,076.00 12.1 1,667.00 15.0 2,047.00 18.7 2,520.00 23.2 3,079.00 28.6 3,489.00 
355 14" 8.7 1,370.00 13.6 2,112.00 16.9 2,599.00 21.1 3,205.00 26.1 3,905.00 32.2 4,428.00 
400 16" 9.8 1,739.00 15.3 2,677.00 19.1 3,309.00 23.7 4,056.00 29.4 4,956.00 36.3 5,624.00 
450 18" 11.0 2,196.00 17.2 3,386.00 21.5 4,190.00 26.7 5,141.00 33.1 6,277.00 40.9 7,128.00 
500 20" 12.3 2,728.00 19.1 4,178.00 23.9 5,176.00 29.7 6,353.00 36.8 7,753.00 45.4 8,794.00 
560 22" 13.7 3,404.00 21.4 5,243.00 26.7 6,477.00 33.2 7,955.00 41.2 9,722.00 50.8 11,020.00 
630 24" 15.4 4,305.00 24.1 6,642.00 30.0 8,187.00 37.4 10,081.00 46.3 12,292.00 57.2 13,958.00 
710 28" 17.4 5,481.00 27.2 8,447.00 33.9 10,425.00 42.1 12,790.00 52.2 15,618.00 64.5 17,736.00 
800 32" 19.6 6,957.00 30.6 10,709.00 38.1 13,203.00 47.4 16,226.00 58.8 19,823.00 72.6 22,497.00 
900 36" 22.0 8,786.00 34.4 13,544.00 42.9 16,724.00 53.3 20,527.00 66.1 25,071.00 81.7 28,480.00 
1000 40" 24.5 10,871.00 38.2 16,711.00 47.7 20,661.00 59.3 25,373.00 73.4 30,935.00 90.8 35,169.00 
1200 48" 29.4 15,654.00 45.9 24,095.00 57.2 29,732.00 71.1 36,508.00 88.2 44,602.00 - 

 

 

หมายเหตุ :  ราคาสุทธิต่อหน่วยไม่รวมค่าติดตั้ง 
OD   หมายถึง Pipe Outside Diameter (mm) : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (มม.) 
SDR  หมายถึง Standard dimension ratio : อัตราส่วนขนาดมาตรฐาน     
S   หมายถึง Pipe Series : อนุกรมท่อ 
PN   หมายถึง nominal pressure : ความดันระบุ    
T   หมายถึง Pipe Wall Thickness (mm) : ความหนาท่อ (มม.) 
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รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010019 พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จากเม็ดยางธรรมชาติ 

และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพ้ืนส าเร็จรูป 
  

 

 

1) ST303020 ขนาด 300 x 300 x 20 มิลลิเมตร (หนา 20 มิลลิเมตร) 
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

กิโลกรัม 
1.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/

 กิโลกรัม 
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/

กิโลกรัม 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
2,116.50 

 
2,175.50 

 
2,231.50 

  2) ST404025 ขนาด 400 x 400 x 25 มิลลิเมตร (หนา 25 มิลลิเมตร) 
2.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

 กิโลกรัม 
2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/

กิโลกรัม 
2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/

 กิโลกรัม 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 
ตารางเมตร 

 

 
2,542.50 

 
2,622.50 

 
          2,697.50 

 
 

3) ST505025 ขนาด 500 x 500 x 25 มิลลิเมตร (หนา 25 มิลลิเมตร) 
3.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

 กิโลกรัม 

 
ตารางเมตร 

 
2,498.50 

 
  3.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/

กิโลกรมั 
3.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/

 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 
 

ตารางเมตร 

2,567.50 
 

2,633.50 

 

 

หมายเหตุ :   
1.  ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง 
2. ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนสง่ โดยค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม

ตามระยะทาง 
3.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
2 01010030 แผ่นยางปูพ้ืนผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ ส าหรับผู้พิการ

ทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY 
IMPAIRED PERSONS) 

  

 
 

1)   แผ่นยางแบบเตือน รุ่น A - 2714 D5 (ø12 มิลลเิมตร)  
แบบปุ่มเล็ก 5 แถว ขนาดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลิเมตร 

  

 
 

1.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/
 กิโลกรัม                   

แผ่น 315.00 

 
 

1.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/
 กิโลกรัม 

แผ่น 317.00 

 
 

1.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/
 กิโลกรัม 

แผ่น 319.00 

 
 

2)  แผ่นยางแบบเตือน รุ่น A - 2714 D6 (ø20 มิลลิเมตร)  
แบบปุ่มใหญ่ 6 แถว ขนาดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลิเมตร 

  

 
 

2.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/
 กิโลกรัม                   

แผ่น 315.00 

 
 

2.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/
 กิโลกรัม 

แผ่น 317.00 

 
 

2.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/
 กิโลกรัม 

แผ่น 319.00 

 
 

3)  แผ่นยางแบบน าทาง รุ่น A - 2714 L4 (ø17 มิลลิเมตร)  
แบบแท่ง 4 แถว ขนาดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลเิมตร 

  

 
 

3.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/
 กิโลกรัม                   

แผ่น 315.00 

 
 

3.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/
 กิโลกรัม 

แผ่น 317.00 

 
 

3.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/
 กิโลกรัม 

แผ่น 319.00 

 

 

หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ 

สั่งจ้าง  
2.  ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนสง่ โดยค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม

ตามระยะทาง 
3. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย 

  

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

3 01020003 ระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System)   
 

 
1) POG ระบบขนาดเล็ก S รองรับ 30 - 50 ครัวเรือน 

ก าลังการผลิต 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
 

ระบบ 2,300,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01020003 

(ต่อ) 
2) POG ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51 - 120 ครัวเรือน 

ก าลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
ระบบ 3,300,000.00 

  3) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน 
ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

ระบบ 5,200,000.00 

  หมายเหตุ : ยกเลิกรายชื่อผู้จ าหน่าย   
4 01020005 เคร่ืองผลิตน้ าประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ าหมุนวนและ 

ระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ 
  

  1)  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี ขนาดกลาง 7 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง เครื่อง 800,000.00 
  2)  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง เครื่อง 890,000.00 
  หมายเหตุ :  

1.  ราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง และ
รวมอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้งานได้ทนัที 

2.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี มีระยะเวลาการรับประกัน 18 เดือน 
(วัสดุกรองไมร่วมอยู่ในการรับประกันและการรับประกันจะ 
ไม่ครอบคลุมหากไม่ปฏิบัตติามคูม่อืการใช้งาน) 

  

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

5 02010003 สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช   
  ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 950.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย   
6 02010007 ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า (กลุ่มเกษตร) 

(Biocontrol slow-released organic chelate fertilizer) 
  

  ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม กระสอบ 430.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย   
7 02010010 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elicitor)   
  1)  ขนาด 100 มิลลิลติร  ขวด 260.00 
  2) ขนาด 500 มิลลิลติร ขวด 1,050.00 
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 1,700.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย   

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
8 03010171 ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor)    
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 90 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 1,400.00 
9 03010172 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)  

(พีบาริน : PEBARIN) 
  

  1) ชนิดแคปซูล ขนาด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 695.00 
  2) ชนิดแคปซูล ขนาด 150 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 1,316.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
10 03010173 ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ ออโรดิสเพิสสิเบ้ิล (Donepezil 

hydrochloride Orodispersible)  
(โทนิเซ็พ เอฟดีที : TONIZEP FDT) 

  

  1)  ชนิดเม็ดแตกตัวในปาก ขนาด 5 มลิลิกรมั (28 เม็ด) กล่อง 550.00 
  2)  ชนิดเม็ดแตกตัวในปาก ขนาด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 830.00 
  3)  ชนิดเม็ดแตกตัวในปาก ขนาด 10 มิลลิกรัม (280 เม็ด) กล่อง 6,100.00 

11 03010174 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
(พรีเพนติน : PREPENTIN) 

  

   ชนิดแคปซูล ขนาด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 620.00 
12 03010175 ยาอิทอริค็อกสิบ (Etoricoxib) 

(ทอร์โคเซีย : TORCOZIA) 
  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 90 มิลลิกรมั (10 เม็ด) กล่อง 145.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 90 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 430.00 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
13 03020025 เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)   
  1) เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจุลินทรยี์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดความจุ 

600 ลิตร (Steam Sterilizers) / A995P / ขนาด 600 ลิตร 
เครื่อง 1,900,000.00 

  2)  เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจุลินทรยี์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดความจุ       
900 ลิตร (Steam Sterilizers) / A999P / ขนาด 900 ลิตร 

เครื่อง 2,440,000.00 

  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และติดตั้งและ 
รวมอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้งานได้ทันท ี

  

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

14 07010014 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียวกัน  
(All In One Solar Street Light) 

  

  1) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6 - X1) 
ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 1 โคม 
- เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid - Hinged Column ความสูง 6 เมตร 

จ านวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จ านวน 1 ต้น 

 
 

ชุด 
 
 

70,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07010014 

(ต่อ) 
2) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งคู ่(SA30W6 - X2) 
ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 2 โคม 
- เสากิ่งคู่แบบ Mid - Hinged Column ความสูง 6 เมตร 

จ านวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 110,000.00 

  หมายเหตุ :   
1.  ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง 
2.  แก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของผลงาน

นวัตกรรม และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 

  

15 07010021 คอนฉนวน ชนิดไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ดโพลิเมอร์  
(Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Cross arm)    

  

  ชุดคอนฉนวน ชนิด Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) 
ขนาดความยาว 1,700 มิลลเิมตร ประกอบด้วย 
- คอฉนวน ขนาด 1,700 มิลลเิมตร  
- เหล็กประกับ ขนาด 640 x 30 x 6 มิลลิเมตร จ านวน 2 ช้ิน 
- แผ่นเหล็ก ขนาด 120 x 30 x 3 มิลลเิมตร    จ านวน 4 ช้ิน 

ชุด 
   

 
 

3,270.00 

  หมายเหตุ : ไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าขนส่ง   
16 07010022 อุปกรณ์จุดหลอดส าหรับหลอดปล่อยประจุความเข้มสูง (อิกไนเตอร์) 

(IGNITOR) 
  

  1)  IGNITOR GATA รุ่น TZ400 TS ตัว 450.00 
  2) IGNITOR GATA รุ่น TZ1000 TS ตัว 820.00 
 

 
หมายเหตุ :  
1.  ราคารวมค่าขนส่ง 
2.  รับประกันสินค้าทุกกรณีเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเปลี่ยนสินค้า 

  

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

17 07020006 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner) 

  

  1)  ชนิดติดผนัง   
  1.1)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12,000 บีทียู  ชุด 19,900.00 
  1.2)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู  ชุด 27,900.00 
  1.3)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู  ชุด 37,900.00 
  1.4)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู  ชุด 50,200.00 
  1.5)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู  ชุด 61,600.00 



6 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07020006 2)  ชนิดแขวน   
 (ต่อ) 2.1)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13,000 บีทียู  ชุด 22,700.00 
  2.2)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู  ชุด 31,200.00 
  2.3)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู  ชุด 42,600.00 
  2.4)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู  ชุด 51,200.00 
  2.5)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู ชุด 60,700.00 
  หมายเหตุ :   

1.  ราคานี้รวมค่าบริการตดิตั้งระยะทอ่ทองแดงพร้อม 
หุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

2. ยกเลิกรุ่นชนิดติดผนัง รายการเครือ่งปรับอากาศรุ่น High SEER 
Inverter 9,000 บีทียู  

  

18 07020013 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน
เบอร์ 5  ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter 
Air Conditioner) 

  

  1)  ชนิดติดผนัง (Wall Type)    
  1.1)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 9,000 บีทียู       ชุด 17,400.00 
  1.2)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12,000 บีทียู  ชุด 22,900.00 
  1.3)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู  

1.4)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู 
ชุด 
ชุด 

28,400.00 
35,800.00 

  1.5)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู  
1.6)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู 

ชุด 
ชุด 

50,200.00 
61,600.00 

  2) ชนิดแขวน (Ceiling Type)    
  2.1)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13,000 บีทียู  ชุด 29,500.00 
  2.2)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู ชุด 34,100.00 
  2.3)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู 

2.4)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู 
ชุด 
ชุด 

42,400.00 
48,000.00 

  2.5)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู ชุด 55,300.00 
  3)  ชนิดสี่ทิศทาง (Cassette Type)    
  3.1)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13,000 บีทียู  ชุด 32,000.00 
  3.2)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู ชุด 36,500.00 
  3.3)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู  ชุด 44,900.00 
  หมายเหตุ :  

1.  ส าหรับรุ่นกลุม่ใช้สารท าความเย็น R - 32 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต ์

2.  ราคานี้รวมค่าบริการตดิตั้งระยะทอ่ทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยาว 
ไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กิน 15 เมตร 

3.  ราคานี้รวมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่น ๆ 1 ปี 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
19 07020014 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

เบอร์ 5  ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 ที่มีระบบควบคุม
ผ่านอินเทอร์เน็ต และมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (GPS4.0 
with Ultrafine air purifier Inverter Air Conditioner) 

  

  รุ่น Inverter/GPS4.0 
1) ชนิดแขวน (Ceiling Type) 

  

  1.1)  ขนาด 18,000 บีทียู  ชุด  39,000.00  
  1.2)  ขนาด 25,000 บีทียู  ชุด  47,400.00  
  1.3)  ขนาด 30,000 บีทียู  ชุด  53,100.00  
  1.4)  ขนาด 36,000 บีทียู  ชุด 60,400.00 
  หมายเหตุ :  

1.  ส าหรับรุ่นกลุม่ใช้สารท าความเย็น R - 32 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต ์

2.  ราคานี้รวมค่าบริการตดิตั้งระยะทอ่ทองแดงพร้อมหุ้นฉนวน 
ยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

3.  ราคานี้รวมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่น ๆ 1 ปี 

  

08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง 

0803 รถยนต์บรรทุก 

20 08030001 รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
(Multi Purpose Truck (MPT 4 X 4)) 

  

  ชนิด DUMP TRUCK รุ่น SA2041 - JD  
ขนาด 1,860 X 5,160 X 2,340 มิลลเิมตร   
รวมระบบปรับอากาศในห้องโดยสาร 

คัน 969,800.00 

  หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าเบี้ยประกันภัยช้ัน 1 (ระยะเวลา 1 ปี)  
ค่าจดทะเบียน และค่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
(พ.ร.บ.) 

  

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 

1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
21 12010007 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมนั (Fat and oil decomposer)   
 

 
1)  ผลิตภณัฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Bio Solution)  

(รูปแบบของเหลว) ขนาด 1 ลิตร  
ขวด 680.00 

 
 

2)  ผลิตภณัฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Bio Solution) (รูปแบบผง) 
ขนาด 2 กิโลกรัม  

ถัง 3,000.00 

 
 

3)  ผลิตภณัฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน (Bio Tab) (รูปแบบเม็ดฟู่) 
ขนาด 12 เม็ด 

หลอด 750.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

14 ด้านอ่ืน ๆ 

22 14000007 กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด   
(Instant Coffee Powder with Capsicum Extract) 

  

  1)   สูตรพลัส ตรา พริกคะ่ สไปซี่ คอฟฟ่ี ขนาดบรรจุ 10 ซอง ถุง 300.00 
  2)   สูตรแวยู่ ตรา พริกคะ่ สไปซี่ คอฟฟี่ ขนาดบรรจุ 10 ซอง ถุง 75.00 
 

 
3)  สูตรดีเสิร์ท คอฟฟ่ี : สไปซี่ คาราเมล ลาเต้  

ตรา พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟ่ี ขนาดบรรจุ 10 ซอง 
ถุง 85.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายการใหม่ ล าดับที่ 3) และแก้ไขรายละเอียด
คุณสมบัตินวัตกรรม 

  

23 14000015 ระบบโอโซนบ าบัดน้ าคอนเดนเซอร์ (Ozone System for 
Condenser Water Treatment) 

  

  
 

1)   ECONOWATT : เครื่องก าเนิดโอโซน รุ่น OZG25N ปริมาณก๊าซ
โอโซน 25 กรัม/ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 
80% 

Units/
ระบบ 

 

1,500,000.00  
 

  2)   ECONOWATT : เครื่องก าเนิดโอโซน รุ่น OZG30N ปริมาณก๊าซ
โอโซน 30 กรัม/ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 
80% 

Units/
ระบบ 

 

1,600,000.00  
 

  3)   ECONOWATT : เครื่องก าเนิดโอโซน รุ่น OZG50N ปริมาณก๊าซ
โอโซน 50 กรัม/ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 
80% 

Units/
ระบบ 

 

1,800,000.00 
 

  4)   ECONOWATT : เครื่องก าเนิดโอโซน รุ่น OZG70N ปริมาณก๊าซ
โอโซน 70 กรัม/ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic mixing 
80% 

Units/
ระบบ 

 

2,200,000.00 

  5)   ECONOWATT : เครื่องก าเนิดโอโซน รุ่น OZG100S ปริมาณก๊าซ
โอโซน 100 กรัม/ ช่ัวโมง Option Stainless IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

2,900,000.00 

  6)   ECONOWATT : เครื่องก าเนิดโอโซน รุ่น OZG150S ปริมาณก๊าซ
โอโซน 150 กรัม/ ช่ัวโมง Option Stainless IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

4,000,000.00 

  7)   ECONOWATT : เครื่องก าเนิดโอโซน รุ่น OZG200S ปริมาณก๊าซ
โอโซน 200 กรัม/ ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

4,600,000.00 

  8)   ECONOWATT : เครื่องก าเนิดโอโซน รุ่น OZG250S ปริมาณก๊าซ
โอโซน 250 กรั ม/ ช่ัวโมง Option Stainless IP42  Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

5,000,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 14000015 

(ต่อ) 
9)   ECONOWATT : เครื่องก าเนิดโอโซน รุ่น OZG300S ปริมาณก๊าซ

โอโซน 300 กรั ม/ ช่ัวโมง Option Stainless IP42  Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

7,200,000.00 

  หมายเหตุ : 
1.  ราคารวมค่าตดิตั้งแล้ว 
2.  เพิ่มรายการล าดับที่ 7) – 9)  รุ่น OZG200S , รุ่น OZG250S 

และรุ่น OZG300S ตามล าดับ 

  

24 14000023 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลกูน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส   
  1) มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) ประกอบด้วย  

ทีมีฟอส 1% w/w ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิกรัม/เมด็ 
 บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ านวน 10 แผง/กล่อง 

กล่อง 
 

 

860.00 

  2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) ประกอบด้วย 
ทีมีฟอส 10% w/w ปริมาณสุทธิ 1,000 มิลลิกรัม/เมด็ 

 บรรจุแผงละ 4 เมด็ จ านวน 25 แผง/กล่อง 

กล่อง 2,380.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย และระบุรุ่น/ชนิด
ท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย 

  

25 14000024 ผลิตภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดลกูน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน   
  มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) ประกอบด้วย ไดฟลูเบนซรูอน 

13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เมด็)  
ปริมาณสุทธิ 300 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุแผงละ 10 เม็ด  
จ านวน 5 แผง/กล่อง  

กล่อง 1,195.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย    
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รหัส : 01010019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จากเม็ดยางธรรมชาติ 
และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพื้นส าเร็จรูป 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Vi - Pafe บล็อกยางปูพื้นส าเร็จรปู ส าหรับลานอเนกประสงค์  
จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi - Pafe Soft Tile) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ 
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
 2.  บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3.  บริษัท น าไกรยูนเิวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
 4.  บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุป๊ จ ากัด 
 5.  บริษัท ไฟเบอร์เทริ์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด 
 6.  บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 - มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้น ส าหรับ  
ลานอเนกประสงค์ ผลิตจากวัสดุเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐานเลขที่  มอก. 2682 - 2558  
และมีการพัฒนาจนได้เป็นพื้นยางสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2683 - 2558 และด้วยคุณสมบัติของ 
ยางธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถรองรับแรงกระแทก ป้องกันการลื่น ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรมการเดินการวิ่ง 
อีกทั้งยังทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และรังสี UV แผ่นยางจึงยังคงสีสันที่สดใส นอกจากนี้ยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คล้ายกับกระเบื้องปูพื้น สามารถปูบนพื้นคอนกรีต หรือพื้นยางมะตอย ได้ง่ายและสะดวก สามารถดัดแปลงและออกแบบ
พื้นที่ได้เอง ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่พื้นที่ที่มีบริเวณแคบ หรือบริเวณกว้างส าหรับใช้เป็น พื้นทางเดิน  
พื้นลานออกก าลังกาย และพื้นลานอเนกประสงค์ และยังได้ดีไซน์ลักษณะของแผ่นยาง ให้น้ าสามารถซึมผ่านได้ดี จึงง่ายต่อ
การดูแลรักษา นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังมีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารโลหะหนักตาม
ข้อก าหนดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

- ใช้ส าหรับเป็นพื้นลานอเนกประสงค์ เช่น ลานกีฬา พื้นทางเดิน ลานสวนสุขภาพ ลานออกก าลังกาย 
ลานอเนกประสงค์ และลานกิจกรรมอื่น ๆ 
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- พื้นยางสังเคราะห์อเนกประสงค์ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน การวิ่ง 
และการออกก าลังกาย ออกแบบให้แผ่นยางมีความหนา 20 - 25 มิลลิเมตร จึงสามารถรองรับแรง
กระแทกได้ดี ผ่านตามมาตรฐานการทดสอบของ มอก. 2683 - 2558 

- พื้นยางมีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
- น้ าสามารถซึมผ่านพ้ืนยางได้ 
- สามารถดัดแปลงขนาดของแผ่นยางตามพื้นที่ใช้สอยได้ 

 
 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2562 

- แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 – 2558” ออก ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
ธันวาคม 2562 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)       0 2996 1471 



12 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รหัส : 01010030 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ ส าหรับผู้พิการ
ทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY 
IMPAIRED PERSONS) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ ส าหรับผู้พิการ
ทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY 
IMPAIRED PERSONS)  

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2.  บริษัท น าไกรยูนเิวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
 3.  บริษัท ไฟเบอร์เทริ์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด 
 4.  บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

นวัตกรรมแผ่นยางปูพ้ืนผิวต่างสัมผัส ผลิตจากยางธรรมชาติ มีทั้งรูปแบบปุ่มเตือน และรูปแบบแท่งยาว ท าการ
ติดตั้งบนพื้น เพื่อสื่อความหมายทั้งการเตือนและบอกทิศทาง จึงช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้พิการ  
ทางการเห็น ผลิตภัณฑ์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงด้วยการน ายางธรรมชาติเป็นวัสดุหลัก ผลิตภัณฑ์จึงมีความยืดหยุ่น รองรับ  
แรงกระแทกได้ดี มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติด้านความต้านทานแรงดึง การยืดเมื่อขาด ทนต่อการเร่งเสื่อมอายุ ทนต่อ 
การขัดสี และการยุบตัวเนื่องจากแรงกด โดยทดสอบอ้างอิงคุณสมบัติของยางตามมาตรฐาน มอก. 2377 - 2559 ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้น ประเภทที่ 1 (ใช้ปูพื้นทั่วไป) ชนิดความแข็ง 70 และมีการออกแบบรูปร่างและมิติของผลิตภัณฑ ์
แผ่นยางฯ ทั้งรูปแบบปุ่ม และรูปแบบแท่ง ทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 23599 : 2012 นอกจากนี้ยังมีเทปกาว 
มากับผลิตภัณฑ์ จึงไม่ต้องสกัดพื้นผิวเดิม ท าให้ติดตั้งได้ง่าย และสะดวก ติดแน่น ทนทาน สามารถใช้ร่วมกับ Epoxy และ 
ไพรเมอร์ ส าหรับปรับพื้นผิวท่ีติดตั้งให้มีความเรียบ 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. พื้นผิวต่างสัมผัสแบบเตือน  

มีลักษณะเป็นปุ่มนูน รูปโคนตัดปลาย ในลักษณะเอียงลาด แต่ละปุ่มมีความหนาประมาณ 4 - 5 มิลลิเมตร 
จัดเรียงแบบแนวตรง ใช้ส าหรับติดตั้ งเพื่อบ่ง ช้ีอันตราย หรือสภาพพื้นที่  ของเส้นทางข้างหน้า 
ว่าเป็นอย่างไร เช่น บริเวณทางแยก ทางข้าม ขอบถนน เตือนบริเวณหน้าบันได บันไดเลื่อน พื้นที่ด้านหน้า
และด้านหลังของประตูเข้าอาคาร เป็นต้น แผ่นยางปูพ้ืนผิวต่างสัมผัส แบบเตือน มีด้วยกัน 2 รุ่น คือ 
1.1 แบบเตือน - ปุ่มเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนของแต่ละปุ่ม มีขนาดประมาณ 12 มิลลิเมตร จัดเรียงกัน

แบบแนวตรง ระยะห่างระหว่างปุ่ม ประมาณ 55 - 60 มิลลิเมตร 
1.2 แบบเตือน - ปุ่มใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนของแต่ละปุ่ม มีขนาด 20 มิลลิเมตร จัดเรียงกัน 

แบบแนวตรง ระยะห่างระหว่างปุ่ม ประมาณ 50 - 60 มิลลิเมตร 



13 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

2. พื้นผิวต่างสัมผัสแบบบอกทิศทาง มีลักษณะเป็นแท่งเส้นนูนยาว ด้านบนแบบเรียบ ความกว้างด้านบน  
ของแท่งบอกทิศทาง 17 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างแท่ง ประมาณ 75 มิลลิเมตร ตัวแท่งนูนขึ้นจาก  
แผ่นยาง มีความหนาประมาณ 4 - 5 มิลลิเมตร ด้านข้างของแท่งบอกทิศทางมีลักษณะลาดเอียงและ
จัดเรียงตัวในแนวขนานทิศทางการเดิน ใช้ติดตั้งเพื่อบ่งช้ีทิศทางการเดิน ในทิศทางที่ปลอดภัย สามารถเดิน
ต่อไปได้ 

   คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ท าจากยางธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของยางสังเคราะห์ หรือ PVC 
2. มีความแข็งแรง ทนต่อการเร่งเสื่อมอายุ ทนต่อการขัดสี และการยุบตัวเนื่องจากแรงกด ทดสอบ

อ้างอิงคุณสมบัติของยางตามมาตรฐาน มอก. 2377 - 2559 ส าหรับผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้น  
ประเภทท่ี 1 (ใช้ปูพ้ืนท่ัวไป) ชนิดความแข็ง 70 

3. ขนาดกว้างประมาณ 300 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 300 มิลลิเมตร  
4. ความหนารวมปุ่มประมาณ 7 มิลลิเมตร โดยแผ่นยางฯ มีความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร และ 

ปุ่มสัมผัสนูนสูงประมาณ 4 - 5 มิลลิเมตร 
5. แผ่นยางฯ มีสีเหลืองสด มองเห็นได้ชัดเจน 
6. มีการทดสอบการติดไฟและลามไฟแนวนอน อ้างอิงตามมาตรฐาน UL - 4 ระดับช้ันคุณภาพ  

HB (Horizontal Burning) โดยอัตราการลุกไหม ้ไม่เกิน 75 มิลลิเมตรตอ่นาที ที่ความหนาชิ้นทดสอบ
ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 

7. มีเทปกาวมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)       0 2996 1471 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ป๊อกแทงค์ (POG TANKS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย :  บริษัท วอเทอร์ป๊อก จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 - พฤศจิกายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :      

ระบบผลิตน้ าประปา “POG” คือระบบประปาแบบใหม่ที่ได้มีการปรับปรุงโดยรวมเอาขั้นตอนในการผลิต
น้ าประปามารวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น ซึ่งได้ถูกคิดค้นและออกแบบขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหางาน
ก่อสร้าง ปัญหาความซับซ้อนของการจัดการ และปัญหาการดูแลบ ารุงรักษาระบบการผลิตน้ าประปา โดยเฉพาะคุณภาพน้ า 
ที่ผลิตได้จากระบบ POG ต้องมีคุณภาพดีขึ้น และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน WHO (ทั้งนี้ การประปานครหลวง การประปา
ส่วนภูมิภาค และกรมอนามัย ก็ใช้ข้อมูลจาก WHO ในการอ้างอิงมาตรฐานเรื่องน้ า) และต้องตรวจวัดค่าตามที่รายการ
ก าหนดได้ 

ระบบผลิตน้ าประปา “POG” รวมเอากระบวนการในการผลิตน้ าประปามาไว้ด้วยกันด้วยหลักการ All in one 
(รวมขั้นตอนทุกอย่างมาอยู่ในขั้นตอนเดียว) และ Put On the Ground  (ยกทุกอย่างมาไว้บนดิน) โดยยังคงหน้าที่และ
คุณสมบัติที่ดีไว้อย่างครบถ้วน แต่ได้น้ าที่มีคุณภาพดีกว่า ลดขั้นตอนยุ่งยากต่าง ๆ เช่น การรวมขั้นตอนการเติมอากาศ  
การกวน การตกตะกอน การกรอง และการระบายก๊าซอันตราย มาไว้ด้วยกันในอุปกรณ์ช้ินเดียว ท าให้การก่อสร้าง การติดตัง้
ระบบ และการจัดการดูแลรักษาง่ายและคล่องตัวขึ้น ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบเดิม 70 % 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. POG เป็นระบบผลิตน้ าประปาที่ถังเก็บน้ ามีอุปกรณ์กรองอยู่ภายใน ซึ่งเป็นการรวมขั้นตอนการผลิต

น้ าประปา และวาล์วควบคุมต่าง ๆ มาไว้จุดเดียวกัน 
2. POG เป็นระบบผลิตน้ าประปาที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งระบบผลิตน้ าประปา อยู่ในช่วง 24 ตารางเมตร - 

64 ตารางเมตร 
3. POG เป็นระบบผลิตน้ าประปามีก าลังการผลิตอยู่ในช่วง 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง - 10 ลูกบาศก์เมตร/

ช่ัวโมง 
4. น้ าประปาที่ผลิตได้จากระบบ POG ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ าอ้างอิงมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข 
5. คุณภาพน้ าดิบที่ใช้ในระบบประปา POG ไม่ควรมีการปนเปื้อน สารตะกั่ว สารปรอท สารแคดเมียม 

สารหนู และสารพิษอื่น ๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่ท าให้เกิดโรคทั้ง 5 กลุ่ม คือ แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ  
โปรโตซัว และสาหร่าย 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2560 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561 
- ยกเลิกรายชื่อผู้จ าหนา่ย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563 

  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด      08 2453 5596 
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ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตน้ าประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ าหมุนวนและ 
ระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตน้ าประปา คลีนวารี (CleanWaree Water System) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เรนิตา อินโนเวช่ัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เรนิตา อินโนเวช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เรนิตา อินโนเวช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2563 - เมษายน 2570 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เครื ่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี เป็นเครื ่องผลิตน้ าประปาจากน้ าดิบ  (น้ าบาดาล และผิวดิน) ใช้ส าหรับ
แก้ปัญหาระบบประปาเดิมที่ยังไม่สามารถผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพได้ และใช้ส าหรับการสร้างระบบประปาใหม่  
เพื่อให้ได้น้ าประปาที่มีคุณภาพ 

เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารีใช้ระบบถาดเติมอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร สูง 0.6 เมตร ท าหน้าที่ 
เติมอากาศ กวนเคมี และตกตะกอนเบื้องต้น ซึ่งจะเติมอากาศโดยการฉีดน้ าลงบนถาดเติมอากาศ การฉีดน้ ามีการบังคับ
ให้ทิศทางของน้ าไหลวนอยู่บนถาดเติมอากาศ ท าให้เกิดการกวนสารเคมี เพิ่มระยะการไหลของน้ าเพื่อให้สัมผัสอากาศ 
และเกิดการตกตะกอนของตะกอนหนักที่มากับน้ า รวมถึงตะกอนที่เกิดจากการท าปฏิกิริยากับอากาศและสารเคมี  
ที่บริเวณถาดเติมอากาศ ท าให้น้ าดิบได้รับการบ าบัดอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนก่อนเข้าระบบกรอง ระบบกรองเป็นระบบ
กรองหยาบปกติ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสารกรองได้ง่ายและมีราคาถูก  

เครื ่องผลิตน้ าประปาคลีนวารียังมีระบบล้างย้อนท าความสะอาดสารกรองและระบายตะกอนอัตโนมัติ         
โดยสามารถตั้งโปรแกรม เวลา รูปแบบการล้างย้อนและระยะเวลาในการล้างย้อนท าความสะอาดสารกรองอัตโนมัติ  
ผ่านตู้ควบคุม ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งไม่ต้องใช้คนในการเปิด  - ปิดวาล์วที่ระบบผลิต
น้ าประปา เพื่อคงประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของสารกรอง เป็นการบ ารุงรักษาเบื้องต้นโดยอัตโนมัติ และ
สามารถควบคุมการเปิด - ปิดวาล์วอัตโนมัติต่าง ๆ ได้ที่หน้าตู้ควบคุมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมและดูแล
ระบบ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี มีก าลังการผลิตที่ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง และ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง 

2.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารีมีระบบถาดเติมอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 เมตร สูง 0.6 เมตร 
3.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารีมีระบบล้างย้อนเพื่อท าความสะอาดสารกรองอัตโนมัติ โดยสามารถ

ตั้งโปรแกรมเวลา รูปแบบการล้างย้อน และระยะเวลาในการล้างย้อนได้ เพื่อคงประสิทธิภาพของ
สารกรอง และไม่มีผลกระทบกับการใช้น้ าในชุมชน 

4.  สามารถควบคุมการ เปิด - ปิด วาล์วน้ าใส วาล์วระบายตะกอน และวาล์วน้ าล้างย้อนจากถังสูง 
ผ่านตู้ควบคุมโดยวาล์วหัวขับไฟฟ้า 

5.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี สามารถบ าบัดค่า ความเป็นกรด - ด่าง ปริมาณมวลสารที่ละลาย 
ในน้ า สี ความขุ่น และเหล็ก ตามมาตรฐานน้ าประปาของประปาภูมิภาค  
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6.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
6.1  ถังเก็บน้ าใส 
6.2  โรงสูบน้ า 
6.3  หอถังสูง 
6.4  ถังตกตะกอน 

7.  คุณภาพน้ าดิบ (น้ าผิวดินและน้ าบาดาล) ที่ใช้กับเครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารีจะต้องไม่ปนเปื้อน 
สารตะกั่ว และสารหนู 

8.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี ก าลังการผลิตที่ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ประกอบด้วยสิ่งส่งมอบ
ดังนี้ 
8.1  ตัวถังกรองมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.15 เมตร สูง 3.3 เมตร ผนังถังท าจากเหล็กหนา      

4 มิลลิเมตร พื้นท าจากเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร 
8.2  ถาดเต ิมอากาศเส ้นผ ่านศูนย ์กลางขนาด 3 เมตร ส ูง  0.6 เมตร ท าจากเหล็กหนา  

4 มิลลิเมตร 
8.3  สารกรองไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร 
8.4  ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 x 3 เมตร 
8.5  ตู้ควบคุมปั๊มน้ าระบบ และ ระบบล้างย้อนอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบ PLC 
8.6  ตู้ไฟฟ้าที่ใช้มีมาตรฐาน IP 44 
8.7  วาล์วหัวขับไฟฟ้า ยี่ห้อ รุ่น KST - 05 หรือเทียบเท่า จ านวน 4 ตัว ส าหรับระบบล้างย้อน

อัตโนมัติ และระบบระบายตะกอน 
8.8  มีระบบวาล์วแมนนวลทุกตัวเป็นบอล วาล์ว ทองเหลือง 
8.9  ปั๊มสูบน้ าขึ้นถังสูง ปั๊มหอยโข่ง ยี ่ห้อ Mitsubishi รุ ่น WCM - 1505S,SF 2 แรงม้า ขนาด  

2 นิ้ว หรือเทียบเท่า 1 ตัว 
8.10 ชุดปั ๊มจ่ายเคมี (Metering Pump) ยี ่ห ้อ Prominent รุ ่น SD 0308 หรือรุ ่นที ่เทียบเท่า 

จ านวน 3 ชุด 
8.11 งานการประสานระบบไฟฟ้า 
8.12 งานการประสานระบบท่อ 
8.13 บันไดและชานพักส าหรับการซ่อมบ ารุง 

9.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารีก าลังการผลิตที่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ประกอบด้วยสิ่งส่งมอบ   
ดังนี้ 
9.1  ตัวถังกรองมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.4 เมตร สูง 3.3 เมตร ผนังถังท าจากเหล็กหนา        

4 มิลลิเมตร พื้นท าจากเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร 
9.2  ถาดเต ิมอากาศเส ้นผ ่านศูนย ์กลางขนาด 3 เมตร ส ูง  0.6 เมตร ท าจากเหล็กหนา  

4 มิลลิเมตร 
9.3  สารกรองไม่น้อยกว่า 2,250 ลิตร 
9.4  ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 x 3 เมตร 
9.5  ตู้ควบคุมปั๊มน้ าระบบ และ ระบบล้างย้อนอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบ PLC 
9.6  ตู้ไฟฟ้าที่ใช้มีมาตรฐาน IP 44 
9.7  วาล์วหัวขับไฟฟ้า ยี่ห้อ รุ่น KST - 05 หรือเทียบเท่า จ านวน 4 ตัว ส าหรับระบบล้างย้อน

อัตโนมัติ และระบบระบายตะกอน 
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9.8  มีระบบวาล์วแมนนวลทุกตัวเป็นบอล วาล์ว ทองเหลือง 
9.9  ปั๊มสูบน้ าขึ้นถังสูง ปั๊มหอยโข่ง ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น WCM - 1505S, SF 2 แรงม้า ขนาด  

2 นิ้ว หรือเทียบเท่า 1 ตัว 
9.10 ชุดปั ๊มจ่ายเคมี (Metering Pump) ยี ่ห ้อ Prominent รุ ่น SD 0308 หรือรุ ่นที ่เทียบเท่า 

จ านวน 3 ชุด 
9.11 งานการประสานระบบไฟฟ้า 
9.12 งานการประสานระบบท่อ 
9.13 บันไดและชานพักส าหรับการซ่อมบ ารุง 

หมายเหตุ : หน่วยงานผู้ใช้จะต้องมีการตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมี รวมถึง
ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ของน้ าขาเข้าระบบให้มีคุณภาพเป็นไปตามแหล่งน้ าเพื่อการประปาส าหรับน้ าบาดาลและน้ าผิวดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  บริษัท เรนิตา อินโนเวช่ัน จ ากัด      08 9735 1788 หรือ 08 3586 1919 
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ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร  

รหัส : 02010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย:  นิวเคลียร์ C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
หน่วยงานที่พัฒนา :  วิจัยร่วมกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สวทช. 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และจา้งที่ปรึกษา (ดร.รัฐ พิชญางกูร) 
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท จี.ไอ.บี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
 2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซาท์เทิร์นแอกริคัลเชอะโปรดักส์ 
  3.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี จ ากัด 
  4.  บริษัท นฤคม จ ากัด 
  5.  บริษัท เปิงใจ๋ จ ากัด 
  6.  บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จ ากัด 
  7.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
 8.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านักงานกรุงเทพ) 
 9.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 10. บริษัท อีสาน ไบโอกรีน จ ากัด 
 11. บริษัท ควายทอง พลาซ่า จ ากัด 
 12. บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
 13. บริษัท สมาร์ท ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากัด 
 14. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 15. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถส่งเสริมให้พืชมีความแข็งแรง และการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น โดยที่
ไม่ได้จัดเป็นปุ๋ยและวัตถุอันตราย 

2. ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตพืชด้านผลผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช 
3. สามารถใช้ได้ในขบวนการผลิตพืชผัก ผลไม้ แบบปลอดสารพิษ เนื่องจากไม่มีสารก าจัดศัตรูพืชและโลหะ

หนักปนเปื้อน 
4. มีน้ าหนักเฉลี่ยของโมเลกุลที่เหมาะสม คือ 2.4 x  104 Daltons 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2559 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด       0 2571 0770 



19 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเมด็ ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า (กลุ่มเกษตร) 
 (Biocontrol slow-released organic chelate fertilizer) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  “ออมเพชร” ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า 
 (“AOM-PECH” Biocontrol slow-released organic chelate  
 fertilizer) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา 
 ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ และ ผศ.ดร. ศภุชัย อ าคา 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท จี.ไอ.บี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
 2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
 3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านักงานกรุงเทพ) 
 4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 5.  บริษัท อีสาน ไบโอกรีน จ ากัด 
 6.  บริษัท ควายทอง พลาซ่า จ ากัด 
 7.  บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จ ากัด 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
 9.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
 10. บริษัท สมาร์ท ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากัด 
 11. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 12. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2560 - มิถุนายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 ปุ๋ยอินทรีย์ออมเพชร เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้า มีคุณสมบัติในการ  
ช่วยบ ารุงดินปลดปล่อยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างสม่ าเสมอและยาวนานต่อเนื่องกว่า 7 สัปดาห์ 
จัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
โดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีสามารถส่งเสริมให้พืชมีประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างต่อเนื่อง 7 สัปดาห์ 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช 
3. สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับมิถุนายน 2560 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 10 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด       0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุม้กันพืช (Natural Plant Elicitor) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  บิ๊ก : สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (BIG : Natural Plant 

Elicitor) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ คือ ผศ.ดร.ศุภชัย อ าคา และ ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท จี.ไอ.บี.เทรดดิ้ง จ ากัด 

2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากดั 
3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านกังานกรุงเทพ) 
4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
5.  บริษัท อีสาน ไบโอกรีน จ ากัด 

 6.  บริษัท ควายทอง พลาซ่า จ ากัด 
7.  บริษัท เกษตร อัจฉรยิะ จ ากัด 
8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทร ี
9.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
10. บริษัท สมาร์ท ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากัด 

 11. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 12. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช “บิ๊ก” เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในระบบการปลูกพืช โดยใช้ 
สาร Functional Activated Nano Vacc-Fertiliceutical for plant ซึ่งประกอบด้วยสาร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Stimulant 
หรือ Elicitor และกลุ่มที่เป็น Precursor กระตุ้นและเหนี่ยวน าให้พืชเกิดกระบวนการสร้างภูมิต้านทานขึ้นจากภายใน  
เกิดการป้องกันและต้านทานต่อการเข้าท าลายของโรค แมลงและสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม มีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์  
ที่ยาวนาน และสามารถซึมผ่านเซลล์พืชได้ทันที มีคุณสมบัติสามารถส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานให้แก่พืช การเจริญเติบโต 
และคุณภาพและปริมาณของผลผลิตพืช และได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถส่งเสริมการสร้างภูมติ้านทานต่อโรค และแมลงในพืช 
2. สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด       0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010171 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ทิคาตา 90 (TICATA 90) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2563 - เมษายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor) เป็นยาสามัญใหม่ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย Ticagrelor 90 mg มีข้อบ่งใช้
ช่ วยลดและป้อ งกัน  thrombotic events ไ ด้ แก่  cardiovascular death, myocardial infarction, 
stroke ในผู้ป่วย acute coronary syndrome (ACS) ทั้งชนิด ST elevation, non-ST elevation และ 
unstable angina รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา และผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย percutaneous 
coronary intervention (PCI) หรือ coronary artery by-pass grafting (CAGB) 

2. ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor) มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับ
ยาต้นแบบ โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักคณะกรรมการอาหาร
และยา และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor) เป็นยาเม็ดขนาดความแรง 90 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปกลม นูน  

เคลือบฟิล์มสีเหลือง ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งมีเลข 90 เลขทะเบียนที่ 1A 49/62 (NG) 
2. ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor) มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความ

เทียบเท่าการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor) มี Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ  
วันท่ีผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้ทุกเม็ด  

4. ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน 
สามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ  

 
++++++++++++++++++++ 

 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด       0 3856 4930 - 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010172 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พีบาริน (75 มก. ชนิดแคปซูล) (PEBARIN (75 mg CAPSULE)), 
 พีบาริน (150 มก. ชนิดแคปซูล) (PEBARIN (150 mg CAPSULE)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2563 - เมษายน 2569 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 Pregabalin มีความชอบจับสูงกับ alpha - 2 - delta ซึ่งเป็น auxiliary subunit ของ voltage - gated 
calcium channels ในบริเวณเนื้อเยื่อของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งการจับกับ alpha - 2 - delta นี้ อาจมีผลต่อฤทธิ์
ระงับอาการปวดและฤทธิ์กันชัก การศึกษาในหลอดทดลองยา Pregabalin ลดการปลดปล่อยแคลเซียมของสารสื่อประสาท
หลายชนิด โดยปรับการท างานของ calcium channel ผลิตภัณฑ์ยานี้ ใช้ในผู้ใหญ่ โดยใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษา 
โรคลมชักแบบ partial seizures ในผู้ใหญ่ ใช้รักษาอาการปวดจากเส้นประสาทอักเสบ (Neuropathic pain) ในผู้ใหญ่ 
รวมทั้งอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทภายหลังการเป็นโรคงูสวัด (Postherpetic neuralgia) และ 
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetic neuropathy) ใช้รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืด (Fibromyalgia) ในผู้ใหญ่ 
และใช้ส าหรับการรักษาโรควิตกกังวลทั่วไปในผู้ใหญ่    
 ผลิตภัณฑ์ยา PEBARIN มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) และรายงาน
การเปรียบเทียบการละลายยาในหลอดทดลอง (Pharmaceutical Equivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่เทียบ
กับยาต้นแบบ (LYRICA®)  
 คุณลักษณะเฉพาะ:  

1. ส่วนประกอบใน 1 แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Pregabalin 75 มิลลิกรัม และ 150 
มิลลิกรัม 

2. กลไกการออกฤทธิ์ : จับสูงกับ alpha - 2 - delta ซึ่งเป็น auxiliary subunit ของ voltage - 
gated calcium channels ในบริเวณเนื้อเยื่อของระบบประสาทส่วนกลาง 

3. ข้อบ่งใช้ : ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizures ในผู้ใหญ่ ใช้รักษาอาการ
ปวดจากเส้นประสาทอักเสบ (Neuropathic pain) ในผู้ ใหญ่ รวมทั้งอาการปวดที่ เกิดจาก 
ความผิดปกติของเส้นประสาทภายหลังการเป็นโรคงูสวัด (Postherpetic neuralgia) และในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน (Diabetic neuropathy) รักษาอาการปวดกล้ามเนื้ อ เส้นเอ็น และพังผืด 
(Fibromyalgia) ในผู้ใหญ่ และใช้ส าหรับการรักษาโรควิตกกังวลทั่วไปในผู้ใหญ่ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั       0 2625 9999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010173 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาโดนีพีซลิ ไฮโดรคลอไรด์ ออโรดิสเพสิสเิบิ้ล 
(Donepezil hydrochloride Orodispersible) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โทนิเซ็พ เอฟดีที 5 (TONIZEP FDT 5),  
โทนิเซ็พ เอฟดีที 10 (TONIZEP FDT 10) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เมดิกา อินโนวา จ ากัด ร่วมกับ ภาควิชาเภสัชวิทยา 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2563 - เมษายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาโทนิเซ็พ เอฟดีที 5 และยาโทนิเซ็พ เอฟดีที 10 (TONIZEP FDT 5, TONIZEP FDT 10) ประกอบด้วยตัวยา 
Donepezil hydrochloride มีฤทธิ์ยับยั้งที่จ าเพาะต่อเอนไซม์ acetylcholinesterase ที่มีมากในสมอง และยับยั้งเป็น 
แบบคืนกลับได้ โดยมีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s dementia) ตั้งแต่ระยะเริ่มตน้ 
ระยะปานกลาง และระยะรุนแรงรวมถึงสภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular dementia) และสภาวะ
สมองเสื่อมท่ีมี Lewy bodies (dementia with Lewy bodies, DLB)  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาโทนิเซ็พ เอฟดีที 5 และยาโทนิเซ็พ เอฟดีที 10 (TONIZEP FDT 5, TONIZEP FDT 10) ในรูปแบบ
ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในช่องปาก (Fast Disintegrating Tablets) ผลิตโดยโรงงานภายใต้มาตรฐาน 
EU GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
และคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) 

2. ยาโทนิเซ็พ เอฟดีที 5 มีรายงานการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ 
ยาสามัญเทียบกับยาต้นแบบ (ARICEPT EVESS) จากต่างประเทศ และยาโทนิเซ็พ เอฟดีที 10
ท าการศึกษา Dissolution Profile ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบ 
อย่างมีนัยส าคัญ มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่นี้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

3. ยาโทนิเซ็พ เอฟดีที 5 และยาโทนิเซ็พ เอฟดีที 10 (TONIZEP FDT 5, TONIZEP FDT 10) เป็นยา 
ที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ โดยมี
ราคาถูกกว่า ส่งผลให้ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้น และเป็นการประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุข 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      0 2275 6053 - 9 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010174 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พรีเพนติน (PREPENTIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2563 - เมษายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาพรีเพนติน เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ประกอบด้วยตัวยาพรีกาบาลิน ขนาดความแรง 75 มิลลิกรัม 
Pregabalin จับกับ alpha2 - delta ของ voltage-gated calcium channels ที่ระบบประสาทส่วนกลางและลดการไหล
เข้าของ calcium ที่ปลายประสาท ดังนั้นท าให้ยับยั้งการหลั่งของสารสื่อประสาท รวมทั้ง glutamate, norepinephrine 
(noradrenaline), serotonin, dopamine, substance P และ calcitonin gene - related peptide 
 ยาพรีเพนติน มีข้อบ่งใช้ส าหรับการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนกลางและ 
ส่วนปลายในผู้ใหญ่ รวมทั้งอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (diabetic 
peripheral neuropathy) และภายหลังการเป็นโรคงูสวัด (post herpetic neuralgia) ใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชัก
มาตรฐานในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure ทั้งที่มีและไม่มี secondary generalization ในผู้ใหญ่ และใช้รักษา
อาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 
 ยาพรีเพนติน เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยมี
ราคาที่ถูกลง แต่ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ากับยาต้นแบบ สถานที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลติยาของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลติยา Pharmaceutical 
Inspection Co - operation Scheme (PIC/S) และได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. PREPENTIN เป็นยาแคปซูลเบอร์ 4 สีน้ าตาลแดง - ขาว มีตัวอักษร “Rx” ในกรอบสี่เหลี่ยมสีด า 
บนปลอกแคปซูล และ “PL 75” บนตัวแคปซูล ภายในบรรจุผงยาสีขาว  

2. PREPENTIN เป็นยาที่มีการละลายสูงและการซึมผ่านเซลล์สูง จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้น
การศึกษาชีวสมมูล (Biowaiver BCS Class I) โดยศึกษาการละลายในหลอดทดลองเทียบกับ 
ยาต้นแบบ Lyrica พบว่ามีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา 
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)      0 2943 0935 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010175 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอิทอริค็อกสิบ (Etoricoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ทอร์โคเซีย 90 มก. (TORCOZIA 90 MG.) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2563 - เมษายน  2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาทอร์โคเซีย 90 มก. เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ประกอบด้วยตัวยา Etoricoxib ขนาดความแรง  
90 มิลลิกรัม Etoricoxib เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ มีฤทธิ์ลดการสังเคราะห์ prostaglandins โดยยับยั้ง 
การท างานของ cyclooxygenase - 2 (COX - 2) อย่างจ าเพาะ จึงมีฤทธิ์ลดไข้ แก้ปวดและต้านการอักเสบ  
 ยาทอร์โคเซีย 90 มก. มีข้อบ่งใช้ส าหรับบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) และโรคข้ออักเสบ 
รูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง อาการโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing 
spondylitis) อาการข้ออักเสบชนิดเฉียบพลัน เนื่องจากโรคเก๊าท์ (gouty arthritis) อาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ชนิดเรื้อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื้อรัง อาการปวดเฉียบพลันรวมถึงอาการปวดหลังการผ่าตัดฟัน อาการปวดประจ าเดือน     
และอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้อง 
 ยาทอร์โคเซีย 90 มก. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ 
โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ากับยาต้นแบบ สถานที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลติยาของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลติยา Pharmaceutical 
Inspection Co - operation Scheme (PIC/S) และได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. TORCOZIA 90 MG. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปหกเหลี่ยมด้านไม่เท่า มุมมน นูนทั้งสองด้าน 
ด้านหนึ่งมีอักษร “XC” อีกด้านหนึ่งเรียบ 

2. TORCOZIA 90 MG. เป็นยาที่มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาตน้แบบ มีความเท่าเทียมกันกับ
ยาต้นแบบ และสามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบได้  

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 
  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)      0 2943 0935 
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020025 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2563 - เมษายน 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ เป็นนวัตกรรมที่อาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchange) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ลดระยะเวลาต่อรอบการท างาน ลดปริมาณไฟฟ้าและปริมาณน้ าที่ใช้
ต่อรอบการท างาน ซึ่งผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณไฟฟ้าและปริมาณน้ าท่ีใช้ต่อรอบการท างาน มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับ
เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือระบบเดิม โดยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อที่มีระบบ Heat Exchange สามารถลดเวลาต่อรอบการท างานลง ร้อยละ 30 
เมื่อเทียบกับระบบเดิมแต่ประสิทธิภาพในการอบแห้งและประสิทธิภาพในการท าให้ปราศจากเช้ือยังได้ผลตามมาตรฐาน  
EN 285:2015 - Sterilization - Steam, sterilizers - Large sterilizers โดยเครื่องสามารถใช้งานได้กับวัสดุที่หลากหลาย 
เช่น วัสดุที่เป็นโลหะหรือแก้ว รวมถึงวัสดุจ าพวกผ้า เป็นต้น นอกจากนี้เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ที่มีระบบ Heat Exchanger 
ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนของอุปกรณ์เครื่องมือ ให้สามารถน ากลับไปใช้งานได้มากขึ้น และทดแทน  
การน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  ใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดัน 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต ก าลังไฟฟ้า 2.7 กิโลวัตต์ 
2.  ขนาดของเครื่อง A995P ความจุ 600 ลิตร ขนาดของเครื่อง A999P ความจุ 900 ลิตร 
3.  มีชุดอุปกรณ์ Heat Exchange เป็นแบบ Shell and Tube 
4.  เวลาต่อรอบการท างานลดลง ร้อยละ30 เมื่อเทียบกับระบบเดิมที่ไม่มีระบบ Heat Exchange อ้างอิง

ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
5.  มีระบบประตูเปิด - ปิดแบบอัตโนมัติ บานเลื่อนขึ้น - ลงในแนวดิ่ง ผนังมีความหนาไม่น้อยกว่า 

10 มิลลิเมตร 
6.  โครงสร้างและชิ้นส่วนอุปกรณ์ตัวเครื่องท าจากสแตนเลส Grade SUS 304 ห้องอบ (Chamber) 

ท าจากสแตนเลส Grade 316L 
7.  ระบบการท างานสั่งผ่านหน้าจอสัมผัส (Touch screen) 
8.  เครื ่องผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า  (EMC Test) อ้างอิงตามมาตรฐาน       

IEC - 61326 - 1 จากหน่วยงาน PTEC 
9.  เครื่องผ่านการทดสอบ (ENV Test) อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 60068 - 2 - 1, IEC 60068 - 2 - 2 

และ IEC 600068 - 2 - 30 จากหน่วยงาน PTEC 
10. มีโปรแกรมให้เลือกใช้งาน 3 โปรแกรม คือ ห่อผ้า เครื่องมือ และถุงมือยาง และมีการเพิ่มฟังก์ช่ัน  

 การใช้งานที่สามารถทดสอบ Bowie Dick test และทดสอบ Vacuum test 

  บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด      0 2461 7287 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
(All In One Solar Street Light) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
 (All In One Solar Street Light) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ้ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 2. บริษัท ธรรมศักดิ์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
      ผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
โดยเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทน (Solar Energy) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโคมไฟถนนให้มีความส่องสว่างเพียงพอแต่ใช้พลังงานลดลง ซึ่งโคมไฟถน นพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยรวมชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์
เข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการติดตั้งใช้งานและความสวยงาม สามารถเก็บสะสมพลังงานส ารองได้เพียงพอต่อการใช้งาน
ยาวนานถึง 24 ช่ัวโมง มาพร้อมกับฐานรากแบบสกรูติดตั้งส าเร็จรูป เพื่อความสะดวกในการขนส่งและติดตั้ง  โดยสามารถ
น าไปติดตั้งได้ทั้งในพื้นที่ทางเช่ือมถนนใหญ่ ทางสายรอง และทางขนาดเล็กที่เข้าถึงยาก โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าแบบพิเศษที่สามารถโน้มลงมาได้เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบความส่องสว่างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง เสาและรากฐาน
ได้รับการทดสอบและรับรองโดยวิศวกรโยธาท่ีมีใบอนุญาต 

คุณลักษณะเฉพาะ 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 

1. ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นตัวเก็บพลังงาน ซึ่งมี Backup Time ไม่น้อยกว่า  
24 ช่ัวโมง โดยส่องสว่างในโหมดพลังงานสูงสุด (30 วัตต์) ช่วง 0 - 3 ช่ัวโมงแรก ซึ่งมีค่าความสว่าง
เฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 15 lux  และในโหมดพลังงานต่ าสุด (15 วัตต์) ช่วงช่ัวโมงที่ 3 - 24  
ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 9 lux และประสิทธิภาพสูงถึง 180 ลูเมน/วัตต์  
ทั้งนี้ ยังคงความส่องสว่างตามข้อก าหนดและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง  
กรมทางหลวง ส าหรับประเภทถนนท้องถิ่น พ้ืนที่ชานเมือง หรือประเภทถนนทางหลวงสายรอง  
พื้นที่นอกเมือง 

2. ชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน 
3. เสาไฟฟ้าสามารถโน้มลงมาได้เพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
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4. การติดตั้งฐานรากแบบ พุกเหล็ก ทดแทนการติดตั้งฐานรากแบบคอนกรีต 
5. โคมไฟมีขนาดความกว้างระหว่าง 508 - 528 มิลลิเมตร และยาวระหว่าง 1,335 - 1,355 มิลลิเมตร 
6. เสาไฟฟ้ามีขนาดความสูง 6 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5 % 
7. พุกเหล็ก มีขนาดความยาว 1.5 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5 % 
8. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันทุกรุ่น มีค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่นและ

น้ าอยู่ที่ระดับ IP65 
9. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่าน 

การรับรองตามมาตรฐาน มอก. 1843 - 2553 และ มอก. 2580 - 2555 แบตเตอรี่ผ่านการทดสอบ 
ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน UN38.3 

 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562 
- แก้ไขข้อมูลผลติภณัฑ ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลงานนวัตกรรม และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2563 
 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2063 5440 , 095 464 5555 
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010021 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : คอนฉนวน ชนิดไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ดโพลเิมอร์  
(Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Cross arm)    

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คอนฉนวน ชนิดไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ดโพลเิมอร์  
(Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Cross arm) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทย คอมโพสิท จ ากดั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไทย คอมโพสิท จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท จีอาร์อี คอมโพสิท จ ากดั 
 2. บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3. บริษัท แอคทีฟไวส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทย คอมโพสิท จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2563 - เมษายน 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 คอนฉนวน ชนิด Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) ส าหรับการติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมบน 
เสาไฟฟ้า ผลิตด้วยวัสดุอีพ็อกซี่เรซินเสริมแรงด้วยเส้นใยแก้ว (Fiberglass) ชนิด E - glass ขึ้นรูปด้วยกระบวนการแบบรีดดงึ
อัตโนมัติ (Automatic Pultrusion) 
 วัสดุประเภท Thermosetting Resin ชนิดอีพ็อกซี่ เรซินยึดเกาะเส้นใยแก้วที่ ใ ช้ เป็นวัสดุ เสริมแรง 
(Reinforement) ได้ดี ท าให้คอนฉนวนมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน และมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนทางไฟฟ้าที่ดี 
อีกทั้งยังไม่ลามไฟอีกด้วย สามารถติดตั้งได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. Water Absorption น้ าหนักหลังทดสอบ ต้องแตกต่างจากน้ าหนักก่อนทดสอบไม่เกินร้อยละ 0.25 
2. ความทนแรงดันไฟฟ้า (Dielectric Strength) ช้ินงานต้องไม่เกิดการ Breakdown หรือ Flashover 
3. ขนาดช้ินงานกว้าง 100 มิลลิเมตร สูง 5 มิลลิเมตร หนา 10 มิลลิเมตร รูวงกลม 17.5 มิลลิเมตร  

โดยมีความยาว 1,700 มิลลิเมตร (เป็นไปตามแบบเลขท่ี SB3 - 015/59006) 
4. Accelerated Weathering ช้ินงานทดสอบ จะต้องไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มีการเสื่อมสภาพของพื้นผิว 

และต้องมีค่า Tensile Strength หรือ Flexural Strength หลังการทดสอบ UVA - 340 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของค่าก่อนการทดสอบ UVA - 340  

5. Thermal Aging ช้ินงานทดสอบจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว (Cracking) ไม่มีการเสียรปูอ่ืน ๆ  ที่แตกต่าง
จากช้ินงานก่อนการทดสอบ 

6. การลามไฟ (Flammability Test) ช้ินงานทดสอบต้องเป็นไปตาม UL - 94 Class V0 
7. Bending Test ในแนวตั้งและแนวนอน ช้ินงานทดสอบจะต้องไม่เกิดการแตก บิ่น ร้าว งอ หรือ 

การเสียรูปอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากช้ินงานก่อนการทดสอบ 
8. การหาส่วนประกอบของวัสดุเส้นใยแก้ว (Fiberglass) มากกว่าร้อยละ 55 โดยน้ าหนัก 
9. Hardness Barcol ค่าความแข็งไม่น้อยกว่า 40 
10. Volume Resistance มากกว่า 1x1010 Ohm-cm (ท่ีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 500 V) 
11. ความสามารถรับแรงขันสลักเกลียว (Bolt - hole torque strength) ช้ินงานทดสอบ จะต้องไม่เกิด

ความเสียหายทางกายภาพที่จะส่งผลเสียต่อการใช้งาน 

  บริษัท ไทย คอมโพสิท จ ากัด      0 2722 1365 - 7 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010022 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อุปกรณ์จดุหลอดส าหรับหลอดปล่อยประจุความเขม้สูง (อิกไนเตอร์) 
(IGNITOR) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อิกไนเตอร์ GATA (IGNITOR GATA) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ธีระมงคลอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ธีระมงคลอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ธีระมงคลอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2563 - เมษายน 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 อิกไนเตอร์ GATA ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อเร่งแรงดันไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการจุดหลอด
ความดันไอสูง (High Intensity Discharge Lamp ; HID) และช่วยแก้ปัญหากรณีที่หลอดไฟเสื่อมจุดไม่ติด ซึ่งท าให้อิกไนเตอร์
ท างานต่อเนื่องไม่หยุด ท าให้เกิดความร้อนสะสมที่อิกไนเตอร์จนกระทั่งไหม้ เสียหายได้ จึงแก้ปัญหาโดยการเพิ่มวงจร
ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุให้อิกไนเตอร์เสียหายได้ อิกไนเตอร์ GATA มีอยู่ 2 รุ่น คือ 

1. IGNITOR GATA รุ่น TZ400 TS ใช้กับหลอดโซเดียมความดันสูง ขนาด 100 - 400 วัตต์ และหลอดเมทัล
ฮาไลด์ขนาด 70 - 400 วัตต์ 

2. IGNITOR GATA รุ่น TZ1000 TS ใช้กับหลอดโซเดียมความดันสูง ขนาด 250 -1000 วัตต์ และหลอดเมทัล
ฮาไลด์ขนาด 250 - 1000 วัตต์  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ใช้ส าหรับช่วยจุดหลอดประเภท HID 400 – 1000 W 
2.  มีตัวตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอิกไนเตอร์สูงเกิน 75 °C 
3.  ผ่านการทดสอบ การตัดการท างานของอิกไนเตอร์เมื่อมีอุณหภูมิสูง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว·TISTR) 
4.  ค่าแรงดันพัลส์ของอิกไนเตอร์ผ่าน Requirement ของ IEC 61347 - 2 - 1 : 2000 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)      0 2877 9510 
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มคี่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล : SEER สูง 
(High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศซยัโจเด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง 
 (SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด  และจ้างศูนย์บริการ

ปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นหน่วยงานวิจัย  
โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2561 - มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ได้ออกแบบแผงวงจรเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศรวมทั้งการขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์แบบประหยัดพลังงานสูง และการพัฒนาการไหลของลมมาใช้
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกท้ังเครื่องปรับอากาศสามารถเตือนผู้บริโภคได้ 
หากเครื่องปรับอากาศกินไฟมากกว่าปรกติ หรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลง พร้อมฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบ 
สีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทานมากขึ้น มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูง ซึ่งมีค่า SEER  
สูงกว่าเกณฑ์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ 
(Inverter Air Cooled Split Air Conditioner) 

2. เครื่องปรับอากาศที่ทั้งชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน ที่เหมาะกับ
การติดตั้งภายในอาคาร และชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ที่เหมาะกับการติดตั้งภายนอก
อาคาร ประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 

3. เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท าความเย็นที่ไม่ท าลายโอโซน โดยมีค่าแสดงระดับการท าลายโอโซน 
Ozone Depletion Potential : ODP = 0 

4. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) ที่ใช้เทคโนโลยี Corona 
Discharge ครอบคลุมพื้นที่ลมผ่านไม่น้อยกว่า 100 ตารางเซนติเมตร มีอุปกรณ์ปล่อยประจุลบไปท่ี
อนุภาค ฝุ่นละอองภายในเครื่อง และดักจับด้วยแผงดักจับฝุ่นละออง โดยสามารถน าไปท าความ
สะอาด และน าระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) กลับมาใช้ใหม่ได้ 

5. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2134 - 2553  เครื่องปรับอากาศ
ส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน 
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6. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 1155 - 2536 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

7. เครื่องปรับอากาศได้รับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER  
สูงกว่าเกณฑ์พลังงานเบอร์ 5 ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
7.1 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER  ไม่น้อยกว่า 23  

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นไม่เกิน 8,000 วัตต์ (<=27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 
7.2 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER ไม่น้อยกว่า 21  

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นมากกว่า 8,000 ถึง 12,000 วัตต์ (> 27,296 - 
40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 

8. มีชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายนอกอาคาร ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ 
(Compressor), ใบพัดลมพร้อมมอเตอร์ (Outdoor Fan And Outdoor Motor), ข้อต่อพร้อมวาล์ว
บริการ (Service Valve), แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ เพื่อขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์ เตอร์ (Inverter 
Driver For Inverter Compressor), เซนเซอร์วัดอุณหภูมิหัวคอมเพรสเซอร์ (Discharge Temperature), 
อุณหภูมิน้ ายาที่แผงคอนเดนเซอร์ (Mid Coil Condensing Temperature) 

9. มีชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน 
ที่มีส่วนแสดงผล Error Code เป็น 7 - SEG  เพื่อง่ายต่อการบ ารุงรักษา ประกอบด้วย แผงควบแน่น 
(Evaporator), ใบพัดลม พร้อมมอเตอร์ (Indoor Fan and Indoor Motor), แผงวงจรเพื่อควบคุม
ชุดแฟนคอยล์ เซนเซอร์อุณหภูมิของท่อน้ ายาทางเข้าคอยล์เย็น (Inlet Temperature) อุณหภูมิห้อง 
(Room Temperature) 

10. มีแผงระบายความร้อน (Condenser Coil) และแผงระบายความเย็น (Evaporator Coil) เป็นแบบ 
Fin and Tube โดยฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบสีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทาน 

11. ชุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ ชุดควบคุมแบบไร้สาย (Wireless Remote) 
จ านวน 1 ตัว สวิตซ์เบรกเกอร์ จ านวน 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับพร้อมหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ
ยาวไม่เกิน 15 เมตร 

12. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการล้างแอร์ได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7 - SEG โดยสามารถเตือนได้
ทุกๆ การใช้ 1,800 ช่ัวโมง 

13. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการซ่อมบ ารุงได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7 - SEG หากเครื่องปรับอากาศ
กินไฟมากกว่าปกติหรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลงอย่างมีนัยส าคัญ 

14. รายละเอียดแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ และ ชุดคอนเดนซิง รหัสตัวร้อนและตัวเย็นของเครื่องปรับอากาศ  
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 

แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W12P-A-DTGP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C12P-A-DTGP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W18P-A-DTGP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C18P-A-DTGP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W25P-A-DTGP1) 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C25P-A-DTGP1) 
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- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W30B-A-DTMP1) 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C30B-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W36B-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C36B-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-13C-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-13C-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-18C-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-18C-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-25C-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-25C-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-30C-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-30C-A-DTMP1) 

- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-36C-A-DTMP1) 
แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยระบายความร้อน/SOR-36C-A-DTMP1) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2561 

- เพิ่มรุ่นชนิดติดผนัง รายการล าดับที่ 1.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 9,000 บีทียู  
 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561 

- ยกเลิกรุ่นชนิดติดผนัง รายการเครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 9,000 บีทียู ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      0 2832 1999 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส: 07020013 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน

เบอร์ 5  ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter 
Air Conditioner) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศ ซัยโจ เด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง   
(SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
จ้างศูนย์บริการปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC) วิจัย  

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2563 - มีนาคม 2569 (5 ปี 11 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ได้รับการออกแบบแผงวงจรเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งการขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์แบบประหยัดพลังงานสูง และการพัฒนาการไหลของลมมาใช้ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น อีกทั้งเครื่องปรับอากาศสามารถเตือนผู้บริโภคได้  
หากเครื่องปรับอากาศกินไฟมากกว่าปกติ หรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลง พร้อมฟิน เป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบ 
สีฟ้า และท่อ เป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทานมากขึ้น มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูง ซึ่งมีค่า SEER ตาม
เกณฑ์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5  ปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ 
(Inverter Air Cooled Split Air Conditioner) 

2. เครื่องปรับอากาศที่ทั้งชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ที่เหมาะกับการติดตั้งภายในอาคาร และ 
ชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ที่เหมาะกับการติดตั้งภายนอกอาการ ประกอบส าเร็จจาก
โรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 

3. เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท าความเย็นที่ไม่ท าลายโอโซน โดยมีค่าแสดงระดับการท าลายโอโซน 
Ozone Depletion Potential : ODP = 0 

4. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) ที่ใช้เทคโนโลยี Corona 
Discharge ครอบคลุมพื้นที่ลมผ่านไม่น้อยกว่า 100 ตารางเซนติเมตร มีอุปกรณ์ปล่อยประจุลบไปท่ี
อนุภาค ฝุ่นละอองภายในเครื่อง และดักจับด้วยแผงดักจับฝุ่นละออง โดยสามารถน าไปท าความ
สะอาด และน าระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) กลับมาใช้ใหม่ได้ 

5. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลข ที่  มอก. 2134 - 2553  
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน 

6. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 1155 - 2557 : เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบแยกส่วน 

7. เครื่องปรับอากาศได้รับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER   
ตามเกณฑ์พลังงานเบอร์ 5  ปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)  
7.1 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER  ไม่น้อยกว่า 22.50  

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นไม่เกิน 8,000 วัตต์ (<= 27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 
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7.2 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER ไม่น้อยกว่า 21.50  
ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นมากกว่า 8,000 ถึง 12,000 วัตต์ (> 27,296 - 
40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 

8. มีชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายนอกอาคาร ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ เลือกใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ หรือ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต ์
50 เฮิรตซ์ ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor), ใบพัดลมพร้อมมอเตอร์ (Outdoor Fan And 
Outdoor Motor), ข้อต่อพร้อมวาล์วบริการ (Service Valve), แผงวงจรอินเวอร์ เตอร์  เพื่อขับ
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter Driver For Inverter Compressor), เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 
หัวคอมเพรสเซอร์  (Discharge Temperature), อุณหภูมิน้ ายาที่แผงคอนเดนเซอร์  (Mid Coil 
Condensing Temperature) 

9. มีชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายในอาคาร สามารถเลือกรูปแบบรุ่น ชนิด 
ติดผนัง (Wall Type) หรือชนิดแขวน (Ceiling Type) หรือชนิดสี่ทิศทาง (Cassette Type) หรือชนิด
ตู้ตั้งพื้น (Floor Standing Type) ที่มีส่วนแสดงผล Error Code เป็น 7-SEG  เพื่อง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
ประกอบด้วย แผงควบแน่น (Evaporator), ใบพัดลม พร้อมมอเตอร์ (Indoor Fan and Indoor 
Motor), แผงวงจรเพื่อควบคุมชุดแฟนคอยล์ เซนเซอร์อุณหภูมิของท่อน้ ายาทางเข้าคอยล์เย็น (Inlet 
Temperature) อุณหภูมิห้อง (Room Temperature) 

10. มีแผงระบายความร้อน (Condenser Coil) และแผงระบายความเย็น (Evaporator Coil) เป็นแบบ 
Fin and Tube โดยฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบสีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทาน 

11. ชุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ ชุดควบคุมแบบไร้สาย (Wireless Remote) 
จ านวน 1 ตัว  สวิตซ์เบรกเกอร์ จ านวน 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับพร้อมหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ
ยาวไม่เกิน 15 เมตร 

12. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการล้างแอร์ได้ผา่นหน้าจอแสดงผล 7-SEG โดยสามารถเตือนได้ทุก ๆ 
การใช้ 1,800 ช่ัวโมง 

13. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการซ่อมบ ารุงได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7-SEG หากเครื่องปรับอากาศ 
กินไฟมากกว่าปกติ หรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลงอย่างมีนัยส าคัญ 

14. รายละเอียดแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ และ ชุดคอนเดนซิง รหัสตัวร้อนและตัวเย็นของเครื่องปรับอากาศ  
(ส าหรับกลุ่มใช้สารท าความเย็น R - 32) ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ดังนี ้
ชนิดติดผนัง (Wall Type) 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 9,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W09D-D-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C09D-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W12I-D-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C12I-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W18F-D-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C18F-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W25F-D-DTGP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C25F-D-DTGP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W30B-D-DTMP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C30B-D-DTMP1 
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- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SJ-W36B-D-DTMP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SJ-C36B-D-DTMP1 
ชนิดแขวน (Ceiling Type) 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-13D-D-DTMP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-13D-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-18D-D-DTMP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-18D-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-25D-D-DTMP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-25D-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-30B-D-DTMP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-30B-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSU-36B-D-DTMP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-36B-D-DTMP1 
ชนิดสี่ทิศทาง (Cassette Type) 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13,000 บีทียู (ชนิดสี่ทิศทาง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSC-13E-D-DTMP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-13E-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู (ชนิดสี่ทิศทาง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSC-18E-D-DTMP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-18E-D-DTMP1 
- เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู (ชนิดสี่ทิศทาง) 
 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) SSC-25E-D-DTMP1 
 แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน) SOR-25E-D-DTMP1 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      0 2832 1999 
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
เบอร์ 5  ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 ที่มีระบบควบคุม
ผ่านอินเทอร์เนต็ และมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
เบอร์ 5  ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 ที่มีระบบควบคุม
ผ่านอินเทอร์เน็ต และมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด 

 (GPS4.0 with Ultrafine air purifier Inverter Air Conditioner) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี 

ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร และกรรมการผู้จัดการบริษัท ซัยโจ เด็นกิ 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด จ้างศูนย์บริการปรึกษาออกแบบและ
วิศวกรรม (DECC) วิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2570 (6 ปี 10 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เครื่องปรับอากาศชนิดนี้สามารถใช้สมาร์ทโฟนควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศ ช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถดูสถานะการท างานของเครื่องปรับอากาศได้ เช่น อุณหภูมิภายในห้อง อุณหภูมิที่ต้องการ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่
เครื่องปรับอากาศให้ พร้อมกับมีฟังก์ชันช่วยการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ ถึง 4 ระดับ แสดงสถานะการท างาน
ของอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ช่างบริการสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุด 
 ด้วยการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการท างานเครื่องปรับอากาศได้ ที่ส าคัญ
ผู้ใช้งานสามารถรู้อุณหภูมิห้องภายในบ้านหรืออาคาร ก่อนที่ผู้ใช้งานจะเดินทางถึงในระยะ 3 กิโลเมตร ด้วยการแจ้งเตือน
ผ่านสมาร์ทโฟน  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจว่าจะเปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าหรือไม่ หากผู้ ใช้งานยอมรับให้ 
เปิดเครื่อง ก่อนท่ีจะเดินทางถึงบ้านหรืออาคาร อุณหภูมิในห้องก็จะเย็นสบายพอดี 
 นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2012 โดยวิศวกร
คนไทย สามารถกรองฝุ่นละเอียด PM2.5 ลดลงได้ 99.9% ในเวลา 2 ช่ัวโมง พร้อมกับตัวเซนเซอร์ PM2.5 ที่จะคอย
ตรวจสอบปริมาณฝุ่นภายในห้อง ก่อนส่งค าสั่งไปยังชุดกรองฝุ่นละเอียดให้ท างานมากน้อยตามปริมาณฝุ่นภายในห้อง  
โดยการท างานทั้งหมดไม่มีผลกระทบต่อระบบการท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ด้วยเทคโนโลยีนี้  ท าให้
เครื่องปรับอากาศซัยโจ เด็นกิ รุ่นนี้สามารถช่วยให้คุณภาพอากาศภายในห้องสะอาดขึ้น ส่งผลดีต่อผู้อาศัยที่ต้องท างาน  
อยู่ภายในห้องเป็นระยะเวลานาน ๆ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ช่วยประหยัดพลังงาน 
2. มีโมดูล Wifi ภายในเครื่องปรับอากาศ ส าหรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน 
3. มีเทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศให้เปิด - ปิด ปรับอุณหภูมิได้ 
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4. มีฟังก์ชัน แจ้งเตือนการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ในระยะ 3 กิโลเมตร ก่อนท่ีผู้ใช้งานจะเดินทางถึง
บ้านหรืออาคาร 

5. มีฟังก์ชัน ช่วยในการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศถึง 4 ระดับ ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน  
ซึ่งมีการท างานดังน้ี   

         หน้าตาของแอปพลิเคชั่นบนมือถือเป็นดังรูป 1 ในหน้าต่างนี้  จะสังเกตเห็นสัญลักษณ์เหรยีญที่แตกต่างกัน 4 ระดับ 

 
  

    ปุ่ม/โหมดที่หนึ่ง   เป็นการท างานปกติของเครื่องปรับอากาศ 
    ปุ่ม/โหมดที่สอง    ระบบควบคุมจะตั้งอุณหภูมิขึ้นอีก 0.5 องศา ในอีก 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นคงค่าไว้ 
    ปุ่ม/โหมดที่สาม    ระบบควบคุมจะตั้งอุณหภูมิขึ้นอีก 1 องศา ในอีก 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นคงค่าไว ้
    ปุ่ม/โหมดที่สี่   ระบบควบคุมจะตั้งอุณหภูมิขึ้นอีก 0.5 องศา ในอีก 1 ช่ัวโมง  
     ต่อมาชั่วโมงที่ 2  ปรับค่าอุณหภูมิขึ้นอีก 0.5 องศา 
            ช่ัวโมงท่ี 3  ปรับค่าอุณหภูมิขึ้นอีก 0.5 องศา 
            ช่ัวโมงท่ี 4  ปรับค่าอุณหภูมิขึ้นอีก 0.5 องศา 

 การท างานในโหมดนี้จะประหยัดไฟฟ้าได้เพราะ การปรับค่าอุณหภูมิที่ผู้ใช้งานต้องการ (Set Temp)   
ให้สูงขึ้นจะท าให้การท างานของคอมเพรสเซอร์ลดลง  เนื่องจากตัวควบคุมภายในเครื่องปรับอากาศ จะค านวณจากผลต่าง
ระหว่างอุณหภูมิที่ต้องการกับอุณหภูมิภายในห้องขณะนั้น กรณีที่ผลต่างมีค่าสูงมาก หมายถึง กรณีที่ผู้ใช้งานตั้งอุณหภูมิที่
ต้องการไว้ต่ าเกินไป เช่น 20 องศา ตัวควบคุมจะส่งค าสั่งไปยังบอร์ดอินเวอร์เตอร์ให้หมุนที่ความเร็วรอบสูง ตรงจุดนี้
เครื่องปรับอากาศจะใช้พลังงานสูงมาก ผู้ใช้งานจึงต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงมากเช่นกัน 

 ในทางกลับกันหากผู้ใช้งานตั้งอุณหภูมิไว้สูง เช่น 25 องศา ในขณะที่อากาศภายในห้องมีอุณหภูมิ สมมุติ คือ 
26 องศา ดังนั้นผลต่างระหว่างอุณหภูมิที่ต้องการกับอุณหภูมิจริงภายในห้องจึงมีค่าน้อย ส่งผลให้ตัวควบคุมส่งค าสั่งไปยัง
บอร์ดอินเวอร์เตอร์ให้หมุนที่ความเร็วรอบต่ า เพราะผลต่างของอุณหภูมิน้อย เครื่องปรับอากาศอาจท างานไม่นานก็ได้
อุณหภูมิห้องเท่ากับที่ต้องการ และจะหยุดท างานในที่สุด ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นเหตุผลว่า ท าไมการปรับเลื่อนอุณหภูมิ 
ที่ต้องการ (Set temp)  ให้สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็จะช่วยท าให้ผู้ใช้งานสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ มากกว่าการตั้งให้
เครื่องปรับอากาศท างานในโหมดปกติ 

โหมดที่สี ่

โหมดที่สาม 

โหมดที่หนึง่ 

โหมดที่สอง 
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6. สเปคขั้นต่ าของสมาร์ทโฟนที่ใช้กับแอปพลิเคช่ันช่ือ Saijo Denki @app ดังนี้ Android 5.5.1  ข้ึนไป, 
iOS 11.2.5 ขึ้นไป เครือข่าย AIS, Dtac, TrueMove H เราท์เตอร์ที่รองรับ มาตรฐาน IEEE802.11 b/g/n รองรับ wireless 
network security WPA/WPA2 

7. เครื่องปรับอากาศที่ทั้งชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ชนิดแขวน (Ceiling Type) ที่เหมาะกับ 
การติดตั้งภายนอกอาคาร ประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 

8. เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท าความเย็นไม่ท าลายโอโซน โดยมีค่าแสดงระดับการท าลายโอโซน  
Ozone Depletion Potential : ODP = 0 

9. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) ที่ใช้เทคโนโลยี Corona 
Discharge ครอบคลุมพื้นที่ลงผ่านไม่น้อยกว่า 500 ตารางเซนติเมตร มีอุปกรณ์ปล่อยประจุลบไปที่อนุภาค ฝุ่นละออง  
ภายในเครื่อง และดักจับด้วยแผงดักจับฝุ่นละออง หรือที่ เรียกว่า Collector ท าด้วยสเตนเลส โดยสามารถน าไป 
ท าความสะอาด และน าระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) กลับมาใช้ใหม่ได้ 

10. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2134 - 2553 เครื่องปรับอากาศ ส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน 

11. เครื่องปรับอากาศได้รับ IEC 60335 - 2 - 40 : 2018 Household and similar electrical appliances - 
Safety -  Part 2 - 40 : Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers   
(*หมายเหตุ เว้น การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMC) 

12. เครื่องปรับอากาศได้รับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูง 
ตามเกณฑ์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ปี ค.ศ. 2019 

12.1 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER ไม่น้อยกว่า 20  
ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นไม่เกิน 8,000 วัตต์ (<=27,296 บีทียู/ช่ัวโมง)  

12.2 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER ไม่น้อยกว่า 19  
ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นมากกว่า 8 ,000 ถึง 12,000 วัตต์ (>27,296 - 
40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 

13. มีชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายนอกอาคาร ระบายความร้อนด้วย
อากาศ ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ใบพัดลมพร้อมมอเตอร์ 
(Outdoor Fan And Outdoor Motor) ข้อต่อพร้อมวาล์วบริการ (Service Value) แผงวงจรอินเวอร์ เตอร์  เพื่ อขับ
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์ เตอร์  (Inverter Driver For Inverter Compressor) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิหัวคอมเพรสเซอร์  
(Discharge Temperature) อุณหภูมิน้ ายาที่แผงคอนเดนเซอร์ (Mid Coil Condenser Temperature) 

14.  มีชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ชนิดแขวน (Ceiling 
Type) ประกอบด้วย แผงควบแน่น (Evaporator) ใบพัดลมพร้อมมอเตอร์ (Indoor Fan and Indoor Motor) แผงวงจรเพื่อ
ควบคุมชุดแฟนคอยล์ เซนเซอร์อุณหภูมิของท่อน้ ายาทางเข้าคอยล์เย็น (Inlet Temperature) อุณหภูมิห้อง (Room 
Temperature) มีแผงระบายความร้ อน (Condenser Coil) และแผงระบายความเย็น (Evaporator Coil) เป็นแบบ  
Fin and Tube โดยฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบสีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทาน 

15.  มีแผงระบายความร้อน (Condenser Coil) และแผงระบายความเย็น (Evaporator Coil) เป็นแบบ 
(Fin and Tube) โดยฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบสีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทาน 

16.  ชุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ ชุดควบคุมแบบไร้สาย (Wireless Remote) 1 ตัว 
ท่อทองแดงไปกลับพร้อมหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

17.  เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการล้างแอร์ได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7-SEG โดยสามารถเตือนได้  
ทุก ๆ การใช้ 1,800 ช่ัวโมง 
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18.  เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการซ่อมบ ารุงได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7-SEG หากเครื่องปรับอากาศ 
กินไฟมากกว่าปกติ หรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลงอย่างมีนัยส าคัญ 

19.  เครื่องปรับอากาศสามารถวัดปริมาณฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก PM2.5 เป็นหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
โดยเครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้าสามารถกรองฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก PM2.5 ให้ลดลง  
พร้อมสามารถแสดงปริมาณฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก PM2.5 ตามเกณฑ์ของ US EPA เป็นหลอดไฟ LED สีต่าง ๆ ตามปริมาณ
ฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก 

20.  รายละเอียดแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ และ ชุดคอนเดนซิง รหัสตัวร้อนและตัวเย็นของเครื่องปรับอากาศ  
  ชนิดแขวน (Ceiling Type)  

 20.1  เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 18,000 บีทียู  
  - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-18B-D-DTMP1) 
  - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-18B-D-DTMP1) 
 20.2  เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 25,000 บีทียู  
  - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-25B-D-DTMP1) 
  - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-25B-D-DTMP1) 
 20.3  เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 30,000 บีทียู  
  - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-30D-D-DTMP1) 
  - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-30D-D-DTMP1) 
 20.4  เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter 36,000 บีทียู  
  - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-36D-D-DTMP1) 
  - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยระบายความร้อน/SOR-36D-D-DTMP1) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      0 2832 1999 
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ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
 

: รถยนต์บรรทุก 
รหัส : 08030001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Multi Purpose 
Truck (MPT 4 X 4)) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สามมติรมอเตอรส์แมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท สามมติรมอเตอรส์แมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2563 - เมษายน 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Multi Purpose Truck (MPT 4 X 4)) เป็นรถบรรทุกอเนกประสงค์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถวิ่งได้ในพื้นที่ถนนทั้ง OFF ROAD และ ON ROAD และสามารถติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบได้หลาย
ลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. น้ าหนักรวมบรรทุกสูงสุด 5,600 กิโลกรัม 
2. ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Part Time พร้อมทั้งเกียร์สโลว์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของตัวรถ 
3. เครื่องยนต์ดีเซลล์ 4 สูบ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ห้องเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจ๊กช่ัน ความจุกระบอกสูบ 

2,771 ซีซ ี
4. ติดตั้งยาง ขนาด 7.5 - 16 - 14PR  M/T จากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต ท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เลขที่ มอก. 2721 - 2560 ยางล้อสูบลม : ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบน
พื้นถนนเปียก และความต้านทานการหมุน 

5. ได้รับใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด 
เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 มาตรฐานเลขที่ มอก. 2315 - 2551 

6. ได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบคัสซีรถบรรทุกและโดยสารจากกรมขนส่งทางบก 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท สามมติรมอเตอรส์แมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน)      0 2420 0027 
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ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายไขมัน  (Fat and oil decomposer) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไบโอโซลูช่ัน (Bio Solution) , ไบโอแท็บ (Bio Tab) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จ ากดั จ้างวิทยาลัยปโิตรเลียมและ 

ปิโตรเคมี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั วิจัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จ ากดั  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2563 - เมษายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 Bio Solution คือ จุลินทรีย์ (Microorganism) ที่ได้รับการคัดแยกให้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย
ไขมันในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศ ของบ่อดักไขมัน ถังบ าบัดของเสียตามบ้าน และลดการอุดตันของไขมัน  
ในท่อระบายน้ า ทั้งยังช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบบ าบัดน้ าเสียด้วย มี 3  รูปแบบ 
ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม คือ รูปแบบของเหลว รูปแบบผง และรูปแบบเม็ดฟู่  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว ช่วยท าให้ไขมันที่แข็งตัวอ่อนตัวลงจนย่อยสลาย 
2.  ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนแข็งของไขมันในระบบบ าบัด 
3.  ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ 

- ไม่น้อยกว่า 1 x 105 CFU/mL ส าหรับ Bio Solution (รูปแบบของเหลว) 
- ไม่น้อยกว่า 1 x 105 CFU/g ส าหรับ Bio Solution (รูปแบบผง) และ Bio Tab (รูปแบบเม็ดฟู่)  

ที่ความเข้มข้น 1g/L 
4.  มี 3 รูปแบบให้เลือกใช้คือ ของเหลว ผง และเม็ดฟู ่ 

- Bio Solution (รูปแบบของเหลว) เป็นเช้ือแอคทีฟ อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประมาณ  
1 เดือน เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม 

- Bio Solution (รูปแบบผง) สามารถเก็บในที่แห้งได้นาน อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประมาณ  
6 เดือน เหมาะกับอาคารส านักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม 

- Bio Tab (รูปแบบเม็ดฟู่) สามารถเก็บในที่แห้งได้นาน อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประมาณ  
6 เดือน ใช้งานง่าย เหมาะกับการใช้งานตามห้องน้ าและในครัวเรือนหรือที่พักอาศัย 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

 บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จ ากดั      0 2729 5888 



43 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 
 
 

รหัส : 14000007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด   
(Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี ่กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด 
(Prikka Spicy Coffee Instant Coffee Powder with Capsicum 
Extract) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สตาร์ เฮริ์บ ฟาร์ม่า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สตาร์ เฮริ์บ ฟาร์ม่า จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย:  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สตาร์ เฮริ์บ ฟาร์ม่า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :      

กาแฟพริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่ เป็นกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง 3 in 1 ผสมพริกสกัด ที่ได้รับอนุมัติอนุสิทธิบัตร  
ช่ือ “กาแฟที่มีส่วนผสมของพริก” ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ในลักษณะ World’s First Spicy Coffee ที่ให้รสชาติแตกต่าง  
กลมกล่อมแต่จัดจ้านด้วยสารสกัดพริกขี้หนูพันธุ์ไทย Hot Flavor, Warm Feeling สัมผัสได้ (Customer Experience)  
ถึง Product Value จากแก้วแรกที่ดื่ม รู้สึกอุ่นร้อน (คล้าย Burn) ที่บริเวณท้อง และ Spicy After Taste ที่ไม่เคยมีมาก่อน  
จึงเป็นการเปิด Segmentation ใหม่ของรสชาติกาแฟ นั่นคือ Spicy Coffee อีกทั้งยังมีความเป็นไทยใน Brand Image และ 
Brand Personality ที่สะท้อนผ่านทางช่ือแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมหลักท่ีท าให้เกิดรสชาติเผ็ดร้อน นั่นคือ พริกข้ีหนู 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของไทย ช่ือ “พริกค่ะ” ยังสื่อภาษาไทย 
ในช่ือแบรนด์ให้เป็นที่จดจ าของชาวต่างชาติ อีกด้วย เป็น Functional Coffee ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพไม่เติมน้ าตาล  
ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไขมันต่ า ไม่มีคลอเรสเตอรอล  

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังสามารถวางต าแหน่งเป็นได้ทั้ง กาแฟ 3 in 1, Functional Coffee และ Coffee for 
Souvenir (Cross Segmentation) สามารถขยายลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ กลุ่มผู้ดื่มกาแฟ 
เพื่อควบคุมน้ าหนัก ผู้ที่ชอบดื่มกาแฟรสชาติแปลกใหม่ กาแฟที่ขายเป็นของที่ระลึก กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่อยู่เมืองหนาวดื่ม
เพื่อให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่น เป็นต้น 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นกาแฟปรุงส าเร็จ 3 in 1 ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรช่ือ “กาแฟที่มีส่วนผสมของพริก” ซึ่งเป็นการ

ประดิษฐ์ในลักษณะ World’s First Spicy Coffee” 
2. เป็นกาแฟที่มีรสชาติที่แตกต่างจากกาแฟทั่วไป โดยมีส่วนผสมของสารสกัดพริกขี้หนู เป็นตัวสร้าง

นวัตกรรมใหม่ด้านรสชาติกาแฟ Hot Flavor, Warm Feeling 
3. สูตรพลัส ให้พลังงาน เพียง 60 กิโลแคลอรี่ต่อซอง ไขมันต่ า ไม่มีคลอเรสเตอรอล ไม่เติมน้ าตาล ไม่ใส่

วัตถุกันเสีย ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล ส่วนผสมในสูตรประกอบด้วย สารสกัด
จากพริกขี้หนู ถั่วขาว กระบองเพชร  ส้มแขก L - Valine, L - Arginine, L - Carnitine-L - Tartrate, 
Chromium Picolinate  และ Fructooligosaccharide 
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4. สูตรแวยู่ ให้พลังงาน 70 กิโลแคลอรี่ต่อซอง ไขมันต่ า ไม่มีคลอเรสเตอรอล ไม่เติมน้ าตาล ไม่ใส่วัตถุกัน
เสีย ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล ส่วนผสมในสูตรประกอบด้วย สารสกัดจากพริก
ขี้หนู นมผง และไตรแคลเซียมฟอสเฟต  

5. สูตรดีเสิร์ท คอฟฟี่ สไปซี่ ลาเต้ กลิ่น คาราเมล พลัส สารสกัดเมล็ดกาแฟไม่คั่ว (กาแฟส าเร็จรูป 
ชนิดผงผสมสารสกัดพริกและสารสกัดเม็ดกาแฟไม่คั่ว กลิ่นคาราเมล) ตรา พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่  
ให้พลังงาน 70 กิโลแคลอรี่ต่อซอง ไม่เติมน้ าตาล ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวาน
แทนน้ าตาล ส่วนผสมในสูตรประกอบด้วย สารสกัดจากพริก สารสกัดเมล็ดกาแฟไม่คั่ว นมผง และ
ไตรแคลเซียมฟอสเฟต  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) และแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
กุมภาพันธ์ 2562 

- เพิ่มรายการใหม่ ล าดับที่ 3) และแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท สตาร์ เฮิร์บ ฟาร์ม่า จ ากดั      0 2441 1479 
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ด้านอื่นๆ   
รหัส : 14000015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบโอโซนบ าบัดน้ าคอนเดนเซอร ์(Ozone System for Condenser 
Water Treatment)     

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อีโคโนวัตต์ : ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบัดน้ า
คอนเดนเซอร์ 
(ECONOWATT : High Efficiency Ozone System for Condenser 
Water Treatment) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยเอ็นเนอรย์ี่คอนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไทยเอ็นเนอรย์ี่คอนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยเอ็นเนอรย์ี่คอนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :      
 ระบบโอโซน มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง คือ ระบบเตรียมอากาศ ท าหน้าที่เตรียมอากาศ
แห้งหรือก๊าซออกซิเจนเพื่อการผลิตก๊าซโอโซน ส่วนที่สอง คือ เครื่องผลิตโอโซน ท าหน้าที่เปลี่ยนอากาศแห้งหรือก๊าซ
ออกซิเจนให้เป็นก๊าซโอโซน และส่วนท่ีสาม คือ ระบบผสมก๊าซโอโซนกับน้ า ท าหน้าที่ดูดน้ าจากหอผึ่งน้ า (Cooling Tower) 
มาผสมกับก๊าซโอโซนและปล่อยน้ าท่ีผสมโอโซนแล้วลงในหอผึ่งน้ า 
 ระบบผลิตโอโซน ประกอบไปด้วย ตัวเครื่องผลิตโอโซนที่ถูกออกแบบโดยใช้หลอดผลิตโอโซนที่เป็นแบบ 
โคโรนา ดิสชาร์จ (Corona Discharge) ซึ่งระบายความร้อนภายในหลอดผลิตโอโซน ด้วยน้ าและอากาศ เพื่อควบคุม
อุณหภูมิการใช้งานของตัวหลอดไม่ให้สูงเกินไป ท าให้ผลิตปริมาณก๊าซโอโซนได้คงท่ี 
 ระบบเตรียมอากาศ เป็นการน าเอา Oxygen Concentration ที่สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนที่มีความเข้มข้น
มากกว่า 80% เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการผลิตก๊าซโอโซน 
 ระบบผสมก๊าซโอโซนกับน้ า เป็นแบบ Dynamic Mixing Method ท างานด้วยอุปกรณ์ Ozone Mixing 
Pump ซึ่งถูกออกแบบส าหรับเติมก๊าซโอโซนโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพในการผสมก๊าซโอโซนกับน้ ามากกว่า 80% ซึ่งท าให้
ก๊าซโอโซนสามารถละลายอยู่ในน้ าได้มากกว่าแบบ Static Mixing Method พิจารณาการต่ออุปกรณ์ในระบบ Dynamic 
Mixing เทียบกับ Static Mixing (Conventional Mixing) 
 ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบัดน้ าคอนเดนเซอร์ ได้รับการพิสูจน์จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน และผู้ใช้แอร์ทั่วไปแล้วว่าสามารถน าไปใช้ในระบบแอร์ชิลเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ  
ลดความสูญเสียของก าลังไฟฟ้า และน้ า เนื่องจากสามารถป้องกันการเกิดตะกรันในคอนเดนเซอร์และรักษาสภาพน้ า  
ในหอผึ่งเย็นได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังฆ่าแบคทีเรีย (Legionella Bacteria) ที่ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน 
ได้ 100% 
 ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบัดน้ าคอนเดนเซอร์ ไม่ต้องการสารเคมีเติมลงในน้ าและไม่ทิ้ง  
สารตกค้างไว้ในน้ า ไม่ต้องการระบบท าน้ าอ่อน (Softener) ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการซ่อมบ ารุงเป็นอย่างมาก 
สามารถใช้น้ าประปากับหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ได้โดยตรง 
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 ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบัดน้ าคอนเดนเซอร์ จะไม่ท าให้เกิดไบโอฟิล์ม (Bio - film) อันเป็น
สาเหตุของตะกรันในท่อคอนเดนเซอร์โดยจะรักษาการเพิ่มของอุณหภูมิ Condenser Approach Temperature ไม่เกิน  
2 องศาฟาเรนไฮนต์ จากค่าเริ่มต้น ซึ่งท าให้เครื่องท าน้ าเย็น (Chiller) คงค่าประสิทธิภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ผลิตก๊าซออกซิเจนที่มีความเข้มข้นมากกว่า 80% 
2. ระบบโอโซนบ าบัดน้ าแบบ Closed Loop สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ าได้มากถึง 80% 
3. ระบบโอโซนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเช้ือโรค (Legionella Bacteria) ที่อยู่ในน้ า  

ที่ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันได้ 100% 
4. ป้องกันการเกิดตะกรันในท่อคอนเดนเซอร์และรักษาอุณหภูมิคอนเดนเซอร์แอพโพรชให้ต่ าอยู่เสมอ 

โดยรับประกันระบบอุปกรณ์โอโซนและการรักษาการเพิ่มของอุณหภูมิ Condenser Approach 
Temperature ไม่เกิน 2 องศาฟาเรนไฮนต์ จากค่าเริ่มต้นเป็นเวลา 2 ปี หลังจากติดตั้งใช้งาน 

5. ลดภาระระบบบ าบัดน้ าเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดสารเคมีในองค์กร 
6. ยกเลิกการใช้ระบบท าน้ าอ่อน (Softener) โดยใช้น้ าประปาทดแทน 

 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 7) – 9) รุ่น OZG200S , รุ่น OZG250S และรุ่น OZG300S ตามล าดบั  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยีค่อนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด      0 2809 1601 - 4 
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ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส      
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10),  
 มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการสนบัสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผูเ้ชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลายในสภาพธรรมชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท ไอยราซัพพลาย จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 2.  บริษัท พียูที กรุ๊ป จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 3.  บริษัท เอส.ที.อาร์. คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 4.  บริษัท ไทย เคมีคอล เทรด จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 5.  บริษัท โปรแม็กซ์ เทรดดิ้ง จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
 6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอน เวลิด์ ((มอสควิท ทีบี 100)   
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเวิลด์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย)
  (มอสควิท ทีบี 100) 
 8.  ห้างหุ่นส่วนจ ากัด จสัมิน เทคโนโลยี (มอสควิท ทีบี 100)  
 9.  บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากดั (มอสควิท ทีบี 10)   
 10. บริษัท ดาราภณัฑ์ ภาคใต้ จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์วรัญ แมนเนจเมนท์ เมดดิซิน  
  (มอสควิท ทีบี 10) 
 12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอจี กรีน เซอร์วิส (มอสควิท ทีบี 100) 

13. บริษัท เอ.วาย. คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด  
     (มอสควิท ทีบี 100) 
14. บริษัท บัดเจท กรุ๊ป จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
15. บริษัท มายซัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูภมูิ (มอสควิท ทีบี 100) 
17. บริษัท วี.เจ.เอม็ กรุ๊ป 2512 จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
18. บริษัท เอ แอนด์ ที เพสท์ เคมีคอล จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
19. บริษัท ทรัพย์สุวรรณ 2019 จ ากดั (มอสควิท ทีบี 10) 
20. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี ซี อาร์ กรุ๊ป 22 (มอสควิท ทีบี 10) 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2567 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) และ มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส ออกฤทธ์ิโดยสารทีมีฟอสในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ  
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้ก าจัดลูกน้ ายุงลายได้นาน 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องช่ังหรือตวง น้ าหนักเบา เมื่อเทียบกับทราย
เคลือบสารทีมีฟอส ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอสทั้งสองขนาด ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และ GMP 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส มอสควิท ทีบี 10 และมอสควิท  

ทีบี 100 ประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทีมีฟอส (Temephos) 1% w/w และ 10% w/w 
2.  ออกฤทธิ์ในการป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงได้นาน 3 เดือน โดยสารทีมีฟอสจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อย

ออกจากผลิตภัณฑ์ 
3.  กลิ่นไม่เหม็นเมื่อเทียบกับทรายเคลือบทีมีฟอส 
4.  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) มีขนาด 400 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน้ า 4 ลิตร  

ซึ่งเหมาะกับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก เช่น ถังน้ า ตุ่มน้ า แจกัน  
5.  มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) มีขนาด 1000 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน้ า 100 ลิตร 

ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ เช่น โอ่งน้ า 200 ลิตร 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 
- เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย  ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 
- เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย  ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท โปรเจ็คฟลิด์ จ ากัด      0 2539 3581 , 0 2791 2999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000024 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการสนบัสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผูเ้ชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลายในสภาพธรรมชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท โปรเม็กซ์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
 2.  บริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วสิ จ ากัด 
 3.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรดดราก้อน ซพัพลาย 
 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอน เวลิด ์
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูภูม ิ
 6.  บริษัท มาย ซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 7.  บริษัท บัดเจท กรุ๊ป จ ากดั 
 8. บริษัท เอส แอล บิสสิเนส พลัส จ ากัด 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยามาสดุิน  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :    
 มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน  
ซึ่งสารไดฟลูเบนซูรอนเป็นสารออกฤทธิ์โดยการไปยับยั้งการสังเคราะห์สารไคติน (Chitin Systhesis Inhibitor) ของแมลง  
สารไดฟลูเบนซูรอนในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม ใช้ควบคุมลูกน้ ายุงลาย
ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องช่ังหรือตวง น้ าหนักเบา ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลายชนิดเม็ดจาก 
สารไดฟลูเบนซูรอนได้รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 
และ GMP  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB) 
ประกอบด้วย สารออกฤทธ์ิไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด) 

2.  สารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ท าให้
สามารถใช้ป้องกัน และก าจัดลูกน้ ายุงลายได้นาน 3 เดือน  

3.  มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB)  มีขนาด 300 มิลลิกรัม/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน้ า 200 ลิตร  
ใส่ในภาชนะที่บรรจุน้ า 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 5 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 

  บริษัท โปรเจ็คฟลิด์ จ ากัด      0 2539 3581 , 0 2791 2999 





 

 

บัญชีนวัตกรรมไทย 
 
 
 
 

 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 

 
 
 

ฉบับเพิ่มเตมิ 
พฤษภาคม 2563 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010011 สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต 

(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

  

 
 

1)  รุ่น CR60 และ CB60 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อยกว่า  
60 กรัม) 

ก้อน 1,600.00 

 
 

2)  รุ่น CR100 และ CB100 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อยกว่า 
100 กรัม) 

ก้อน 2,000.00 

 
 

3)  รุ่น CR160 และ CB160 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อยกว่า 
160 กรัม) 

ก้อน 2,400.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย   
2 01010012 อะลูมิ เนียมกันกร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก 

(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
กิโลกรมั 198.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย   
3 01010034 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ 

ยางธรรมชาติ ประเภท A 
  

 
  รุ่น LL - FULL PUR(NR)    
  1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม ตารางเมตร 4,035.00 
  2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 4,084.00 

  3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,134.00 

  4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,202.00 

  5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,271.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและตดิตั ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการ

สั่งซื อหรือสั่งจ้าง 

  

4 01010035 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห ์
และยางธรรมชาติ ประเภท C 

 
 

 
 

  พื นสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท C 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010035 1)  รุ่น LL – EPDM Binder (Top Pu) 7 MM   
 (ต่อ) 1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม ตารางเมตร 2,579.00 
  1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,628.00 

  1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,677.00 

  1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,726.00 

  1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,776.00 

  2)  รุ่น LL – EPDM Binder (Top Acrylic) 13 MM   
  2.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม ตารางเมตร 2,707.00 
  2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,775.00 

  2.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,845.00 

  2.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,914.00 

  2.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,983.00 

  พื นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ
ยางธรรมชาติ ประเภท C  

  

  1)  รุ่น LL - EPDM Binder 13 MM   
  1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม ตารางเมตร 3,805.00 
  1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,891.00 

  1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,062.00 

  1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,202.00 

  1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,271.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและตดิตั ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการ

สั่งซื อหรือสั่งจ้าง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
5 01010036 ชุดผลิตภัณฑ์สสี าหรับงานทาผนังปูนฉาบได้เร็ว   
  1.  ชุดผลติภณัฑ์สสี าหรับงานทาผนังปูนฉาบไดเ้ร็ว ประกอบด้วย 

 สซีีเมนต์ส าหรับงานรองพื น 1 ส่วน และสีจริงคือสีอิมลัชัน 
ทนสภาวะ 2 ส่วน แบ่งตามขนาด ดังนี  

 
 

 

 
 
 

  -  ขนาด 0.946 ลิตร (รวม 3 กระปอ๋ง/ชุด) ชุด 480.00 
  -  ขนาด 3.785 ลิตร (รวม 3 กระปอ๋ง/ชุด) ชุด 1,785.00 
  -  ขนาด 18.925 ลิตร (รวม 3 กระปอ๋ง/ชุด) ชุด 8,595.00 
  2.  สีซีเมนต์ส าหรับงานรองพื น ประกอบด้วย 

2.1  NP100S - สีทารองพื นทนความชื นสูง (เฉดสีเทา)  
แบ่งได้ตามขนาด ดังนี  

  

  -  ขนาด 0.946 ลิตร  กระป๋อง 160.00 
  -  ขนาด 3.785 ลิตร กระป๋อง 595.00 
  -  ขนาด 18.925 ลิตร  กระป๋อง 2,865.00 
  2.2  NP100SW - สีทารองพื นทนความชื นสูง (เฉดสีขาว)  

แบ่งได้ตามขนาด ดังนี  
  

  -  ขนาด 0.946 ลิตร  กระป๋อง 160.00 
  -  ขนาด 3.785 ลิตร กระป๋อง 595.00 
  -  ขนาด 18.925 ลิตร  กระป๋อง 2,865.00 
  2.3  NP200 - สีทารองพื นทากันซึม แบ่งได้ตามขนาด ดังนี    
  -  ขนาด 0.946 ลิตร  กระป๋อง 160.00 
  -  ขนาด 3.785 ลิตร กระป๋อง 595.00 
  -  ขนาด 18.925 ลิตร  กระป๋อง 2,865.00 
  3.  สีอิมัลชันทนสภาวะ ส าหรับทาภายในและภายนอก 

ประกอบด้วย 
3.1  NP101S - สีทาผนังภายใน-นอก แบบก่ึงเงา  
 แบ่งตามขนาด ดังนี  

  

  -  ขนาด 0.946 ลิตร   กระป๋อง 160.00 
  -  ขนาด 3.785 ลิตร  กระป๋อง 595.00 
  -  ขนาด 9.463 ลิตร กระป๋อง 1,450.00 
  -  ขนาด 18.925 ลิตร  กระป๋อง 2,865.00 
  (ราคาส าหรับสีขาว เฉดสีอื่นจะมรีาคาขึ นอยู่กับชนิดและปริมาณแม่ส)ี   
  3.2  NP101M - สีทาผนังภายใน-นอก แบบด้าน  

 แบ่งตามขนาด ดังนี  
  

  -  ขนาด 0.946 ลิตร   กระป๋อง 192.00 
  -  ขนาด 3.785 ลิตร  กระป๋อง 756.00 
  -  ขนาด 9.463 ลิตร กระป๋อง 1,860.00 
  -  ขนาด 18.925 ลิตร  กระป๋อง 3,720.00 
  (ราคาส าหรับสีขาว เฉดสีอื่นจะมรีาคาขึ นอยู่กับชนิดและปริมาณแม่ส)ี   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
6 02010015 น้ าหมักชีวภาพสูตรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร ขวด 194.00 
  2)  ขนาด 500 มิลลิลติร ขวด 366.00 
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 672.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย   
7 02010016 น้ าหมักชีวภาพสูตรพืช (Plant Bio-extract)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร ขวด 194.00 
  2)  ขนาด 500 มิลลิลติร ขวด 366.00 
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 672.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย   

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
8 03010005 ยาลีโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin) 

(วีฟล็อกซ์ : VEFLOX) 
  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 500 มลิลิกรมั (10 เม็ด) กล่อง 250.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 500 มลิลิกรมั (100 เมด็) กล่อง 1,800.00 
 

 
หมายเหตุ : เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ของยาชนิดเม็ด  
ขนาด 500 มิลลิกรัม 

  

9 03010051 ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) 
(เอโทซิน : ATOZIN) 

  

  1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม (6 แคปซูล) กล่อง 80.00 
  2) ชนิดแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม (60 แคปซูล) กล่อง 500.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/กล่อง ของยาชนิดแคปซูล 

ขนาด 250 มิลลิกรัม และทบทวนสิทธิในการขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จากเดิม 3 ปี (สิ นสุดเมษายน 2564) เป็น 7 ปี ตามสิทธิเดิมที่
เหลืออยู่นับตั งแต่เดือนที่ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทยครั งแรก 
(สิ นสุด เมษายน 2568)  เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ในขอบข่าย ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) แล้ว 

  

10 03010053 ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)   
(เค-ซุวา : K-ZUVA) 

  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 290.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 03010053 2)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 430.00 
 (ต่อ) หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ นสุดเมษายน 2564) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั งแต่
เดือนที่ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทยครั งแรก (สิ นสุดเมษายน 
2569) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาโรซูวาสทาทิน 
(Rosuvastatin) แล้ว 

  

11 03010077 ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)  
(เอ็กซิบ : EXIB) 

  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 60 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 500.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 90 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 540.00 
  3)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 120 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 780.00 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ นบัญชนีวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ นสุดสิงหาคม 2564) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั งแต่
เดือนที่ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทยครั งแรก (สิ นสุดสิงหาคม 
2569) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาอิทอริค็อกซิบ 
(Etoricoxib) แล้ว 

  

12 03010086 ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 
(แอลเลอซิน : ELLEZIN) 

  

  1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 5 มิลลิกรัม (10 เม็ด)   กล่อง 90.00 
  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด)   กล่อง 550.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ของยาชนิดเม็ด  

ขนาด 5 มิลลิกรัม 
  

13 03010088 ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine 
Hydrochloride) 
(เมดิฟาสท์ : MEDIFAST) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 60 มิลลิกรมั (100 เม็ด)   กล่อง 294.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรัม (10 เม็ด)   กล่อง 90.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ด ขนาด 60 มิลลิกรัม 

(100 เม็ด) 
  

14 03010121 ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (FEXOFENADINE 
HYDROCHLORIDE) 
(อาวาฟาสท์ : AVAFAST) 

  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรัม  (10 เม็ด) กล่อง 74.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 03010121 2) ชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรัม  (100 เม็ด) กล่อง 630.00 
 (ต่อ) หมายเหตุ : เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ของยาชนิดเม็ด  

ขนาด 180 มิลลิกรัม และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
  

15 03010149 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin capsule) 
(โปบาลิน : Pobalin) 

  

  1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 25 มิลลิกรัม (56 เม็ด) กล่อง 490.00 
  2)  ชนิดแคปซูล ขนาด 75 มิลลกิรัม (56 เม็ด) กล่อง 735.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดแคปซูล ขนาด 25 มิลลิกรมั 

(56 เม็ด) 
  

16 03010156 ยาโทพิราเมท (Topiramate) 
(ไพโทเมท : PITOMATE) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 685.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 890.00 
  3)  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,290.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรัม 

(60 เม็ด) และรายการล าดับที่ 2) ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม  
(60 เม็ด) 

  

17 03010164 ยาอะโทวาสแตติน แคลเซียม (Atorvastatin calcium) 
(ไลโปสแตท : LIPOSTAT) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 680.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 760.00 
  3)  ชนิดเม็ด ขนาด 40 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 856.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม 

(100 เม็ด) และรายการล าดับที่ 2) ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม 
(100 เม็ด) 

  

18 03010169 ยาไอวาบราดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ivabradine Hydrochloride)   
  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 2,675.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 7.5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 3,000.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด  

5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) 
  

19 03010175 ยาอิทอริค็อกสิบ (Etoricoxib) 
(ทอร์โคเซีย : TORCOZIA) 

  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 90 มิลลิกรัม (5 เม็ด) กล่อง 80.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 90 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 145.00 
  3)  ชนิดเม็ด ขนาด 90 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 430.00 
  หมายเหตุ :  เพิ่มขนาดบรรจุ  5 เม็ด/กล่อง ของยาชนิดเม็ด  

ขนาด 90 มิลลิกรัม 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
20 03010176 ยาราซาจิลีน (Rasagiline)   
  ชนิดเม็ด ขนาด 1 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 4,700.00 

21 03010177 ยาอะทอร์วาสแททิน (Atorvastatin) 
(โทวาสติน : TOVASTIN ) 

  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 40 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 195.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 40 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 600.00 

22 03010178 ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 
(เลฟตริซิน : LEVTRIZIN) 

  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 5 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 58.00 
  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 550.00 

23 03010179 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) 
(ซิลเดนาฟิล จีพีโอ : SILDENAFIL GPO) 

  

      ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 792.87 
24 03010180 ยามอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin) 

(มอกซิฟลอกซ์ จีพีโอ : MOXIFLOX GPO) 
  

      ชนิดเม็ด ขนาด 400 มิลลิกรัม (5 เม็ด) กล่อง 246.10 
25 03010181 ยาคาร์วีดิลอล (Carvedilol) 

(คาร์โวลอล : CARVOLOL) 
  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 6.25 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 214.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 12.50 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 267.50 

26 03010182 ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim)   
  1)  ความแรง 300 microgram/ml ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  

บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ 
Vial 642.00 

  2)  ความแรง 300 microgram/ml ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  
บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉดียาถาวรพร้อมใช้  

Syringe 749.00 

27 03010183 ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam) 
(มิลลิแตม : MILLITAM) 

  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 250 มิลลิกรัม บรรจุในแผงพีวีซี  -
อลูมิเนียม บลิสเตอร์ (30 เม็ด) 

กล่อง 380.00 

  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 250 มิลลิกรัม บรรจุในแผงพีวีซี  -
อลูมิเนียม บลิสเตอร์ (60 เม็ด) 

กล่อง 590.00 

  3)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 500 มิลลิกรัม บรรจุในแผงพีวีซี -
อลูมิเนียม บลิสเตอร์ (30 เม็ด) 

กล่อง 585.00 

  4)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 500 มิลลิกรัม บรรจุในแผงพีวีซี  -

อลูมิเนียม บลิสเตอร์ (60 เม็ด) 

กล่อง 1,100.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
28 03010184 ยาเลโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin) 

(โวฟล็อก : VOFLOX) 
  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 250 มิลลิกรัม บรรจุในแผงพีวีซี  -
อลูมิเนียม (5 เม็ด) 

กล่อง 64.00 

  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 500 มิลลิกรัม บรรจุในแผงพีวีซี  -
อลูมิเนียม (5 เม็ด) 

กล่อง 82.00 

0303 วัสดุทางการแพทย์ 
29 03030015 ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน 

(Opisthorchiasis & Clonorchiasis - ICT Kit) 
  

  ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไมต้ับในคน 1 กล่อง ประกอบด้วย กล่อง 10,000.00 
 

 

1) แผ่นทดสอบที่บรรจุในซองกระดาษฟอยล์ จ านวน 20 ซอง 
2) สารละลายบัฟเฟอร์ ส าหรับเจือจางซีรั่ม และจะให้ตัวอย่างซรีั่ม 

ขึ นไปท าปฏิกิรยิาในแผ่นทดสอบ จ านวน 1 ขวด (ปริมาตร 10 
มิลลลิิตร) 

3)  แผ่นเทียบสี จ านวน 1 แผ่น 

  

  4)  คู่มือการใช้งาน จ านวน 1 แผ่น   

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

30 07010014 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียวกัน  
(All In One Solar Street Light) 

  

  1) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6 - X1) 
ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 1 โคม 
- เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid - Hinged Column ความสูง 6 เมตร 

จ านวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 
 
 

70,000.00 
 
 

  2) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งคู่ (SA30W6 - X2) 
ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 2 โคม 
- เสากิ่งคู่แบบ Mid - Hinged Column ความสูง 6 เมตร 

จ านวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 110,000.00 

  หมายเหตุ :   
1.  ราคานี รวมค่าขนส่งและค่าติดตั ง 
2.  เพิ่มผู้จ าหน่าย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
31 07020015 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์  

ที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5  ตามเกณฑ์
พลั ง ง าน  ปี  ค . ศ .  2 019  ( Inverter split type room air 
conditioner with no. 5  energy efficiency rating 
label according to EGAT’s energy criteria year 2019) 

  

  รุ่น High Energy Efficiency Inverter   
  ชนิดแขวน     
  1)  ขนาด 13,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz)      ชุด 34,700.00 
  2)  ขนาด 19,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) ชุด 43,900.00 
  3)  ขนาด 25,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) ชุด 58,000.00 
  4)  ขนาด 30,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) ชุด 61,500.00 
  5)  ขนาด 36,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz)  ชุด 73,900.00 
  6)  ขนาด 36,000 บีทียู (380 V / 3 Ø / 50 Hz) ชุด 75,900.00 
  7)  ขนาด 38,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz)        ชุด 77,900.00 
  8)  ขนาด 38,000 บีทียู (380 V / 3 Ø / 50 Hz) ชุด 78,900.00 
  9)  ขนาด 40,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz)   ชุด 81,900.00 
  10) ขนาด 40,000 บีทียู (380 V / 3 Ø / 50 Hz) ชุด 82,900.00 
  หมายเหตุ :  

1.  ราคานี รวมค่าบริการติดตั งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวน 
ยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

2.  ราคานี รวมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่น ๆ 1 ป ี

  

08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง 

0801 วัสดุและอุปกรณส าหรับยานพาหนะ 
32 08010003 ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ (Solid industrial Tyres)   
  1)  ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ ประเภทล้อรับน  าหนัก 

(ล้อหน้าของรถฟอร์กลิฟต์) 
  

  1.1)  Pio-Tyres - XL 6.00 - 9 (ล้อรับน  าหนัก)   
  1.1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  

 45 - 65 บาท/กิโลกรัม 
ล้อ 2,400.00 

  1.1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  
 66 - 85 บาท/กิโลกรัม 

ล้อ 2,800.00 

  1.1.3)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  
 86 - 105 บาท/กโิลกรมั 

ล้อ 3,200.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 08010003 1.2)  Pio - Tyres - XL 7.00 - 12 (ล้อรับน  าหนัก)   
 (ต่อ) 1.2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  

 45 - 65 บาท/กิโลกรัม 
ล้อ 4,000.00 

  1.2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  
 66 - 85 บาท/กิโลกรัม 

ล้อ 4,600.00 

  1.2.3)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  
 86 - 105 บาท/กิโลกรัม 

ล้อ 5,200.00 

  2)  ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ ประเภทล้อบังคับเลี ยว 
(ล้อหลังของรถฟอร์กลิฟต์) 

  

  2.1)  Pio - Tyres - XL 6.00 - 9 (ล้อบังคับเลี ยว)   
  2.1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  

  45 - 65 บาท/กิโลกรัม 
ล้อ 2,400.00 

  2.1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  
  66 - 85 บาท/กิโลกรัม 

ล้อ 2,800.00 

  2.1.3)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  
  86 - 105 บาท/กิโลกรัม 

ล้อ 3,200.00 

  2.2)  Pio - Tyres - XL 7.00 - 12 (ล้อบังคับเลี ยว)   
  2.2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  

  45 - 65 บาท/กิโลกรัม 
ล้อ 4,000.00 

  2.2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  
  66 - 85 บาท/กิโลกรัม 

ล้อ 4,600.00 

  2.2.3)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ระหว่าง  
  86 - 105 บาท/กิโลกรัม 

ล้อ 5,200.00 

  หมายเหตุ :  
1. ราคายางแผ่นรมควันชั น 3 ณ วันที่ตกลงราคาในวันสั่งซื อสั่งจ้าง 
2.  ราคานี รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี คิด

ค่าขนส่งตามระยะทาง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รหัส : 01010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 2.  บริษัท แมคเคอรเ์รล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 3.  บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
 4.  บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
 5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ์แมชชินเนอร์รี ่
 6.  บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากดั 
 7.  บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 8.  บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากดั 
 9.  บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเช่ือมอุตสาหกรรม จ ากัด 
 10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
 12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
 13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
 14. บริษทั อีลีซิส จ ากัด 
 15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
 16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด 
 17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด 
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวิร์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 

21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จ ากดั 
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จ ากัด 
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จ ากัด 
25. บริษัท เมททัล อินโนเวช่ัน จ ากัด 
26. บริษัท ดับเบิ ล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 
27. บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จ ากัด 
28. บริษัท อังค์ อินโนเทค จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) ที่ถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีความเป็นด่างเท่ากับหรือมากกว่า 14 (pH ≥ 14) 
เพื่อกระตุ้นให้สังกะสีกันกร่อนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมภายในคอนกรีต  
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) 
2. สังกะสีกันกร่อนถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีค่า pH ≥ 14 เพื่อกระตุ้นให้สามารถจ่ายกระแสในคอนกรีตได้

อย่างต่อเนื่อง 

3. ติดตั งกับเหล็กเสริมด้วยวิธีการผูกลวดหรือรัดด้วยเข็มขัดโลหะ 

4. เมื่อติดตั งสังกะสีกันกร่อนกับเหล็กเสริมแล้วจะท าให้ เหล็กเสริมมีค่า Polarization Decay  
ไม่น้อยกว่า 100 mV  

5. มีรัศมีในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

6. มีระยะเวลาในการป้องกันสนิมของเหลก็เสริมในคอนกรีตได้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี (เมื่อค านวณและติดตั ง
ตามค าแนะน าในเอกสาร “การค านวณเพื่อติดตั ง TMP Concrete Anode”)        

 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากัด      0 2024 9007 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
รหัส : 01010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อะลูมิเนียมกันกร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก  
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อะลูมิเนียมกันกร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก  
 (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 
                                                                      2.  บริษัท แมคเคอรเ์รล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
                                                                      3.  บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
                                                                      4.  บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
                                                                      5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภณัฑ์แมชชินเนอร์รี ่
                                                                      6.  บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากดั 
                                                                      7.  บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคช่ัน  จ ากัด  
                                                                      8.  บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากดั 
                                                                      9.  บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเช่ือมอุตสาหกรรม จ ากัด 
                                                                      10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
                                                                      11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
                                                                      12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
                                                                     13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
                                                                     14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
                                                                    15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
                                                                  16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด  
                                                                  17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด      
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวิร์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 

21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จ ากดั 
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จ ากัด 
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จ ากัด 
25. บริษัท เมททัล อินโนเวช่ัน จ ากัด 
26. บริษัท ดับเบิ ล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 
27. บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จ ากัด 
28. บริษัท อังค์ อินโนเทค จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เป็นอะลูมิเนียมกันกร่อน (Aluminium Anode) ที่สามารถจ่ายกระแสเพื่อป้องกันสนิมแบบแคโทดิกของ
โครงสร้างโลหะในน  าทะเลและน  ากร่อย    
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นอะลูมเินียมกันกร่อน (Aluminium Anode) 
2. มีส่วนประกอบทางเคมีของอะลูมเินียมกันกร่อนโดยน  าหนักดังต่อไปนี    
  สังกะสี (Zn) ระหว่าง 4.0 - 6.0 %  อินเดียม (In) ระหว่าง 0.015 - 0.020 %  เหล็ก (Fe)  

ไม่เกิน 0.1%  ทองแดง (Cu)  ไม่เกิน 0.003 %   ซิลิกอน (Si)  ระหว่าง 0.08 - 0.20 % ธาตุปนเปื้อน
อื่น ๆ แต่ละชนิดไม่เกิน 0.02%ธาตุปนเปื้อนอื่น ๆ รวมกันไม่เกิน 0.1%  อะลูมิเนียม (Al)  
ส่วนท่ีเหลือ  

3. ติดตั งกับเหล็กด้วยวิธีการเช่ือม ยดึด้วยสลัก หรือเครื่องมือกลใด ๆ  
4. Electrochemical Capacity : minimum 2,500 Ah/kg   
5. Closed circuit potential :  ≤ -1.05 V vs Ag / AgCl / Seawater at end of the 4th testing 

period         

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากัด      0 2024 9007 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010034 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื นสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ
ยางธรรมชาติ ประเภท A 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2568 (5 ปี 1 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 การก่อสร้างพื นลู่ลานกรีฑา โดยใช้ยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื นผิวยางสังเคราะห์บนพื นคอนกรีต 
หรือพื นยางมะตอยที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น สามารถรองรับการกระแทกได้ ซึ่งนวัตกรรมนี ได้มีการน าเม็ดยางพารา  
มาทดแทนยางสังเคราะห์ หรือเม็ดยางรีไซเคิล โดยได้มีการปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยมี
วัสดุเม็ดยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก.  2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื น
สังเคราะห์) และคุณสมบัติพื นสนามกีฬาตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พื นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศ โดยกลับมาใช้วัตถุดิบในประเทศ  
ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

รุ่น LL - FULL PUR (NR) (พื นลู่วิ่งระบบ FULL PUR ผสมยางธรรมชาติ) ประเภทลู่ลานกรีฑา ระบบ 
FULL PUR เป็นพื นยางสังเคราะห์เนื อแน่น ผิวหน้านิ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติรองรับการกระแทกใช้เพื่อรองรับ
กิจการเดิน ระบบฐานเป็นการใช้เศษยางผสมยางสังเคราะห์ โพลียูรีเทนและลงทับหน้าด้วยเม็ดยางสี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มอก. 2683 - 2558 (พื นสังเคราะห์) ประเภท A  

ชั นล่าง (Elastic Layer) ใช้เนื อยางสังเคราะห์ โพลียูรีเทน และเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ ความหนา 
10 -11 มิลลิเมตร (Polyurethane & EPDM NR (Black) 10 - 11 mm.) โดยมีวัสดุเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ (EPDM 
NR Black) มีขนาดของเม็ดยาง 1 - 3 มิลลิเมตร มีสัดส่วนของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% ของเนื อยางสังเคราะห์  
มีคุณสมบัติอ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2682 - 2558 

ชั นบน (Top Layer) ใช้เนื อยางสังเคราะห์ และเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ ความหนา 3 – 3.5 มิลลิเมตร 
(Polyurethane & EPDM NR (Black) 3 - 3.5 mm.) โดยมีวัสดุเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาต ิ(EPDM NR Color) มีขนาดของ
เม็ดยาง 2 - 4 มิลลิเมตร 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 
 

  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด      0 3431 1119 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010035 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์      
และยางธรรมชาติ ประเภท C 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับสนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ 
จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์       

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี 1 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื นสนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ โดยใช้ยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบ
พื นผิวยางสังเคราะห์บนพื นคอนกรีต หรือพื นยางมะตอยที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น สามารถรองรับการกระแทก ช่วยลด
อาการบาดเจ็บได้ ซึ่งนวัตกรรมนี ได้มีการน าเม็ดยางพารามาทดแทนยางสังเคราะห์ หรือเม็ดยางรีไซเคิล โดยได้มีการปรับปรุง
สูตรให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยมีวัสดุเม็ดยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 (ก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมด็ยางใช้ท าพื นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื นสนามกีฬาตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 
(ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื นสังเคราะห์) ประเภท C เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติ 
ในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางที่ตกต่ า ลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศ โดยกลับมาใช้วัตถุดิบในประเทศ 
ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณสมบัติเฉพาะ 
  1)  พื นสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C 
   1.1)  รุ่น LL - EPDM Binder (Top PU) 7 MM 

-  ใช้เป็นพื นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล  
สนามบาสเกตบอล เป็นต้น 

-  พื นสนาม ประกอบด้วย ชั นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนา 5 มิลลิเมตร และเคลือบ 
พื นผิวหน้าชั นเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนา 2 มิลลิเมตร 

-  วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ ตาม มอก. 2682 - 2558 
-  เป็นพื นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ใช้เพื่อรองรับกิจการการวิ่ง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบมาตรฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์  
ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 ประเภท C 

-  มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และมีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวีได้ 
 1.2)  รุ่น LL - EPDM Binder (Top Acrylic) 13 MM 

-  ใช้เป็นพื นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล  
สนามบาสเกตบอล เป็นต้น 
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-  พื นสนาม ประกอบด้วย ชั นเม็ดยางผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ หนา 13 มิลลิเมตร และ
เคลือบสีอะคริลิค 0.5 มิลลิเมตร มีความยืดหยุ่น ลดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

-  วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ ตาม มอก. 2682 - 2558 
-  เป็นพื นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ใช้เพื่อรองรับกิจการการวิ่ง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบมาตรฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์  
ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 ประเภท C 

-  มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และมีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวีได้ 
2)  พื นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C 

2.1)  รุ่น LL - EPDM Binder 13 MM 
-  ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น พื นทางเดิน ลานสวนสุขภาพ และลานกิจกรรมอื่น ๆ 
-  เม็ดยางผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 13 มิลลิเมตร โดยชั นบนเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ 

และสารยึดเกาะหนา 6 มิลลิเมตร ส าหรับชั นล่างเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ และสารยึดเกาะ  
7 มิลลิเมตร 

-  พื นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ มีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการกระแทก และลดการ
บาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ นได้ ใช้ส าหรับทางเดิน วิ่งเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ 

-  เป็นพื นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และมีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวีได้ 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด      0 3431 1119 
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010036 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดผลิตภัณฑ์สีส าหรับงานทาผนังปูนฉาบได้เร็ว    
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สีและสีรองพื น ทีพีไอ (TPI Top Coat and Base Coat) 

ประกอบด้วย 
 1.  สีซีเมนต์ส าหรับงานรองพื น (Cement Paint for Base Coat 

 and Primer) แบ่งเป็น 3 ผลิตภณัฑ์ ได้แก ่
  -  เอ็นพีหนึ่งร้อยเอส - สีทารองพื นทนความชื นสูง (เฉดสีเทา) 

  (NP100S - Cement Paint for Base Coat (Grey)) 
  -  เอ็นพีหนึ่งร้อยเอสดับเบิลยู - สีทารองพื นทนความชื นสูง 

  (เฉดสีขาว) (NP100SW - Cement Paint for Base Coat 
  (White)) 

  -  เอ็นพีสองร้อย - สีทารองพื นกันซึม (NP200 - Cement 
  Paint for Water Proof Base Coat) 

 2.  สีอีมัลชันทนสภาวะ ส าหรับทาภายในและภายนอก  
 (Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior) 
 แบ่งเป็น 2 ผลิตภณัฑ์ ได้แก ่

  -  เอ็นพีหนึ่งศูนย์หนึ่งเอส - สีทาผนังภายใน-นอก แบบกึ่งเงา  
  (NP101S - Acrylic Emulsion Paint for Interior and 
  Exterior (Semi Gross)) 

  -  เอ็นพีหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ็ม - สีทาผนังภายใน-นอก แบบด้าน  
  (NP101M - Acrylic Emulsion Paint for Interior and 
  Exterior (Matt)) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 2. บริษัท ทีพีไอพาณิชย์ จ ากัด 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สี่ง้วนฮง 
 4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาลีนภีณัฑ ์
 5. บริษัท ศวัศ อินเตอร์ซัพพลาย จ ากัด 
 6. บริษัท แกมม่าสตีล จ ากดั 
 7. บริษัท เค.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 8. บริษัท คอนสมิกซ์ จ ากดั 
 9. บริษัท เฉลียวการช่างและค้าวสัดกุ่อสร้าง จ ากัด 
 10. บริษัท อินโดไชน่า วัสดุภณัฑ์ จ ากดั 
 11. บริษัท ลูกแม่ธรณี จ ากัด 
 12. บริษัท 123 อาคิเทค ซัพพลาย จ ากัด 
 13. บริษัท เอ็กซ-์แมท จ ากัด 
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 14. บริษัท ทรัพย์สยาม แมททีเรียล จ ากัด 
 15. บริษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ท จ ากัด 
 16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น  าใสใจจริงค้าไม้และวสัดุก่อสร้างนนทบุร ี
 17. บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป 
 18. บริษัท เอสจี ซีเมนต์ จ ากัด 
 19. บริษัท แม็กซ์สตลี คอมเมอร์เชียล จ ากัด 
 20. บริษัท เอ.พี.พัฒนา จ ากัด 
 21. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อภสิิฏฐ์ ซเีมนต ์
 22. บริษัท โฮมแมททีเรียล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ระบบงานสีและสีรองพื นทีพีไอ เป็นระบบเคลือบสีที่สามารถทาผนังปูนฉาบใหม่ได้ภายในวันเดียว โดยการใช้ 
สีซีเมนต์ NP100S, NP100SW หรือ NP200 ทาเป็นสีรองพื น และทาทับหน้าด้วยสีอิมัล ชันทนสภาวะ NP101S หรือ
NP101M กล่าวคือ เมื่อท างานฉาบผนังเสร็จ สามารถทาสีซีเมนต์รองพื นทีพีไอ NP100S, NP100SW หรือ NP200 ได้ทันที
หลังปูนแห้ง (ประมาณ 2 ช่ัวโมง หลังฉาบเสร็จ) และเมื่อสีรองพื นแห้ง (ประมาณ 2 ช่ัวโมง หลังทาสีรองพื น)  
สามารถทาสีจริง NP101S หรือ NP101M ได้ทันที จึงท าให้สามารถท างานฉาบผนังและงานทาสี เสร็จได้ภายในวันเดียวกัน 
โดยไม่มีความจ าเป็นต้องรอให้ผนังปูนฉาบใหม่แห้งตัวเต็มที่อย่างน้อย 14 วัน เหมือนงานทาสีแบบดั งเดิม 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ระบบสีทีพีไอ เป็นระบบเคลือบสีที่สามารถทาผนังปูนฉาบใหม่ได้ไวภายในวันเดียว ประกอบด้วย 
1.1 สีรองพื น คือ สีซีเมนต์ TPI NP100S, TPI NP100SW หรือ TPI NP200 ทาทับด้วยสีจริง 
1.2 สีจริง คือ สีอิมัลชันทนสภาวะ TPI NP101S หรือ TPI NP101M 

2. สีรองพื น TPI NP100S, TPI NP100SW หรือ TPI NP200 เป็นสีซีเมนต์ เมื่อจะใช้ให้ผสมน  าตาม
อัตราส่วนที่ก าหนด สามารถใช้ทาได้เหมือนงานทาสีทั่วไป โดยใช้ได้ทั งแปรง ลูกกลิ ง หรือการพ่น  
ใช้ทาบนผนังปูนฉาบ คอนกรีต หรือไฟเบอร์ซีเมนต์ 

3. สีซีเมนต์ TPI NP100S, TPI NP100SW หรือ TPI NP200 สามารถทาบนผนังปูนฉาบใหม่ได้ทันที
หลังผนังแห้ง (ประมาณ 2 ช่ัวโมง หลังฉาบเสร็จ) 

4. สีจริง TPI NP101S หรือ TPI NP101M เป็นสีอิมัลชันทนสภาวะ ตาม มอก. 2321 - 2549 สามารถ
ทาทับบนสีรองพื น TPI NP100S, TPI NP100SW หรือ TPI NP200 ได้ทันทีหลังสีรองพื นแห้ง 
(ประมาณ 2 ช่ัวโมง หลังทาสีรองพื นเสร็จ) 

5. ระบบสีทีพีไอ นอกจากจะเหมาะกับผนังปูนฉาบใหม่ ยังสามารถใช้งานได้ดีกับผนังทั่วไป เช่น 
คอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือผนังปูนฉาบเก่า เนื่องจากมีองค์ประกอบเป็นปูนซีเมนต์ เหมือนกัน 
สามารถยึดประสานกับผนังได้ด้วยผลึกแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต จึงมีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม 

6. เมื่อใช้งานร่วมกัน พื นที่ทาสีขนาด 35 ตารางเมตร ใช้สีรองพื น TPI NP100S, TPI NP100SW หรือ 
TPI NP200 จ านวน 1 แกลลอน ทาทับด้วยสีจริง TPI NP101S หรือ TPI NP101M จ านวน 2 เที่ยว 
รวมปริมาณที่ใช้จ านวน 2 แกลลอน (ชุดผลิตภัณฑ์สี ประกอบด้วย สีซีเมนต์รองพื น จ านวน  
1 แกลลอน มีสัดส่วนใช้งานร่วมกับสีจริง จ านวน 2 แกลลอน ได้พื นที่ขนาด 35 ตารางเมตร) 

 

  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)      0 2285 5090 หรือ 0 2213 1039 
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ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร  

รหัส : 02010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   น  าหมักชีวภาพสตูรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 (Natural extract SPEED 1) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จ ากัด 
 2.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 3.  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 เป็นน  าหมักชีวภาพสูตรปลานิล ซึ่งเป็นผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าหมักชีวภาพ 
ของ บริษัท ใบธง จ ากัด ท่ีได้จากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน  าหมักชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลานิลสด
เป็นส่วนประกอบหลักผ่านการรับรอง ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น  า ตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง  
การเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น  า (Good Aquaculture Practice : GAP) กรมประมง ด้วยเทคนิคการใช้
จุลินทรีย์ผสมสายพันธุ์ 5 ชนิด ย่นระยะเวลาในการหมัก ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ ส าหรับใช้เป็นสารเร่งในกระบวนการหมัก 
ประกอบด้วย แบคทีเรีย รา และยีสต์ ท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ท่ีมีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และไขมัน 

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 มีองค์ประกอบของฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน (Auxin) จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) 
และไซโตไคนิน (Cytokinin) และกรดฮิวมิก (Humic acid) มีปริมาณสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนธาตุโลหะหนัก ได้แก่  
สารหนู  (Arsenic :  As)  แคด เมี ยม  (Cadmium :  Cd)  โคร เมี ยม  (Chromium :  Cr)  ทองแดง (Copper :  Cu)  
ตะกั่ว (Lead : Pb) ปรอท (Mercury : Hg) และสังกะสี (Zinc : Zn) และมีปริมาณโซเดียม (Sodium : Na) ไม่เกินร้อยละ 1 
ของน  าหนัก รวมทั งมีองค์ประกอบของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุ ได้การรับรอง
มาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประเภทน  าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
องค์ประกอบของน  าหมักชีวภาพสูตรปลานิลที่ประกอบด้วย ปริมาณธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช และสารอื่น ๆ เหมาะสมส าหรับ
การเจริญเติบโตของพืชในระยะการเจริญทางล าต้นและใบ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. น  าหมักชีวภาพสูตรปลานิล อยู่ในรูปของเหลว ขนาดบรรจุ 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด 
บรรจุในขวดพลาสติกทึบแสง 

2. น  าหมักชีวภาพสูตรปลานิล มีส่วนประกอบหลัก ผลิตจากปลานิล ลักษณะเป็นปลานิลสด ได้รับรอง 
ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น  า ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  าท่ีดี
ส าหรับการผลิตสัตว์น  า (Good Aquaculture Practice : GAP) กรมประมง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

3. มีใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานน  าหมักชีวภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ 

4. มีคุณสมบัติเป็นน  าหมักชีวภาพตามมาตรฐานน  าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาท่ีดิน 
5. การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระยะการเจริญทางล าต้นและใบ ได้แก่ ประเภท

พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และประเภทพืชสวน กลุ่มพืชกินผล เช่น เมล่อน แตงโม สับปะรด 
เสาวรส และฟักทอง เป็นต้น และส าหรับกลุ่มพืชผักใบ ใช้ตลอดระยะการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยว 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม พฤษภาคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ใบธง จ ากัด       0 5448 3030 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010016 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   น  าหมักชีวภาพสตูรพืช (Plant Bio-extract) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 (Natural extract SPEED 2) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จ ากัด 
 2.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 3.  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 เป็นน  าหมักชีวภาพสูตรพืช (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด) ซึ่งเป็นผลงานวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์น  าหมักชีวภาพสูตรใหม่ ของ บริษัท ใบธง จ ากัด ที่ได้จากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน  าหมัก
ชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบจากพืช 3 ชนิด (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด) เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งผ่านการรับรอง มาตรฐาน 
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) กรมวิชาการเกษตร 
ด้วยเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ผสมสายพันธุ์ 5 ชนิด ย่นระยะเวลาในการหมัก ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ ส าหรับใช้เป็นสารเร่ง  
ในกระบวนการหมัก ประกอบด้วย แบคทีเรีย รา และยีสต์ ท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ท่ีมีองค์ประกอบ
ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 มีองค์ประกอบของฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน (Auxin) จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) 
ไซโตไคนิน (Cytokinin) และกรดฮิวมิก (Humic acid) มีปริมาณสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนธาตุโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู 
(Arsenic : As) แคดเมียม (Cadmium : Cd) โครเมียม (Chromium : Cr) ทองแดง (Copper : Cu) ตะกั่ว (Lead : Pb) 
ปรอท (Mercury : Hg) และสังกะสี (Zinc : Zn) และมีปริมาณโซเดียม (Sodium : Na)  ไม่เกินร้อยละ 1 ของน  าหนัก รวมทั ง
มีองค์ประกอบของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุ ได้การรับรองมาตรฐานปัจจัย  
การผลิตทางการเกษตร ประเภทน  าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. น  าหมักชีวภาพสูตรพืช อยู่ในรูปของเหลว ขนาดบรรจุ 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด  
บรรจุในขวดพลาสติกทึบแสง 

2. น  าหมักชีวภาพสูตรพืช มีส่วนประกอบหลัก ผลิตจากพืช 3 ชนิด (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด)  
ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดสี าหรับพืช (Good 
Agricultural Practice : GAP) กรมวิชาการเกษตร 

3. มีใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานน  าหมักชีวภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ 

4. มีคุณสมบัติเป็นน  าหมักชีวภาพตามมาตรฐานน  าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาท่ีดิน 
5. การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระยะการเจริญทางดอกและผล ได้แก่ ประเภท 

พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และประเภทพืชสวน กลุ่มพืชกินผล เช่น เมล่อน แตงโม สับปะรด 
เสาวรส และฟักทอง เป็นต้น 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม พฤษภาคม 2563 

  บริษัท ใบธง จ ากัด       0 5448 3030 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ลีโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : วีฟล็อกซ์ (VEFLOX) 
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มกราคม 2559 - มกราคม 2566 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

1. เป็นยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์ยับยั งเชื อแบคทีเรียที่มีดัชนีการรักษากว้าง 
2. เป็นยาที่ผลิตขึ นในประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบจากต่างประเทศ แต่ราคาถูกกว่า 

 
หมายเหตุ : ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 

- เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ของยาชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม 
พฤษภาคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)       0 2943 0935 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010051 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอโทซิน (ATOZIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2568 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์ (Macrolide) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื อ
แบคทีเรีย มีกลไกการออกฤทธิ์โดยการจับกับ 50S ribosomal subunit ของเชื อจุลชีพที่ไวต่อยานี  ส่งผลให้เกิดการยับยั ง
การสังเคราะห์โปรตีน ยาอะซิโธรมัยซิน มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค ดังนี  

1. การติดเชื อแบคทีเรียที่ก าเริบอย่างเฉียบพลันในโรคปอดอุดกั นเรื อรัง 
2. ไซนัสอักเสบเฉียบพลันจากการติดเชื อแบคทีเรีย 
3. การติดเชื อเฉียบพลันในหูชั นกลาง 
4. โรคปอดอักเสบจากการติดเชื อในชุมชน (CAP) 
5. แผลริมอ่อน (chancroid) ในเพศชาย 
6. คอหอยอักเสบ, ทอนซิลอักเสบ 
7. การติดเชื อท่ีผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังชนิดไม่ซับซ้อน 
8. ท่อปัสสาวะอักเสบและปากมดลูกอักเสบ ที่เกิดจากเชื อ Chlamydia trachomatis (หนองในเทียม) และ 

ที่เกิดจากเชื อ Neisseria gonorrhoeae (หนองในแท้) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเอโทซิน เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพ  
ในการรักษาโรคติดเชื อแบคทีเรียต่าง ๆ และสามารถให้โดยการรับประทาน 

2. ยาเอโทซิน รูปแบบยาแคปซูลเป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรต ารับยาให้มีความคงตัวดีขึ น และมี  
การละลายดีขึ น 

3. ยาเอโทซิน เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing 
Practices Pharmaceutical Inspection Co - operation Scheme) 

4. ยาเอโทซิน มีชีวสมมูลทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั น
ยาจึงมีความปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่า  
ยาต้นแบบ 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 
- เพิ่มขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/กล่อง ของยาชนิดแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม และทบทวนสิทธิในการขึ น

บัญชนีวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ นสุดเมษายน 2564) เป็น 7 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั งแต่เดือนที่
ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทยครั งแรก (สิ นสุดเมษายน 2568) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ISO/ IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาอะซิโธรมัยซิน 
(Azithromycin) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด       0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010053 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เค-ซุวา 10 (K-ZUVA 10) และ เค-ซุวา 20 (K-ZUVA 20)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม statins ทีม่ีผลยับยั งของเอ็นไซม์ HMG-CoA reductase 
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้การเปลี่ยน HMG-CoA  ไปเป็น mevalonate  ในกระบวนการสังเคราะห์ของคอเลสเตอรอล ซึ่งมีข้อบ่งใช้ 
ดังนี  

1) ส าหรับรักษาความผิดปกติของไขมันในเลือด 
2) ส าหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับปฐมภูมิ 
3) ส าหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับทุติยภูมิ  

   คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาเค-ซุวา 10 และ ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม statins ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ 

โดยการรับประทาน 
2. ยาเค-ซุวา 10 และ ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการ

ผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good 
Manufacturing Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

3. ยาเค-ซุวา 20 มีชีวสมมูลทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภณัฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั น
ยานี  จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
ยาต้นแบบ 

4. การศึกษาการละลายในหลอดทดลองของยาเค-ซุวา 10 และ ยาเค-ซุวา 20 พบว่ามีการละลาย/
ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลองเหมือนกัน และสามารถออกฤทธิ์ได้ทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ
ในขนาดความแรงเดียวกัน 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 

- เพิ่มขนาด 10 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ ตุลาคม 2561 
- ทบทวนสิทธิในการขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ นสุดเมษายน 2564) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิม 

ที่เหลืออยู่นับตั งแต่เดือนที่ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทยครั งแรก (เมษายน 2569) เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาโรซูวาสทาทิน 
(Rosuvastatin) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั      0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010077 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอ็กซิบ 60 (EXIB 60), เอ็กซิบ 90 (EXIB 90),  

เอ็กซิบ 120 (EXIB 120) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Etoricoxib ขนาดความแรง 60 มิลลิกรัม 90 มิลลิกรัม และ 120 มิลลิกรัม  รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม  
ภายใต้ช่ือการค้า EXIB 60, EXIB 90 และ EXIB 120 ยานี มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis)  
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) อาการโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing spondylitis) อาการ 
ข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเก๊าท์ (acute gouty arthritis) อาการปวดประจ าเดือน (primary dysmenorrhea) 
อาการปวดหลังทันตศัลยกรรม อาการปวดภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้อง และอาการปวดกระดูกและ
กล้ามเนื อชนิดเรื อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื อรัง  
 EXIB เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทน 
การสั่งยาน าเข้าจากต่างประเทศ โดยยามีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ  
และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. EXIB 60 เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีเขียวอ่อน เรียบทั งสองด้าน 
EXIB 90 เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีขาว เรียบทั งสองด้าน 
EXIB 120 เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีเขียวอ่อน ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านมีขีดแบ่งครึ่ง 

2. EXIB เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการ
ผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs  

3. EXIB 120 ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่า ทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่า
กับยาต้นแบบ ดังนั น ยานี จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

4. EXIB 60 และ EXIB 90 ได้ถูกน ามาศึกษาการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลองเทียบกับ 
ยาต้นแบบ EXIB 120 ตามหลักการ Dose proportionality พบว่ามีค่าการละลาย/ปลดปล่อยตัวยา 
ไม่แตกต่างกัน จึงสามารถออกฤทธิ์ได้เท่าเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ 

 
หมายเหตุ :   ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2561 

- เพิ่มขนาด 60 มิลลิกรัม และ 90 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- ทบทวนสิทธิในการขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย (สิ นสุดสิงหาคม 2564) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่

นับตั งแต่เดือนที่ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทยครั งแรก (สิ นสุดสิงหาคม 2569) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาอิทอริค็อกซิบ 
(Etoricoxib) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั      0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010086 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอลเลอซิน (ELLEZIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 Levocetirizine dihydrochloride ขนาด 5 มิลลิกรัม ภายใต้ช่ือทางการค้า แอลเลอซิน (ELLEZIN) รูปแบบ
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยานี ออกฤทธิ์เป็น antagonism ของ histamine H1 - receptors ยา Levocetirizine มีความชอบ 
ในการจับ H1 - receptors มากกว่ายา cetirizine ถึง 2 เท่า ดังนั น การใช้ยา Levocetirizine ซึ่งมีขนาดยาครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณยา cetirizine จึงสามารถออกฤทธ์ิได้นานเทียบเท่ากับยา cetirizine โดยยาจะออกฤทธิ์ภายใน 1 ช่ัวโมง และจะมีฤทธ์ิ
อยู่นาน 24 ช่ัวโมง ยานี มีข้อบ่งใช้รักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการแพ้ต่าง ๆ เช่น เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากการแพ้  
ตามฤดูกาล (Seasonal allergic rhinitis) เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากการแพ้ตลอดปี (Perennial allergic rhinitis)  
เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากการแพ้ชนิด Persistent rhinitis (Persistent allergic rhinitis) ลมพิษที่เป็นเรื อรัง (Chronic 
urticaria) 
 ยา ELLEZIN เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถ
ทดแทนการน ายาน าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ 
ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการแพ้ต่าง ๆ ดังกล่าว  
ได้มากขึ น และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา ELLEZIN เป็นยาเม็ดรูปยาว นูนเล็กน้อย ปลายมนทั งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว เรียบทั งสองด้าน 
2. ยา ELLEZIN เป็นยาที่ ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย  

ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs 

3. ยา ELLEZIN ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่า ทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ Xyzal® ดังนั น ยานี จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษา 
ในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2561 

- เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ของยาชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
พฤษภาคม 2563 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั      0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010088 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine 
Hydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เมดิฟาสท์ 60 (MEDIFAST 60) และ 
 เมดิฟาสท์ 180 (MEDIFAST 180) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - กันยายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ เป็นยาที่ใช้ส าหรับบรรเทาอาการที่มีสาเหตุจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 
(Allergic rhinitis) และใช้ส าหรับบรรเทาอาการลมพิษผื่นคันเรื อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ (Chronic idiopathic urticaria)  
โดยพบว่า ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ ผ่าน blood-brain barrier ในปริมาณที่ไม่มากนัก จึงท าให้ผลข้างเคียงในการ
ท าให้ง่วงลดลง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเม็ด MEDIFAST 60 เป็นยาเม็ดรูปยาว นูน ปลายมนทั ง 2 ข้าง เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน ด้านหนึ่ง 
มีอักษร MP อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข 60 

2. ยาเม็ด MEDIFAST 180 เป็นยาเม็ดรูปยาว นูน ปลายมนทั ง 2 ข้าง เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน ด้านหนึ่ง 
มีอักษร MP อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข 180 

3. ยาเม็ด MEDIFAST 60 เป็นยาที่มีการขอยกเว้นศึกษาชีวสมมูน (Biowaiver) เทียบกับยา MEDIFAST 
180 เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด พบว่า มีค่าการ
ละลายใกล้เคียงกับ MEDIFAST 180 

4. ยาเม็ด MEDIFAST 180 เป็นยาที่พัฒนาสูตรต ารับโดยผู้ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีการศึกษาชีวสมมูล 
(Bioequivalence study) เทียบกับยาต้นแบบจากต่างประเทศ พบว่า ยาเม็ด MEDIFAST 180  
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ แต่จ าหน่ายในราคาถูกกว่า 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2561 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ด ขนาด 60 มิลลิกรัม (100 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
พฤษภาคม 2563 

++++++++++++++++++++ 
 

 
 

  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด      0 2024 8635  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010121 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์  
(FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2562 - มีนาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด ์(Fexofenadine hydrochloride) หรือยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) 
เป็นเมตาบอไลต์ที่ออกฤทธิ์ของเทอร์เฟนนาดีน และออกฤทธิ์เหมือนกับเทอร์เฟนาดีน โดยแข่งกับฮีสตามีนเพื่อจับกับตัวรับ 
H1-receptor ของเซลล์ effector ในระบบทางเดินอาหาร หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ยาเฟ็กโซเฟนาดีน  
ไม่สามารถผ่าน blood brain barrier ในสมองได้ จึงท าให้เกิดง่วงซึมลดลง มีข้อบ่งใช้ ดังนี    

1. ใช้ส าหรับบรรเทาอาการที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั งแต่ 12 ปีขึ นไป 
สามารถรักษาอาการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จาม น  ามูกไหล คันในจมูก คันเพดานปาก 
คันคอ คันในตา น  าตาไหล ตาแดง 

2. ใช้ส าหรับบรรเทาอาการลมพิษผื่นคันเรื อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั งแต่ 12 ปีขึ นไป 
ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจนสามารถผลิตในประเทศไทย สามารถ

ทดแทนการน าเข้ายาต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) เป็นยาที่แข่งกับฮีสตามีนเพื่อจับกับตัวรับ H1 - receptor  
ของเซลล์ effector ลักษณะยาเป็นเม็ดรูปยาว นูน ปลายมนทั งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน  
เรียบทั งสองด้าน ส าหรับรับประทาน  

2. ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วย
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 

3. ยาอาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180) มีชีวสมมูลทั งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั น ยานี จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2562 

- เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ของยาชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรัม และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน  
1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 

++++++++++++++++++++ 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั      0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010149 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin capsule) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โปบาลิน 25 (Pobalin 25) และ โปบาลิน 75 (Pobalin 75)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  สิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2565 (3 ปี)   
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 ยาโปบาลิน 25 และยาโปบาลิน 75 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่  ประกอบด้วยตัวยาพรีกาบาลิน  
ขนาดความแรง 25 มิลลิกรัม และ 75 มิลลิกรัม ตามล าดับ Pregabalin จับกับหน่วยย่อย alpha2 - delta ของ voltage-
gated calcium channels ภายในระบบประสาทส่วนกลางและกระตุ้นการน าเข้าของแคลเซียมที่ปลายประ สาท  
ท าให้เกิดการยับยั งการหลั่งของสารสื่อประสาทประเภทมีฤทธิ์กระตุ้น ซึ่งประกอบด้วย glutamate, norepinephrine 
(noradrenaline) serotonin, dopamine, substance P และ calcitonin gene - related peptide ถึงแม้ว่า pregabalin 
จะมีโครงสร้างที่สัมพันธ์กับ GABA แต่ก็ไม่จับกับตัวรับ GABA หรือ benzodiazepine ด้วยกลไกข้างต้นจึงสามารถรักษา
อาการปวดปลายประสาท เป็นยาเสริมกับยากันชักตัวอื่น ๆ ในการรักษา partial seizures ในผู้ใหญ่ และรักษาอาการ 
ปวดกล้ามเนื อและเส้นเอ็นในผู้ใหญ่ 
 ยาโปบาลิน ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาในด้านสูตรต ารับที่ให้การแตกตัวและการละลายที่ดีไม่แตกต่าง         
จากยาต้นแบบ รวมทั งผ่านการศึกษาความคงสภาพเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยาโปบาลิน 25 และยาโปบาลิน 75 มีความ 
คงสภาพที่ดีตลอดอายุยา นอกจากนั น ยาโปบาลิน 75 มีการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบไลริก้า 75 ผู้วิจัยจึงด าเนินการ
ยื่นรายงานการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่ายาโปบาลิน 75 มีความสามารถในการรักษา  
ไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ และยาโปบาลิน 25 มีการศึกษาการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ตามระบบการจ าแนก
ประเภทตัวยาตามชีวเภสัชกรรม (BCS Class l) 
 ในส่วนคุณภาพยาโปบาลิน 25 และยาโปบาลิน 75 ได้ผ่านการพิจารณาทั งในส่วนของ สูตร กระบวนการผลิต 
การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบความถูกต้องในการผลิต (Process Validation) และข้อมูลความคงตัวของผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ ดังนั น ยาโปบาลิน 25 และยาโปบาลิน 75 จึงได้รับการอนุมัติการขึ นทะเบียนต ารับยา 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ 
 ในส่วนของระบบการจัดการการผลิตและควบคุมคุณภาพ ยาโปบาลิน 25 และยาโปบาลิน 75 ผลิตและ
จ าหน่ายโดยบริษัทโปลิฟาร์มซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ผลิตและบรรจุ  
โดยโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย 
                 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  POBALIN 25 (โปบาลิน 25) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญคือ พรีกาบาลิน (Pregabalin) ขนาดความแรง 
25 มิลลิกรัม ยับยั งการหลั่งของสารสื่อประสาทประเภทมีฤทธ์ิกระตุ้น ซึ่งประกอบด้วย glutamate, 
norepinephrine ( noradrenaline)  serotonin, dopamine, substance P แ ล ะ  calcitonin  
gene-related peptide 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

2. POBALIN 75 (โปบาลิน 75) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญคือ พรีกาบาลิน (Pregabalin) ขนาดความแรง 
75 มิลลิกรัม ยับยั งการหลั่งของสารสื่อประสาทประเภทมีฤทธิ์กระตุ้น ซึ่งประกอบด้วย glutamate, 
norepinephrine ( noradrenaline)  serotonin, dopamine, substance P แ ล ะ  calcitonin  
gene-related peptide 

3.  ยา Pregabalin รักษาอาการปวดปลายประสาท เป็นยาเสริมกับยากันชักตัวอื่น ๆ ในการรักษา 
partial seizures ในผู้ใหญ่และรักษาอาการปวดกล้ามเนื อและเส้นเอ็นในผู้ใหญ่ 

4. ยาโปบาลิน 75 ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้านสูตรต ารับที่ได้รับการแตกตัวและละลายที่ดี   
ไม่ต่างจากยาต้นแบบ อีกทั งมีการศึกษาความคงสภาพ มีการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ 
Lyrica 75 

5. ยาโปบาลิน 25 มีการศึกษาการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ตามระบบการจ าแนกประเภท  
ตัวยาตามชีวเภสัชกรรม (BCS Class l) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2562 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดแคปซูล ขนาด 25 มิลลิกรัม (56 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
พฤษภาคม 2563 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั       0 2316 9419 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010156 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโทพิราเมท (Topiramate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไพโทเมท (25 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (25 MG TABLET)), 
 ไพโทเมท (50 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (50 MG TABLET)) 
 และไพโทเมท (100 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (100 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Topiramate เป็นอนุพันธ์ของน  าตาลโมเลกุลเดี่ยว D - Fructose ที่ถูกแทนที่ด้วยหมู่ซัลฟาเมต ใช้รักษา
โรคลมชักและป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน โดยมีกลไกขัดขวางตัวรับ voltage - dependent sodium channels  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ γ - aminobutyric acid (GABA) ในการจับกับตัวรับ GABA - A บางชนิด ออกฤทธิ์ต้านตัวรับ 
glutamate ชนิด AMPA/Kainate และยับยั งเอนไซม์ carbonic anhydrase (CA) โดยเฉพาะไอโซไซม์ CA - II และ CA - IV 
 ยา Topiramate ใช้เป็นยาเดี่ยวหรือยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชัก ชนิด Partial seizures และ Primary 
generalized tonic - clonic seizures หรือใช้เป็นยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชักที่เกี่ยวข้องกับอาการ Lennox - 
Gastaut หรือใช้ส าหรับป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน 
 ผลิตภัณฑ์ยา PITOMATE มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์  (Bioequivalence Study)  
ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (TOPAMAX®) และรายงานการเปรียบเทียบการละลายของยาใน 
หลอดทดลอง (Pharmaceutical Equivalence Study) 
 คุณลักษณะเฉพาะ:  

1. ส่วนประกอบใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Topiramate 25 มิลลิกรัม, 50 มิลลิกรัม และ  
100 มิลลิกรัม 

2. ข้อบ่งใช้ Topiramate ใช้เป็นยาเดี่ยวหรือยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชัก ชนิด Partial seizures 
และ Primary generalized tonic - clonic seizures หรือใช้เป็นยาร่วมส าหรับการรักษาโรคลมชัก
ที่เกี่ยวข้องกับอาการ Lennox - Gastaut ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ นไป หรือใช้ส าหรับป้องกัน
อาการปวดศีรษะไมเกรน ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นท่ีมีอายุ 12 ปี ขึ นไป 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562 

- ทบทวนสิทธิในการขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั งแต่เดือนที่
ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทยครั งแรก (เดือนตุลาคม 2562) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาโทพิราเมท (Topiramate) 
แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2562 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรัม (60 เม็ด) และรายการล าดับที่ 2) ชนิดเม็ด ขนาด  
50 มิลลิกรัม (60 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 

++++++++++++++++++++ 

 บริษัท สยามฟารม์าซตูิคอล จ ากดั      0 2625 9999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010164 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอะโทวาสแตติน แคลเซียม (Atorvastatin calcium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไลโปสแตท (10 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (10 MG TABLET)), 
 ไลโปสแตท (20 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (20 MG TABLET)) และ 
 ไลโปสแตท (40 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (40 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2563 - มกราคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

Atorvastatin เป็นสารสังเคราะห์ที่ช่วยลดระดับไขมัน โดยออกฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์ HMG - CoA reductase 
แบบจ าเพาะเจาะจงและแข่งขัน ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนจาก HMG - CoA เป็น mevalonate อันเป็นขั นตอน
เบื องต้นและควบคุมอัตราการชีวสังเคราะห์ของ cholesterol Atorvastatin มีฤทธิ์ในการลดระดับ cholesterol และ 
lipoprotein ในพลาสมา โดยลดการสังเคราะห์ cholesterol ในตับและเพิ่มจ านวน low - density lipoprotein (LDL) 
receptor บนผิวเซลล์ในตับเพื่อเสริมการรับ LDL เข้าตับ และลดระดับ LDL - cholesterol (LDL - C) ในเลือด  

ผลิตภัณฑ์ LIPOSTAT มีรายงานการศึกษา มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence 
Study) ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (LIPITORTM) และรายงานการเปรียบเทียบการละลายยา 
ในหลอดทดลอง (Pharmaceutical Equivalence Study)  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Atorvastatin calcium trihydrate เทียบเท่ากับ Atorvastatin 

10 มิลลิกรัม, 20 มิลลิกรัม และ 40 มิลลิกรมั  
2. กลไกการออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์ HMG - CoA reductase แบบจ าเพาะเจาะจงและ

แข่งขัน ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนจาก HMG - CoA เป็น mevalonate อันเป็นขั นตอน
เบื องต้น และควบคุมอัตราการชีวสังเคราะห์ของ cholesterol  

3. ข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาภาวะไขมันผิดปกตใินเลือด และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจและ
หลอดเลือด 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด) และรายการล าดับที่ 2) ชนิดเม็ด ขนาด 
20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 บริษัท สยามฟารม์าซตูิคอล จ ากดั      0 2625 9999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010169 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาไอวาบราดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ivabradine Hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : บราลอน 5 (BRALON 5) และ บราลอน 7.5 (BRALON 7.5) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2563 - มีนาคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ยาไอวาบราดีน ไฮโดรคลอไรด์ ( Ivabradine Hydrochloride) เป็นยาสามัญใหม่  ในยา 1 เม็ด 
ประกอบด้วย Ivabradine Hydrochloride 5 mg และ 7.5 mg มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะ angina 
และภาวะหัวใจล้มเหลวเรื อรัง โดย Ivabradine จะไปลดการท างานของ pacemaker ที่ sinus node 
โดยไปปิดกั น Hyperpolarization - activated  cyclic nucleotide - gated (HCN) channel เพื่อยับยั ง
เฉพาะเจาะจงที่ I (f) current ซึ่งมีผลท าให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง แต่ไม่มีผลต่อ ventricular 
repolarization และ myocardial contractility  

2. ยาไอวาบราดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ivabradine hydrochloride) มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล  
ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection  
Co - operation Scheme (PIC/s) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา BRALON 5 เป็นยาเม็ดขนาดความแรง 5 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน เคลือบฟิล์ม 

สีส้ม ด้านหนึ่งมีตัวเลข 5  อีกด้านหนึ่งเรียบ เลขทะเบียนที่ 1A 37/62 (NG) 
2. ยา BRALON 7.5 เป็นยาเม็ดขนาดความแรง 7.5 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปสามเหลี่ยม นูน เคลือบฟิล์ม 

สีส้ม ด้านหนึ่งมีตัวเลข 7.5  อีกด้านหนึ่งเรียบ เลขทะเบียนที่ 1A 36/62 (NG) 
3. ยา BRALON 7.5 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 
ได้ทุกเม็ด  

5. ยา BRALON 5 และ ยา BRALON 7.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั งในโรงพยาบาลรัฐบาลและ
เอกชน สามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ  

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2563 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด      0 3856 4930 - 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010175 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอิทอริค็อกสิบ (Etoricoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ทอร์โคเซีย 90 มก. (TORCOZIA 90 MG.) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2563 - เมษายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาทอร์โคเซีย 90 มก. เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ประกอบด้วยตัวยา Etoricoxib ขนาดความแรง  
90 มิลลิกรัม Etoricoxib เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ มีฤทธิ์ลดการสังเคราะห์ prostaglandins โดยยับยั ง 
การท างานของ cyclooxygenase-2 (COX-2) อย่างจ าเพาะ จึงมีฤทธิ์ลดไข้ แก้ปวดและต้านการอักเสบ 
 ยาทอร์โคเซีย 90 มก. มีข้อบ่งใช้ส าหรับบรรเทาอาการโรคข้อเสื่ อม (osteoarthritis) และโรคข้ออักเสบ 
รูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ทั งชนิดเฉียบพลันและเรื อรัง อาการโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing 
spondylitis) อาการข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเก๊าท์ (gouty arthritis) อาการปวดกระดูกและกล้ามเนื อ 
ชนิดเรื อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื อรัง อาการปวดเฉียบพลันรวมถึงอาการปวดหลังการผ่าตัดฟัน อาการปวดประจ าเดือน     
และอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้อง 
 ยาทอร์โคเซีย 90 มก. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ 
โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ากับยาต้นแบบ สถานที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลติยาของประเทศไทย ทีส่อดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลติยา Pharmaceutical 
Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และได้รับการอนุมัติการขึ นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. TORCOZIA 90 MG เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปหกเหลี่ยมด้านไม่เท่า มุมมน นูนทั งสองด้าน 
ด้านหนึ่งมีอักษร “XC” อีกด้านหนึ่งเรียบ 

2. TORCOZIA 90 MG เป็นยาที่มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ มีความเท่าเทียมกันกับ
ยาต้นแบบ และสามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบได้ 

 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2563 

- เพิ่มขนาดบรรจุ 5 เม็ด/กล่อง ของยาชนิดเม็ด ขนาด 90 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
พฤษภาคม 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 

  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)       0 2943 0935 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010176 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาราซาจลิีน (Rasagiline) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ราซาเลค 1 (RASALECT 1) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. เป็นยารักษาโรคพาร์กินสันชนิดไม่ทราบสาเหตุ ( Idiopathic Parkinson’s disease) โดยสามารถใช้เป็น 
ยาเดี่ยว (Monotherapy) หรือยาเสริม (Adjunct therapy) ก็ได้ 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ 
 การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
 สามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และได้มาตรฐานตาม  
  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
 Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา RASALECT 1 เป็นยาเม็ด รูปกลมแบน มีขอบ สีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร R1 อีกด้านหนึ่งเรียบ  

เลขทะเบียน 1A 52/62 (NG) 
2. ยา RASALECT 1 มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. RASALECT 1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงยา 
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด      0 3856 4930 - 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010177 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอะทอร์วาสแททิน (Atorvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โทวาสติน 40 (TOVASTIN 40) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมคีอลส์ (1979) จ ากดั จ้างบริษัท เมดกิา อินโนวา จ ากัด 

วิจัยร่วมกับ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาโทวาสติน 40 (TOVASTIN 40) ประกอบด้วยตัวยา Atorvastatin 40 มิลลิกรัม มีฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์ HMG-
CoA reductase อย่างเฉพาะเจาะจงและแข่งขัน มีข้อบ่งใช้เป็นยาที่ใช้เสริมร่วมกับการรักษาแบบไม่ใช้ยา ได้แก่ การควบคุม
อาหาร การออกก าลังกาย งดสูบบุหรี่  ควบคุมน  าหนัก เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Prevention of 
cardiovascular events) และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด (Hypercholesterolemia) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาโทวาสติน 40 (TOVASTIN 40) ในรูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (Film-coated tablets) ผลิตโดย
โรงงานภายใต้มาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และคณะกรรมการตรวจสอบ (PIC/S) จากต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) 

2. ยาโทวาสติน 40 (TOVASTIN 40) มีรายงานการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) ของยาเทียบ
กับยาต้นแบบ (LIPITORTM) จากต่างประเทศ ซึ่งพบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจาก 
ยาต้นแบบอย่างมีนัยส าคัญ มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่นี มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

3. ยาโทวาสติน 40 (TOVASTIN 40) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ นในประเทศไทย มีประสิทธิภาพในการรักษา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      0 2275 6053 - 9 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010178 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์  
(Levocetirizine dihydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เลฟตริซิน (LEVTRIZIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมคีอลส์ (1979) จ ากดั จ้างบริษัท เมดกิา อินโนวา จ ากัด 

วิจัยร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 ยาเลฟตริซิน (LEVTRIZIN) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ เลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) อยู่ในกลุ่มยาต้านฮีสตามีนรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็น active R-enantiomer ของซิทิริซีน โดยยาออกฤทธิ์ต้านอย่าง
จ าเพาะเจาะจงกับตัวรับฮีสตามีนชนิด H1 (histamine H1-receptors) โดยมีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับ
สภาวะการแพ้ต่าง ๆ เช่น เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดูกาล (รวมทั งอาการทางตาด้วย) รวมถึงเยื่อบุจมูกอักเสบ  
จากการแพ้ตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยท่ีไม่ตอบสนองต่อยาต้านฮีสตามีนรุ่นก่อน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเลฟตริซิน (LEVTRIZIN) ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบ และ
รับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะกรรมการตรวจสอบ (PIC/S) จาก
ต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) จึงท าให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ยามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ  

2. ยาเลฟตริซิน (LEVTRIZIN) มีรายงานการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ ์
ยาสามัญเทียบกับยาต้นแบบ (Original) คือ XYZAL จากต่างประเทศ ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ 
ไม่มีความแตกต่างกับยาต้นแบบอย่างมีนัยส าคัญ 

3. ยาเลฟตริซิน (LEVTRIZIN) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ นในประเทศไทย มีประสิทธิภาพในการรักษา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบท่ีผลิตจากต่างประเทศ  

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      0 2275 6053 - 9 



39 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010179 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซิลเดนาฟิล จีพีโอ (SILDENAFIL GPO) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ยา Sildenafil GPO ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Sildenafil Citrate เทียบเท่ากับ Sildenafil  
ในขนาด 20 มิลลิกรัม   

2. ยา Sildenafil GPO เป็นยาที่ช่วยยับยั งการท างานของเอนไซม์ Phosphodiesterase Type 5 (PDE5)  
บริเวณกล้ามเนื อเรียบของหลอดเลือดแดงที่ปอด  เนื่องจากเอนไซม์ PDE5 มีหน้าที่ท าลาย Cyclic 
Guanosine Monophosphate (cGMP) ที่สร้างขึ นในหลอดเลือดแดงที่ปอด มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะ
ความดันหลอดเลือดแดงที่ปอดสูง (Pulmonary Arterial Hypertension หรือ PAH) มีขนาดรับประทาน
ครั งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั ง โดยเว้นช่วงห่างในการรับประทานยาแต่ละครั ง ประมาณ 6 - 8 ช่ัวโมง 
โดยจะรับประทานพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้ 

3. ยา Sildenafil GPO มีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (REVATIO) ผลการศึกษาพบว่า ยาทั ง 2 รายการ 
มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic Equivalence) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การเภสัชกรรม      0 2203 8600 - 3 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010180 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin)     

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอกซิฟลอกซ์ จีพีโอ (400 มิลลิกรัม) (MOXIFLOX GPO (400 MG)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ยา MOXIFLOX GPO ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Moxifloxacin Hydrochloride เทียบเท่าตัวยา 
Moxifloxacin ในขนาด 400 มิลลิกรัม 

2. ยา MOXIFLOX GPO เป็นยาฆ่าเชื อในกลุ่ม Quinolone ออกฤทธิ์โดยยับยั งการท างานของเอนไซม์ DNA 
Gyrase Topoisomerase II และ Topoisomerase IV ในเชื อแบคทีเรีย ท าให้เกิดการยับยั งการสร้างและ
ซ่อมแซม DNA ของเชื อแบคทีเรีย มีข้อบ่งชี ในการรักษาอาการติดเชื อต่าง ๆ ในขนาดรับประทานครั งละ  
1 เม็ด วันละ 1 ครั ง โดยจะรับประทานพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้ 

3. ยา MOXIFLOX GPO สามารถยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Biowaiver) ตาม Biopharmaceutical 
Classification System (BCS class I) ได้ เนื่องจากตัวยาส าคัญมีค่าการละลายสูง (High Solubility) และ
การซึมผ่านเซลล์สูง (High Permeability) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การเภสัชกรรม      0 2203 8600 - 3 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010181 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาคาร์วีดลิอล (Carvedilol)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คาร์โวลอล (CARVOLOL) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ยา CARVOLOL (6.25 MG) ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Carvedilol ในขนาด 6.25 มิลลิกรัม 
2. ยา CARVOLOL (12.50 MG) ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Carvedilol ในขนาด 12.50 มิลลิกรัม 
3. ยา CARVOLOL เป็นยาในกลุ่ม Beta Blocker ชนิดที่ออกฤทธิ์ยับยั งทั งตัวรับชนิด Alpha และ Beta  

แบบไม่จ าเพาะเจาะจง (Nonselective) โดยไม่มีฤทธิ์ Intrinsic Sympathomimetic ท าให้สามารถ 
ลดปริมาตรเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที (Cardiac Output) ลดอัตราหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia)  
อันเนื่องมาจากการออกก าลังกายหรือได้รับการเหนี่ยวน าจากสารกระตุ้นตัวรับชนิด Beta ลดรีเฟล็กซ์ 
ที่เกิดจากภาวะอัตราหัวใจเต้นเร็ว เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ (Reflex Orthostatic Tachycardia) ขยายหลอดเลือด 
(Vasodilation) ลดความต้านทานของหลอดเลือดในไต (Renal Vascular Resistance) ลดฤทธิ์ของ 
สารเรนิน (Renin) เพิ่มปริมาณ Atrial Natriuretic Peptide ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive 
Heart Failure)  ล ด  Pulmonary Capillary Wedge Pressure แ ล ะ  Pulmonary Artery Pressure  
ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดแรงต้านทานของหลอดเลือด (Systemic Vascular Resistance) เพิ่มดัชนี
ปริมาตรเลือดที่หัวใจบีบต่อครั ง (Stroke Volume Index) และลดแรงดันเลือดของหัวใจห้องบนขวา 
(Right Atrial Pressure (RAP)) 

4. ยา CARVOLOL มีข้อบ่งใช้ดังนี   
4.1 ส าหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื อรัง (Chronic Heart Failure) เริ่มต้นรับประทานครั งละ 3.125 

มิลลิกรัม วันละ 2 ครั ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ควรเพิ่มขนาดยาถึงระดับสูงสุดที่คนไข้จะสามารถทนได้  
โดยขนาดยาสูงสุดขึ นอยู่กับระดับความรุนแรงของภาวะโรค 

4.2 ส าหรับรักษาโรคความดันเลือดสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ เริ่มต้นรับประทานครั งละ 6.25 มิลลิกรัม  
วันละครั ง เป็นเวลา 2 วัน อาจเพิ่มขนาดยาได้เป็นระยะ อย่างน้อยระยะละ 2 สัปดาห์ ขนาดที่แนะน า
สูงสุดคือ 50 มิลลิกรัม วันละครั ง หรือแบ่งให้วันละ 2 ครั ง 

4.3 ส าหรับรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี เริ่มต้นรับประทานครั งละ 6.25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั ง 
เป็นเวลา 2 วัน อาจเพิ่มขนาดยาได้เป็นระยะ อย่างน้อยระยะละ 2 สัปดาห์ ขนาดที่แนะน าสูงสุดคือ  
100 มิลลิกรัม แบ่งให้วันละ 2 ครั ง 

5. ยา CARVOLOL (6.25 MG และ 12.50 MG) มีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (Dilatrend) ผลการศึกษา
พบว่า ยาทั ง 2 รายการ มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic Equivalence)  

 

 องค์การเภสัชกรรม      0 2203 8600 - 3 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010182 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ลิวโค-พลสั (Leuco-Plus) และ ลวิโค-พลัส (prefilled syringe)) 

(Leuco-Plus (prefilled syringe)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากัด  
 2.  บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาลิวโค-พลัส (Leuco-Plus) และ ลิวโค-พลัส (prefilled syringe) (Leuco-Plus (prefilled syringe)) คือ 
ยาชีววัตถุฟิลกราสทิม (Filgrastim) ที่บรรจุแบบปราศจากเชื อ ส าหรับฉีด โดยบรรจุพร้อมใช้ทั งในขวดแก้ว (vial) และ
กระบอกฉีดยาที่มีเข็มติดปลาย (prefilled syringe) มีปริมาณตัวยาส าคัญฟิลกราสทิม (Filgrastim) ความแรง 300 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตรต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มีข้อบ่งใช้ส าหรับป้องกันภาวะเม็ดเลือดขาวต่ าในผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด หรือใช้ในการรักษาโดยเพิ่มระดับเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยท่ีมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ า 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาลิวโค-พลัส (Leuco-Plus) และ ลิวโค-พลัส (prefilled syringe) (Leuco-Plus (prefilled syringe))  
มีตัวยาส าคัญ ฟิลกราสทิม (Filgrastim) ที่ผลิตโดยใช้องค์ความรู้ที่พัฒนา โดยนักวิจัยคนไทย และผลิต
โดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 

2. ยาลิวโค-พลัส (Leuco-Plus) และ ลิวโค-พลัส (prefilled syringe) (Leuco-Plus (prefilled syringe))  
มีการควบคุมคุณภาพตั งแต่การผลิตตัวยาส าคัญ การผลิตและบรรจุยา รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพ 
ภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S 

3. ยาลิวโค-พลัส (Leuco-Plus) และ ลิวโค-พลัส (prefilled syringe) (Leuco-Plus (prefilled syringe))  
มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้วยกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

 

 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด      0 2613 9939 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2563  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010183 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลวไีทราซีแทม (Levetiracetam) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : มิลลิแตม 250 (MILLITAM 250) และ  

มิลลิแตม 500 (MILLITAM 500) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam) เป็นอนุพันธ์ของ pyrrolidine เป็นยาต้านลมชักที่มีโครงสร้างไม่สัมพันธ์
กับยาต้านลมชักอื่น ๆ ที่มีอยู่ก่อน กลไกการออกฤทธ์ิของยาต้านลมชักเลวีไทราซีแทมนั นยังไม่ทราบแน่ชัด ยาเลวีไทราซีแทม

ไม่ได้เข้าจับกับตัวรับ benzodiazepine,  - aminobutyric acid (GABA), glycine หรือ N-methyl-D-aspartate (NMDA) 
บริเวณ reuptake sites หรือระบบตัวสื่อสัญญาณตัวท่ีสอง (second messenger systems) ยาเลวีไทราซีแทมไม่ออกฤทธ์ิ
โดยตรงต่อการส่งกระแสประสาทที่เกี่ยวกับ GABA หรือ neuronal voltage - gated sodium หรือ T - type calcium 
currents อย่างไรก็ตามยานี มี ฤทธิ์ตรงข้ามกับ  negative modulator ของ GABA และ glycine -  gated currents  
ในเซลล์ประสาทเพาะเลี ยง 
 ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam) ภายใต้ช่ือการค้า MILLITAM 250 และ MILLITAM 500 เป็นยาที่ได้
พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ  
โดยมีราคายาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ากับยาอ้างอิงจากต่างประเทศ ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาส
ได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคมากขึ น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา MILLITAM 250 : เม็ดรูปรี นูน เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านมีตัวเลข 250 
ยา MILLITAM 500 : เม็ดรูปรี นูน เคลือบฟิล์มสีเหลือง ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านมีตัวเลข 500 

2. ยา MILLITAM 250 และ ยา MILLITAM 500 เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถ
ผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 

3. ยา MILLITAM 250 ผ่านการศึกษาการเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลอง เทียบกับผลิตภัณฑ์
ยาอ้างอิงจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว พบว่า
การทดสอบการละลายของผลิตภัณฑ์ยาในตัวกลางท าละลายชนิดต่าง  ๆ มีการละลายเร็วมาก  
(very rapid dissolving) โดยผลิตภัณฑ์ทั งสองมีการปลดปล่อยตัวยาส าคัญมากกว่า 85% ภายใน
เวลา 15 นาที สามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ยา MILLITAM 250 กับผลิตภัณฑ์อ้างอิงจากต่างประเทศ 
มีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรม 
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4. ยา MILLITAM 500 ผ่านการศึกษาการเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลอง เทียบกับผลิตภัณฑ์ 
ยาอ้างอิงจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว พบว่า
การทดสอบการละลายของผลิตภัณฑ์ยาในตัวกลางท าละลายชนิดต่าง ๆ มีการละลายเร็วมาก (very 
rapid dissolving) โดยผลิตภัณฑ์ทั งสองมีการปลดปล่อยตัวยาส าคัญมากกว่า 85% ภายในเวลา  
15 นาที สามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ยา MILLITAM 500 กับผลิตภัณฑ์อ้างอิงจากต่างประเทศ  
มีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรม 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั      0 2461 1234 
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ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010184 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โวฟล็อก - 250 (VOFLOX - 250) และ โวฟล็อก - 500 (VOFLOX - 500) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2570 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Levofloxacin ภายใต้ ช่ือการค้า VOFLOX - 250 และ VOFLOX - 500 ขนาด 250 มิลลิกรัม และ 
ขนาด 500 มิลลิกรัม ตามล าดับ รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยา Levofloxacin เป็น s (-) enantiomer ของยา ofloxacin 
เป็นยาในกลุ่มควิโนโลนส์ (quinolones) ซึ่งมีผลยับยั งเอนไซม์ DNA gyrase ของแบคทีเรียที่มีความไวต่อยานี  มีข้อบ่งใช้
ส าหรับรักษาการติดเชื อที่ไวต่อยานี  ได้แก่ โรคหลอดลมอักเสบเรื อรังก าเริบเฉียบพลัน โรคโพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน  
โรคกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน โรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื อรังจากการติดเชื อแบคทีเรีย โรคปอดอักเสบชุมชน โรคปอดอักเสบ
จากการติดเชื อในโรงพยาบาล การติดเชื อที่ผิวหนังชนิดแทรกซ้อน การติดเชื อที่ผิ วหนังชนิดไม่แทรกซ้อน (รุนแรงน้อยถึง 
ปานกลาง) การติดเชื อของระบบทางเดินปัสสาวะ (ชนิดแทรกซ้อนและไม่แทรกซ้อน) ใช้เป็น Third – line therapy ส าหรับ
การติดเชื อในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น ยา VOFLOX – 250 และ VOFLOX – 500 เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยา
จากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศ ผู้ป่วยจึงสามารถเข้าถึงยาได้มากยิ่งขึ น โดยยังคงมี ประสิทธิภาพและ 
ความปลอดภัยเทียบเท่ากับยาอ้างอิง ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคมากขึ นและ 
ได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว (อย.) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา VOFLOX - 250 : ยาเม็ดรูปยาว นูนเล็กน้อย ปลายมน เคลือบฟิล์มสีส้มอมชมพู ด้านหนึ่งมีขีด
แบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ 
ยา VOFLOX - 500 : ยาเม็ดรูปยาว นูนเล็กน้อย ปลายมน เคลือบฟิล์มสีส้มอมชมพู ด้านหนึ่งมีขีด
แบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ 

2. ยา VOFLOX - 250 และ ยา VOFLOX - 500 เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถ
ผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 

3. การละลายในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์ยาทดสอบ Levofloxacin 250 mg film-coated tablets 
(VOFLOX - 250) เทียบกับผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง CRAVIT® TAB 250 พบว่ายาทั งสองมีค่าการละลาย
สูงมาก (very rapid dissolving) โดยผลิตภัณฑ์ทั งสองมีการปลดปล่อยตัวยาส าคัญมากกว่า 85% 
ภายในเวลา 15 นาที ดังนั นผลิตภัณฑ์ยา VOFLOX - 250 จึงมีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับ
ผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง 
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4. การละลายในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์ยาทดสอบ Levofloxacin 500 mg film-coated tablets 
(VOFLOX - 500) เทียบกับผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง CRAVIT® TAB 500 พบว่ายาทั งสองมีค่าการละลาย
สูงมาก (very rapid dissolving) โดยผลิตภัณฑ์ทั งสองมีการปลดปล่อยตัวยาส าคัญมากกว่า 85% 
ภายในเวลา 15 นาที ดังนั นผลิตภัณฑ์ยา VOFLOX - 500 จึงมีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับ
ผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง 
 

++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั      0 2461 1234 
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ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไมต้ับในคน 
(Opisthorchiasis & Clonorchiasis - ICT Kit) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไมต้ับในคน 
 (Opisthorchiasis & Clonorchiasis - ICT Kit) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  มหาวิทยาลยัขอนแก่น และส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคนส าเร็จรูปแบบรวดเร็ว อ่านผลด้วยตาเปล่า ภายในเวลา  
15 นาที โดยใช้ตัวอย่างซีรั่มหรือน  าเหลืองของผู้ป่วยทดสอบ ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยได้ทั งโรคพยาธิใบไม้ตับทั งชนิด
โอพิสทอร์คิเอสิส (opisthorchiasis) และคลอนอร์คิเอสิส (clonorchiasis) 
 ภายในกล่องชุดทดสอบ ประกอบด้วย  
 1) แผ่นทดสอบที่บรรจุในซองกระดาษฟอยล์ ซองละ 1 ชุดทดสอบ รวมจ านวน 20 ซอง  
 2) สารละลายบัฟเฟอร์ ส าหรับเจือจางตัวอย่างซีรั่มหรือน  าเหลือง และจะให้ตัวอย่างซีรั่มหรือน  าเหลือง 
ที่เจือจางขึ นไปท าปฏิกิริยาในแผ่นทดสอบ จ านวน 1 ขวด  
 3) แผ่นเทียบสีจ านวน 1 แผ่น และ  
 4) คู่มือการใช้งานจ านวน 1 แผ่น  
 วิธีการใช้ชุดทดสอบ ท าการเจือจางซีรั่มผู้ป่วยเป็น 1:30 (ใช้ซีรั่มปริมาตร 1 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย
บัฟเฟอร์ 1 หยด ปริมาตร 30 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน) จากนั นดูดซีรั่มที่เจือจาง 1:30 ปริมาตร 5 ไมโครลิตร หยดลงใน 
ช่องซีรั่ม (S) ตามด้วยหยดสารละลายบัฟเฟอร์ในช่องบัฟเฟอร์ (B)  จ านวน 3 หยด (ปริมาตร 90 ไมโครลิตร) โดยผลการ
ทดสอบเมื่อหยดตัวอย่างซีรั่มหรือน  าเหลืองที่เจือจาง และสารละลายบัฟเฟอร์ลงในช่องของชุดทดสอบฯ ที่มีแถบแอนติเจน
จ าเพาะ อ่านผลด้วยตาเปล่า ภายในเวลา 15 นาที ผลบวกจะปรากฏแถบสีชมพูจ านวน 2 แถบ ผลลบจะปรากฏแถบสีชมพู 
จ านวน 1 แถบ คล้ายชุดทดสอบการตั งครรภ์ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นชุดทดสอบส าเร็จรูป ที่ใช้เทคโนโลยี Lateral flow หรือ Immnochromatography test; ICT 

และเป็น point of care test (อ่านผล ณ ท่ีตรวจ) 
2.  เป็นชุดทดสอบส าเร็จรูป ผลิตโดยบริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 
3.  ใช้ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ที่จ าเพาะต่อพยาธิใบไม้ตับในซีรั่มผู้ที่ติดเชื อหรือเคยติดพยาธิใบไม้ตับ 

ทั งชนิดโอพิสทอร์คิเอสิส (opisthorchiasis) และคลอนอร์คิเอสิส (clonorchiasis) 
4.  ข้อบ่งใช้ ส าหรับติดตามหาผู้ที่ติดเชื อหรือเคยติดเชื อพยาธิใบไม้ตับ แต่ตรวจไม่พบไข่พยาธิใบไม้ ตับ 

ในอุจจาระ ใช้เป็นทางเลือกใหม่ติดตามผู้ติดเชื อ เพื่อลดความเสี่ยงมะเร็งท่อน  าดี 
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5.  ใช้ง่าย สะดวก อ่านผลรวดเร็วด้วยตาเปล่าในเวลาประมาณ 15 นาที กรณีผลบวกพบแถบสีชมพู  
2 แถบ ผลลบพบแถบสีชมพู 1 แถบ 

6.  ค่าวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในคน มีความไว 94.6% ค่าความจ าเพาะ 91.2% ค่าท านายผลบวก 
89.7% ค่าท านายผลลบ 95.4% 

หมายเหตุ : ค่าวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในคน จากผลการทดสอบในซีรั่มคน 3 กลุ่ม รวมทั งหมด 231 ราย ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1  คนปกติ ที่ไม่มีการติดเชื อปรสิตใดๆ จ านวน 45 ราย 
กลุ่มที่ 2  ผู้ป่วยท่ีทราบแน่ชัดว่าติดเชื อพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini จ านวน 92 ราย หรอื 

ชนิด Clonorchissinensis จ านวน 30 ราย ที่ตรวจพบไข่พยาธิชนิดดั งกล่าวในอุจจาระ  
ณ เวลาที่เก็บซีรั่ม 

กลุ่มที่ 3  คนท่ีทราบแน่ชัดว่ามีการติดเชื อปรสิตชนิดอื่นนอกเหนือจากพยาธิใบไม้ตับทั งสองชนิด จ านวน 
13 โรค รวมทั งหมด 64 ราย ที่ตรวจพบไข่ หรือตัวอ่อน หรือตัวเต็มวัย หรือระยะซีสต์ของปรสิต
ในตัวอย่างอุจจาระ หรือการพบตัวอ่อนพยาธิในชิ นเนื อ หรือที่ออกจากร่างกายผู้ป่วยโดยตรง 
หรือผู้ป่วยที่มีอาการที่เข้าได้กับโรคปรสิต และตรวจพบแอนติบอดีที่จ าเพาะโดยการทดสอบ
ทางน  าเหลืองวิทยา 

โดยมีค่าความไว (sensitivity) คิดเป็นร้อยละ 94.6 ค่าความจ าเพาะ (specificity) ร้อยละ 91.2 ค่าท านาย
ผลบวก (positive predictive value) ร้อยละ 89.7 ค่าท านายผลลบ (negative predictive value) ร้อยละ 95.4 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2156 9491 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
(All In One Solar Street Light) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
 (All In One Solar Street Light) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 2. บริษัท ธรรมศักดิ์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
      ผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้า  
โดยเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทน (Solar Energy) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโคมไฟถนนให้มีความส่องสว่างเพียงพอแต่ใช้พลังงานลดลง ซึ่งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยรวมชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์
เข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการติดตั งใช้งานและความสวยงาม สามารถเก็บสะสมพลังงานส ารองได้เพียงพอต่อการใช้งาน
ยาวนานถึง 24 ช่ัวโมง มาพร้อมกับฐานรากแบบสกรูติดตั งส าเร็จรูป เพื่อความสะดวกในการขนส่งและติดตั ง  โดยสามารถ
น าไปติดตั งได้ทั งในพื นที่ทางเช่ือมถนนใหญ่ ทางสายรอง และทางขนาดเล็กที่เข้าถึงยาก โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ติดตั งอยู่บนเสาไฟฟ้าแบบพิเศษที่สามารถโน้มลงมาได้เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา ผลิตภัณฑ์นี ได้รับการออกแบบความส่องสว่างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง เสาและรากฐาน
ได้รับการทดสอบและรับรองโดยวิศวกรโยธาท่ีมีใบอนุญาต 

คุณลักษณะเฉพาะ 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 

1. ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นตัวเก็บพลังงาน ซึ่งมี Backup Time ไม่น้อยกว่า  
24 ช่ัวโมง โดยส่องสว่างในโหมดพลังงานสูงสุด (30 วัตต์) ช่วง 0 - 3 ช่ัวโมงแรก ซึ่งมีค่าความสว่าง
เฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 15 lux  และในโหมดพลังงานต่ าสุด (15 วัตต์) ช่วงช่ัวโมงที่ 3 - 24  
ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 9 lux และประสิทธิภาพสูงถึง 180 ลูเมน/วัตต์  
ทั งนี  ยังคงความส่องสว่างตามข้อก าหนดและมาตรฐานงานติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง  
กรมทางหลวง ส าหรับประเภทถนนท้องถิ่น พื นที่ชานเมือง หรือประเภทถนนทางหลวงสายรอง  
พื นที่นอกเมือง 

2. ชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน 
3. เสาไฟฟ้าสามารถโน้มลงมาได้เพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
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4. การติดตั งฐานรากแบบ พุกเหล็ก ทดแทนการติดตั งฐานรากแบบคอนกรีต 
5. โคมไฟมีขนาดความกว้างระหว่าง 508 - 528 มิลลิเมตร และยาวระหว่าง 1,335 - 1,355 มิลลิเมตร 
6. เสาไฟฟ้ามีขนาดความสูง 6 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5 % 
7. พุกเหล็ก มีขนาดความยาว 1.5 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5 % 
8. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันทุกรุ่น มีค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่นและ

น  าอยู่ที่ระดับ IP65 
9. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่าน 

การรับรองตามมาตรฐาน มอก. 1843 - 2553 และ มอก. 2580 - 2555 แบตเตอรี่ผ่านการทดสอบ 
ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน UN38.3 

 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562 
- แก้ไขข้อมูลผลติภณัฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลงานนวัตกรรม และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2563 
- เพิ่มผู้จ าหน่าย คือ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ ง จ ากัดในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ ง จ ากัด      0 2063 5440 , 095 464 5555 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์  
ที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5  ตามเกณฑ์
พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter split type room air conditioner 
with no.  5  energy efficiency rating label 
according to EGAT’s energy criteria year 2019) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ อินเวอร์เตอร์ (Tasaki Inverter Air 
Conditioner) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และ
วิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด 
 2. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จ ากัด 
 3. บริษัท ซี เจ ซี กรุ๊ป จ ากัด 
 4. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
 5. บริษัท สิทธิโชติแอร์ จ ากัด 
 6. ร้าน พัฒนาอิเล็คทริค และครภุณัฑ ์
 7. บริษัท เอส เค เค ดรากอน จ ากัด 
 8. บริษัท คูลชอป แอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 9. ร้าน สมาร์ทคอล แอร์ซัพพลาย 
 10. ร้าน เอส เอ็น วิศวกรรม 
 11. บริษัท มิสเตอร์แอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
 12. ร้าน ระนองเครื่องเย็น 
 13. ร้าน เค.พี วิศวกรรม 
 14. บริษัท โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ ง จ ากัด 
 15. บริษัท เอส.พี.โปร เอ็นจเินียริง่ 2015 จ ากัด 
 16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.ที.เซน็เตอร ์
 17. ร้าน ทองเจริญชัย แอร์ (น.ส.ศุภราภรณ์ เจรญิพงษ์) 
 18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ.วี.เซอร์วสิ 
 19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีอาร์ โปรดักท์เซอร์วิส 
 20. บริษัท ธนพัฒน์ แอร์ ซัพพลาย จ ากัด 
 21. บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย จ ากัด 
 22. ร้าน คลินิกเครื่องเย็น 
 23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด าเนินเซลส์แอนด์ เซอร์วสิ 
 24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคช่ัน 1998 
 25. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาวงศส์ุวรรณ เอ็นจิเนยีริ่ง 
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 26. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง 
 27. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหชัยแอร์ 1992                         
 28. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ พี แอนด์ ที 
 29. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ทรัพย์สมบรูณ ์
 30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจดีดไีซน ์
 31. บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด 
 32. บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด 
 33. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจรญิกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 
 34. ร้าน ศรชัย เซอร์วิส 
 35. บริษัท พีเอสเทรดดิ ง จ ากดั 
 36. บริษัท ล าปางไบโอเพาเวอร์ จ ากัด 
 37. บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม ควอลลติี  เซอร์วสิ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ตามผลงานนวัตกรรมนี  ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ นมาโดยใช้แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในชุดคอนเดนซิ่งในการขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์ชนิดดีซีไร้แปรงถ่าน ซึ่งการท างานของระบบขับเคลื่อน
คอมเพรสเซอร์ชนิดไร้แปรงถ่านนี  จะถูกควบคุมสั่งงานโดยระบบประมวลผลอัจฉริยะที่อยู่ในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของ 
ชุดแฟนคอยล์ เพื่อควบคุมการท างานของคอมเพรสเซอร์ให้มีการปรับเปลี่ยนขนาดการท าความเย็นควบคู่ไปกับการควบคุม
การท างานของวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการจ่ายปริมาณสารท าความเย็นไปยังชุดแฟนคอยล์ให้เหมาะสมกับภาวะความร้อน
ภายในห้อง จนกระทั่งอุณหภูมิภายในห้องเข้าใกล้ค่าอุณหภูมิที่ตั งค่าไว้ที่ชุดรีโมทคอนโทรล ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการออก
แบบนี  นอกจากจะสามารถรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่สม่ าเสมอแล้วยังมีผลท าให้การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงมากขึ น 
อีกด้วย เมื่อเทียบกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศท่ัวไป  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ 
(INVERTER SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER) 

2. เครื่องปรับอากาศที่ทั งชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ชนิดแขวน เหมาะส าหรับ การติดตั งภายใน
อาคารและชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ที่เหมาะส าหรับการติดตั งภายนอกอาคาร ประกอบ
ส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 

3. เครื่องปรับอากาศได้รับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
ตามเกณฑ์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5  ปี ค.ศ. 2019 
3.1 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER  ไม่น้อยกว่า 22.5  

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นไม่เกิน 8,000 วัตต์ (<= 27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 
3.2 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER  ไม่น้อยกว่า 21.5  

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นมากกว่า 8 ,000 ถึง 12,000 วัตต์ (> 27,296 – 
40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 
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4. เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีขีดความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40 ,944  
บีทียู/ช่ัวโมง จะได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจาก ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก. 1155 - 2557 และ มอก. 2134 - 2553 

5. ชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ซึ่งถูกออกแบบให้ติดตั งอยู่ภายนอกอาคาร เป็นชนิดระบาย
ความร้อนด้วยอากาศที่สามารถเลือกใช้กับระบบไฟฟ้า 220 V / 1 Ø / 50 Hz หรือ 380 V / 3 Ø / 50 Hz  
ที่มีส่วนโครงภายนอก (CASING, CABINET) ท าด้วยแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวน
การเคลือบอบ/สี โดยภายในจะประกอบไปด้วยชุดขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ (INVERTER 
COMPRESSOR DRIVER), คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ (INVERTER COMPRESSOR), แผงคอยล์ร้อน 
(CONDENSER COIL) เป็นแบบท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียม, พัดลมเป็นแบบใบพัดแฉก 
(PROPELLER) ที่ประกอบเข้ากับมอเตอร์พัดลม (FAN MOTOR) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด และมีเซนเซอร์
วัดอุณหภูมิที่ท่อดิสชาร์จ (DISCHARGE TEMP SENSOR) และตรงกลางแผงคอยล์ร้อน (MID COIL 
TEMP SENSOR) 

6. ชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งลมเย็น) ที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 V / 1 Ø / 50 Hz  ส าหรับติดตั งภายใน
อาคารเป็นแบบแขวนผนังและยึดติดฝ้าเพดาน ที่มีส่วนโครงภายนอกเป็นแบบที่ตกแต่งเสร็จท าจาก
วัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม โดยภายในประกอบไปด้วย ถาดน  าทิ งที่หุ้มด้วยฉนวนป้องกันไม่ให้เกิ ด 
หยดน  าเกาะ, มีระบบฟอกอากาศชนิดพลาสมาชนิดแตกตัวประจุไอออน ที่สามารถยับยั งการเติบโต
ของเชื อราและเชื อแบคทีเรีย, มีพัดลมส่งลมเย็นเป็นใบพัดขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ ซึ่งสามารถ
ปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ , มีแผงคอยล์เย็น (EVAPORATOR COIL) เป็นท่อทองแดง 
ที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียม , มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมสั่งงานเครื่องปรับอากาศ 
ให้ท างาน, มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ท่อน  ายาเข้าและออกแผงคอยล์เย็น (INLET & OUTLET TEMP 
SENSOR) และมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง (RETURN TEMP SENSOR)  

7. มีระบบควบคุมการท างานด้วยรีโมทมีสาย (WIRED DIGITAL REMOTE CONTROLLER) มีสวิทช์
เปิด-ปิด เครื่องปรับความเร็วรอบพัดลม, ปรับอุณหภูมิ, มีฟังก์ช่ัน Auto restart กรณีระบบไฟฟ้า 
ในอาคารเกิดความบกพร่อง เครื่องปรับอากาศสามารถกลับเข้าสู่โหมดการท างานได้โดยอัตโนมัติ 
และผู้ใช้สามารถตั งเวลาการท างานของเครื่องปรับอากาศได้ (Timer) 

8. มีอุปกรณ์จ่ายสารท าความเย็นให้แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ ELECTRONIC EXPANSION VALVES 
9. สามารถรองรับการเช่ือมต่อแผงโซลาร์เซลล์ในรุ่นที่ใช้ระบบไฟฟ้า 220 V / 1 Ø / 50 Hz ต่อเข้า 

ที่ช่องเทอร์มินอลที่ชุดคอนเดนซิ่งเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับคอมเพรสเซอร์ชนิดอินเวอร์เตอร์
โดยตรง (รายละเอียดในการติดตั งแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับชุดคอนเดนซิ่งให้พิจารณาจากคู่มือ  
การติดตั ง)   

10. สามารถรองรับการเช่ือมต่อสายสัญญาณชนิด RS485 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุม 
การท างานแบบส่วนกลาง รวมทั งสามารถตรวจสอบสถานะการท างาน และข้อผิดพลาดต่าง ๆ 
ในขณะท างานได้ 

11. มีระบบฟอกอากาศชนิดพลาสมา ซึ่งเป็นระบบฟอกอากาศแบบพลาสมาหรือชนิดแตกตัวเป็นประจุ
ไอออน ท่ีสามารถยับยั งการเจริญเติบโตของเชื อราและเชื อแบคทีเรีย 

12. ใช้สารท าความเย็นชนิด R32 
13. รายละเอียดแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ และ ชุดคอนเดนซิ่ ง  รหัสตัวร้อนและตัวเย็นของ

เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ชนิดแขวน ดังนี  
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      13.1  เครื่องปรับอากาศรุ่น High Energy Efficiency Inverter 13,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 
 - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งลมเย็น)   FUNE13BI - AF2 
 - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน)  CHNE13BI - AF2R 
13.2  เครื่องปรับอากาศรุ่น High Energy Efficiency Inverter 19,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 
 - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งลมเย็น)   FUNE19BI - AF2 
 - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน)  CHNE19BI - AF2R 
13.3  เครื่องปรับอากาศรุ่น High Energy Efficiency Inverter 25,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 
 - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งลมเย็น)   FUNE25BI - AF2 
 - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน)  CHNE25BI - AF2R 
13.4  เครื่องปรับอากาศรุ่น High Energy Efficiency Inverter 30,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 
 - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งลมเย็น)   FUNE30BI - AF2 
 - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน)  CHNE30BI - AF2R 
13.5  เครื่องปรับอากาศรุ่น High Energy Efficiency Inverter 36,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 
 - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งลมเย็น)   FUNE36BI - AF2 
 - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน)  CHNE36BI - AF2R 
13.6  เครื่องปรับอากาศรุ่น High Energy Efficiency Inverter 36,000 บีทียู (380 V / 3 Ø / 50 Hz) 
 - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งลมเย็น)   FUNE36BI - AF2 
 - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน)  CHNE36BI - CF2R 
13.7  เครื่องปรับอากาศรุ่น High Energy Efficiency Inverter 38,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 
 - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งลมเย็น)   FUNE38BI - AF2 
 - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน)  CHNE38BI - AF2R 
13.8  เครื่องปรับอากาศรุ่น High Energy Efficiency Inverter 38,000 บีทียู (380 V / 3 Ø / 50 Hz) 
 - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งลมเย็น)   FUNE38BI - AF2 
 - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน)  CHNE38BI - CF2R 
13.9  เครื่องปรับอากาศรุ่น High Energy Efficiency Inverter 40,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) 
 - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งลมเย็น)   FUNE40BI - AF2 
 - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน)  CHNE40BI - AF2R 
13.10  เครื่องปรับอากาศรุ่น High Energy Efficiency Inverter 40,000 บีทียู (380 V / 3 Ø / 50 Hz) 
 - แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งลมเย็น)   FUNE40BI - AF2 
 - แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน)  CHNE40BI - CF2R 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 
 

 บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย)  จ ากัด      0 2312 3995 - 8 
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ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
 

 : วัสดุและอุปกรณส าหรับยานพาหนะ  

รหัส : 08010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ (Solid industrial Tyres) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ : Pio - tyres  
                                                                           (Solid industrial Tyres : Pio - tyres)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จ ากัด จ้างศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
 และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิจัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์  ที่มีคุณสมบัติอ้างอิงเทียบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 
 มอก. 2668 - 2558 : ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์  ซึ่งมีการปรับปรุงให้มีความต้านทานต่อการขัดถูและอัตราการสึกหรอ
ที่ต่ าลง เป็นผลจากการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ น สืบเนื่องจาก
กระแสความห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ น ด้วยการพัฒนายางล้อตันที่ลดการใช้สารซิงค์ออกไซด์ (ZnO) 
การใช้น  ามัน TDAE (Treated Distillate Aromatics Extract) ซึ่งเป็นน  ามันที่มีสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
(PAHs) ต่ า และใช้สารตัวเร่งปฏิกิริยาที่ไม่มีการปลดปล่อยสารไนโตรซามีน (Nitrosamines) ลดความเป็นพิษต่อสัตว์และ
จุลินทรีย์ และลดการปลดปลอ่ยสารก่อมะเร็งออกสู่สิง่แวดล้อมและในกระบวนการผลติ โดยยางล้อตันที่พัฒนาขึ นมีคุณสมบตัิ
ค่าความต้านทานต่อการหมุน (rolling resistance) ที่น้อยลง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเชื อเพลิงในการขับขี่ 
มีค่าความต้านทานการสึกหรอท่ีดีท าให้มีอายุการใช้งานนาน มีความทนทานต่อยางระเบิดที่สูงขึ น หากถูกใช้งานอย่างหนัก
ต่อเนื่อง เมื่ออ้างอิงเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 2668 - 2558 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ ที่ลดปริมาณการใช้สารซิงค์ออกไซด์ (ZnO) (ซิงค์ออกไซด์เป็นสารเคมี
ที่มีฤทธิ์ในการยับยั งการเจริญเติบโตของสาหร่ายและจุลินทรีย์) เพื่อลดปริมาณฝุ่นผงยางที่มีซิงค์ออกไซด์
ที่มีฤทธิ์เป็นพิษลงสู่สิ่งแวดล้อม 

2. ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ ที่ใช้น  ามัน TDAE (Treated Distillate Aromatics Extract) ซึ่งเป็น
น  ามันท่ีมีสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ต่ า 

3. มีช่ือขนาดยางล้อตัน อ้างอิงเทียบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2668 - 2558 :          
ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ 

4. ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
4.1  ประเภทรับน  าหนัก (ล้อหน้าของรถฟอร์กลิฟต์) 
4.2  ประเภทบังคับเลี ยว (ล้อหลังของรถฟอร์กลิฟต์) 
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5. ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ ขนาดและโครงสร้าง คือ  
5.1  รุ่น 6.00 - 9 มีดัชนีการรับโหลด เท่ากับ 121 

5.1.1  ขนาดความกว้างเบ็ดเสร็จ ไม่เกิน 173 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จ 
ไม่เกิน 529 มิลลิเมตร 

5.1.2  โหลดที่รับได้สูงสุด 1,885 กิโลกรัม (ล้อรับน  าหนัก) และ 1,450 กิโลกรัม (ล้อบังคับ
เลี ยว) ที่ความเร็วคงท่ี 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

5.2  รุ่น 7.00 - 12 มีดัชนีการรับโหลด เท่ากับ 136 
5.2.1  ขนาดความกว้างเบ็ดเสร็จ ไม่เกิน 207 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จไม่

เกิน 657 มิลลิเมตร 
5.2.2   โหลดที่รับได้สูงสุด 2,920 กิโลกรัม (ล้อรับน  าหนัก) และ 2,240 กิโลกรัม (ล้อบังคับ

เลี ยว) ที่ความเร็วคงท่ี 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010028 พ้ืนสังเคราะห์ ประเภท C  ส าหรับลานเอนกประสงค์  

จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ 
  

  1.  รุ่น Multi - PARA หนา 10 mm   
 

 
1.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/

 กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,685.00 

 
 

1.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,730.00 

 
 

1.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
 กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,773.00 

 

 

หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคานี้รวมค่าตดิตั้งและค่าขนส่ง 
3. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย 

  

2 01010037 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ  
ยางธรรมชาติ ประเภท B 

  

  รุ่น Sandwich (NR)   
  1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม ตารางเมตร 2,948.00 
  2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,000.00 

  3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,050.00 

  4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,120.00 

  5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,190.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับราคายางธรรมชาติ ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสัง่

จ้าง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
3 02010008 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า 

ส าหรับสัตว์ 
  

 
 

1) ขนาด 30 มิลลลิิตร 
2) ขนาด 100 มิลลิลติร 
3) ขนาด 1,000 มิลลิลติร 

ขวด 
ขวด 
ขวด 

120.00 
320.00 

1,890.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 3 ราย และ 

เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย 
  

4 02010009 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง 
ส าหรับสัตว์ 

  

 
 

1) ขนาด 30 กรัม 
2) ขนาด 100 กรัม 
3) ขนาด 1 กิโลกรัม 

ถุง 
ถุง 
ถุง 

130.00 
330.00 

2,090.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 3 ราย และ 

เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย 
  

5 02010011 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์   
(Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate) 

  

 
 

1)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดน้ า ส าหรับสตัว ์  
 ขนาด 30 มิลลลิิตร 

ขวด 90.00 

 
 

2)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดน้ า ส าหรับสตัว ์  
 ขนาด 100 มิลลิลติร 

ขวด 230.00 

 
 

3)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดน้ า ส าหรับสตัว ์  
 ขนาด 1,000 มิลลิลติร 

ขวด 1,990.00 

  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 3 ราย และ 
เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย 

  

6 02010012 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   
(Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate) 

  

 
 

1)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์  
ขนาด 30 กรัม 

ถุง 100.00 

 
 

2)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์  
ขนาด 100 กรัม 

ถุง 260.00 

 
 

3)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์  
ขนาด 1 กิโลกรัม 

ถุง 2,100.00 

  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 3 ราย และ 
เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
7 03010078 ยาซิลเดนาฟิล ซิเตรต (Sildenafil citrate)  

(ไซนาฟิล : SINAFIL) 
  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 50 มิลลิกรมั (4 เม็ด) กล่อง 58.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 100 มิลลิกรัม (2 เม็ด) กล่อง 58.00 
 

 

หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 
(สิ้นสุดสิงหาคม 2564) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหาคม 
2569) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาซิลเดนาฟิล  
ซิเตรต (Sildenafil citrate) แล้ว 

  

8 03010079 ยาไดอะเซอรีน (Diacerein) 
(ไดอะเซอริค : DIACERIC) 

  

  ชนิดแคปซูล ขนาด 50 มิลลิกรัม (30 แคปซูล) กล่อง 285.00 
 

 

หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 
(สิ้นสุดสิงหาคม 2564) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหาคม 
2569) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาไดอะเซอรีน 
(Diacerein) แล้ว 

  

9 03010092 ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine)   
(แอมพีน : AMPINE, แอมวาส : AMVAS) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลิกรมั (1,000 เม็ด)   กล่อง 470.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (1,000 เม็ด)   กล่อง 870.00 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ้นสุดตุลาคม 2564) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลาคม 
2569) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาแอมโลดิปิน 
(Amlodipine) แล้ว 

  

10 03010159 ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซัลเฟต (Hydroxychloroquine sulfate)   
  1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 200 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,000.00 
  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 200 มิลลิกรัม (200 เม็ด) ขวด 2,000.00 
  หมายเหตุ : ปรับราคาขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง และเพิ่มขนาด

บรรจุ 200 เม็ด/ขวด 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
11 03010185 ยาอะบาคาเวียร์ (Abacavir) 

(อะบาคาเวียร์ จีพีโอ : ABACAVIR GPO) 
  

       ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 650.56 
12 03010186 ยาไซโลโดซิน (Silodosin) 

(ซิโดรี : SIDORY) 
  

       ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 4 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 380.00 
13 03010187 ยาวิลดากลิปติน (Vildagliptin) 

(เดย์วัส : DAYVUS) 
  

       ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรมั (56 เม็ด) กล่อง 1,000.00 
14 03010188 ยาโดเนเพซิล (Donepezil)  

(โดนีเซฟท์ : Donecept) 
  

      ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 482.00 
15 03010189 ยากาบาเพนติน (Gabapentin)  

(นิวเพนติน : Neupentin) 
  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 350.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 400 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 435.00 
  3)  ชนิดเม็ด ขนาด 600 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 570.00 

16 03010190 ยาอีซีทีไมบ์ (Ezetimibe) 
(มิบีซ : MIBEAZ) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 481.50 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

17 07010002 โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)   
  1)  ECO - S 20W โคม 5,000.00 
  2)  ECO - S 30W โคม 6,900.00 
  3)  ECO - ONE 40W โคม 8,000.00 
  4)  ECO - ONE 60W โคม 8,900.00 
  5)  ECO - TWO 110W โคม 18,900.00 
  6)  ECO - TWO 160W โคม 25,000.00 
 

 
หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าตดิตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย    

 
 

18 07010003 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)   
  1) ECO - TUBE 9W หลอด 180.00 
  2) ECO - TUBE 10W หลอด 360.00 
  3) ECO - TUBE 17W หลอด 450.00 
  4) ECO - TUBE 18W หลอด 540.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07010003 5) ECO - TUBE 20W หลอด 580.00 
 (ต่อ) 6) ECO - TUBE 23W หลอด 630.00 
 

 
หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าตดิตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย    

  

19 07010014 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียวกัน  
(All In One Solar Street Light) 

  

  1) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6 - X1) 
ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 1 โคม 
- เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid - Hinged Column ความสูง 6 เมตร 

จ านวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 
 
 

70,000.00 
 
 

  2) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งคู่ (SA30W6 - X2) 
ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 2 โคม 
- เสากิ่งคู่แบบ Mid - Hinged Column ความสูง 6 เมตร 

จ านวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 110,000.00 

  3) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 7 เมตร แบบเสากิ่งเดีย่ว  
(SA30W7 - X1) ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 1 โคม 
- เสากิ่งเดีย่วแบบ Mid - Hinged Column  

ความสูง 7 เมตร จ านวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ความยาว 2 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 93,000.00 

  4) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 7 เมตร แบบเสากิ่งคู ่(SA30W7 - X2) 
ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

30 วัตต์ จ านวน 2 โคม 
- เสากิ่งคู่แบบ Mid - Hinged Column  

ความสูง 7 เมตร จ านวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ความยาว 2 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 142,000.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07010014 

(ต่อ) 
5) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

ขนาด 45 วัตต์ เสาสูง 9 เมตร แบบเสากิ่งเดีย่ว  
(SA45W9 - X1) ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

45 วัตต์ จ านวน 1 โคม 
- เสากิ่งเดีย่วแบบ Mid - Hinged Column  

ความสูง 9 เมตร จ านวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ความยาว 2.5 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 124,000.00 

  6) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
ขนาด 45 วัตต์ เสาสูง 9 เมตร แบบเสากิ่งคู่ (SA45W9 - X2) 
ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 

45 วัตต์ จ านวน 2 โคม 
- เสากิ่งคู่แบบ Mid - Hinged Column  

ความสูง 9 เมตร จ านวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ความยาว 2.5 เมตร จ านวน 1 ต้น 

ชุด 170,000.00 

  หมายเหตุ :   
1.  ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งท่ัวประเทศ 
2.  เพิ่มรายการเสาสูง 7 เมตร (แบบเสากิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่) และ  

9 เมตร (แบบเสากิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่) รายการล าดับที่ 3) – 6) 

  

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
20 07020016 เคร่ืองแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ท างานแบบขนานกันได้

แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เคร่ือง (Bidirectional Parallel Inverter) 
  

  รุ่น APOLLO S - 219CpH  
(Rated power : 5 kVA/5 kW, Type: Tower) 

เครื่อง 
 

114,000.00 

  หมายเหตุ :  
1. ราคานี้รวมค่าตดิตั้งและค่าขนส่งท่ัวประเทศ 
2. รับประกันการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนอะไหล่ฟรี เป็นระยะเวลา 2 ปี 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010028 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานเอนกประสงค์  จาก 
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานเอนกประสงค์   
จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  

 (Vi - Pafe Synthetic surface from natural rubber and 
synthetic rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2.  บริษัท น าไกรยูนเิวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
 3.  บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุป๊ จ ากัด 
 4.  บริษัท ไฟเบอร์เทริ์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด 
 5.  บริษัท ริซเซส โกรว จ ากัด 
 6.  บริษัท แอท นอร์ท ไทย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2567 (4 ปี 5 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นลานเอนกประสงค์ ผลิตจากการน าเม็ดยาง ที่มีส่วนผสมจากยางธรรมชาติและ  
ยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐาน มอก. 2682 (เม็ดยางที่ใช้ส าหรับท าพื้นสังเคราะห์) ผสมกับโพลียูรีเทน เทติดตั้งลงบนพื้นที่ต่าง ๆ 
เป็นระบบพื้นสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 เพื่อใช้เป็นพื้นส าหรับรองรับกิจกรรม และการออก
ก าลังกาย 
 ผลิตภัณฑ์พื้นสังเคราะห์ ส าหรับลานเอนกประสงค์ ผลิตจากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ได้มีการวิจัย
และพัฒนาการผลิตเม็ดยางที่มีสัดส่วนผสมจากยางธรรมชาติสูงกว่า 55% และผ่านการทดสอบคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. 2682 (เม็ดยางที่ใช้ส าหรับท าพื้นสังเคราะห์) จากผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มาผลิตเป็นพื้นสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 2683 (พื้นสังเคราะห์) ที่มีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่น รองรับแรงกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ  
ของนักกีฬา และช่วยป้องกันอุบัติเหตุ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และรังสียูวี สามารถใช้เป็นพื้นท่ีทั้ง
ในและนอกอาคาร ส าหรับทางเดินเท้า พื้นกันลื่นบริเวณรอบสระ หรือในสวนน้ า พื้นที่ส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ และอื่น ๆ  
อีกมากมาย นอกจากน้ีการน ายางธรรมชาติเป็นส่วนผสมหลักของเม็ดยาง เป็นการช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ
ในประเทศ ช่วยแก้ปัญหาราคายางธรรมชาติที่ตกต่ า และยังช่วยลดการน าเข้าสินค้ าประเภทเม็ดยางสังเคราะห์จาก
ต่างประเทศได้อีกด้วย 
 



8 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

 คุณลักษณะเฉพาะ 
 รุ่น Multi - PARA หนา 10 mm 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื้นลานเอนกประสงค์ เช่น พื้นทางเดิน ลานสวนสุขภาพ ลานออกก าลังกาย  
ลานเอนกประสงค์ และลานกิจกรรมต่าง ๆ  

2. เม็ดยางผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ หนา 10 มิลลิ เ มตร โดยช้ันบนเม็ดยางสีผสม 
ยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 5 มิลลิเมตร ช้ันล่างเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ  
5 มิลลิเมตร 

3. พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ มีความยืดหยุ่น ใช้ส าหรับทางเดิน วิ่งเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อรองรับแรงกระแทก ช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ 

4. พื้นสังเคราะห์ มีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
5. มีรูปแบบพ้ืนสังเคราะห์ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ท้ังพื้นเม็ดยางด า และ เม็ดยางสี 
6. น้ าสามารถซึมผ่านได้ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563  
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)      0 2996 1471 
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010037 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ
ยางธรรมชาติ ประเภท B 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยาง
ธรรมชาติ 

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2563 - มีนาคม 2567 (3 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 การก่อสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา โดยใช้ยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์บนพ้ืนคอนกรีต 
หรือพื้นยางมะตอยที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น สามารถรองรับการกระแทกได้ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้มีการน าเม็ดยางพารามา
ทดแทนยางสังเคราะห์ หรือเม็ดยางรีไซเคิล โดยได้มีการปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยมี
วัสดุเม็ดยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท า 
พื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศ โดยกลับมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  พื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์ผิวหน้านุ่ม ยืดหยุ่น แข็งแรงใช้ส าหรับพื้นลู่วิ่งและลานกีฬา ทั้งกลางแจ้ง
และในร่ม   

2.  พื้นมีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน การวิ่ง การออกก าลังกายในร่มและ
กลางแจ้ง โดยการใช้เม็ดยางด าธรรมชาติ (EPDM NR Black) ผสมบายเดอร์ (Binder) ผสมโพลียูรีเทน 
(Polyurethane) และลงทับหน้าด้วยเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ  (EPDM NR Color) ตาม มอก. 
2683 - 2558 ประเภท B          

3.  เนื้อยางสังเคราะห์ และเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ 5 มิลลิเมตร (Polyurethane & EPDM NR 
Color 5 mm.)   

4.  สารยึดเกาะ และเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ 12 มิลลิเมตร (Polyurethane Binder & EPDM NR 
Black 12 mm.)  

5.  วัสดุเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ (EPDM NR Color) มีขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร   
6.  วัสดุเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ (EPDM NR Black) มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร (มีสัดส่วนของ 

ยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% ของเนื้อยางสังเคราะห์ มีคุณสมบัติอ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานเลขท่ี  
มอก. 2682 - 2558  

7.  เป็นระบบพื้นที่เหมาะส าหรับสนามระดับท้องถิ่น  
8.  มีคุณสมบัติป้องกันยูวี มีความยืดหยุ่นสูง และน้ าไม่ซึมผ่านได้ 
 
 

  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด      0 3431 1119 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร  

รหัส : 02010008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสรมิการเจรญิเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า 
ส าหรับสัตว ์

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจรญิเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์)  
ชนิดน้ า ส าหรับสัตว ์

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ช่ืนชม และ ดร.ศุภพงษ์  
ภูวพัฒนะพันธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากดั 
 2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากดั 
    3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านกังานกรุงเทพ) 
    4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
    5.  บริษัท เกษตร อัจฉรยิะ จ ากัด 
    6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทร ี
    7.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
 8.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากดั 
 9.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 10. บริษัท พี แอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 11. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  
ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซึ่งเป็นสารเสริม
การเจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะส าหรับ สุกร ไก่ และกุ้ง  
 โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือ อาหารซึ่งร่างกายสัตว์ 
ไม่สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรีย
บริเวณในล าไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการท างานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน ์
ต่อสุขภาพ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด ์
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสตัว ์(Average Diary Gain : ADG) 
3. ช่วยเสริมสรา้งความแข็งแรงให้กับสัตว ์
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลีย่นอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR)  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด       0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสรมิการเจรญิเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง 
ส าหรับสัตว ์

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจรญิเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์)  
ชนิดผง ส าหรับสัตว ์

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ช่ืนชม และ ดร.ศุภพงษ์  
ภูวพัฒนะพันธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากดั 
 2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากดั 
    3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านกังานกรุงเทพ) 
    4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
    5.  บริษัท เกษตร อัจฉรยิะ จ ากัด 
    6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทร ี
    7.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
    8.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากดั 
 9.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 10. บริษัท พี แอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 11. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาท่ีขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง ส าหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  
ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซึ่งเป็นสารเสริม
การเจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะส าหรับ สุกร และ ไก่ไข่ 
 โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือ อาหารซึ่งร่างกายสัตว์ 
ไม่สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก แต่ จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรีย
บริเวณในล าไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการท างานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน ์
ต่อสุขภาพ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด ์
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสตัว์ (Average Diary Gain : ADG) 
3. ช่วยเสริมสรา้งความแข็งแรงให้กับสัตว ์
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลีย่นอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยรายใหม่ จ านวน 4 ราย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2563 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด       0 2571 0770 



14 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ธาตุอาหารอินทรยี์คีเลต ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์   
(Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แมค : ธาตุอาหารอินทรยี์คีเลต ชนิดน้ า ส าหรับสตัว ์
 (MAC : Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic 
 Chelate) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด และจ้างท่ีปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ คือ ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ช่ืนชม และ ดร.ศุภพงษ์ 
ภูวพัฒนะพันธ์ุ  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนนุ
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากดั 

2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากดั 
3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านกังานกรุงเทพ) 
4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
5.  บริษัท เกษตร อัจฉรยิะ จ ากัด 
6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทร ี
7.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 

 8.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากดั 
 9.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 10. บริษัท พี แอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 11. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

แร่ธาตุอะมโิน แอซิด คีเลต ชนดิน้ า ผ่านกระบวนการผลติ 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology , Nano 
Technology และ Chelatization Technology ซึ่งเป็นสารกระตุน้ภูมิและการเจรญิเติบโตของร่างกายส าหรับสตัว์ เหมาะ
ส าหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ กุ้ง และ ปลา 

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิช่ัน) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ 
หรืออาจเรียกว่า organic chelate ซึ่งหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ้นโดยการจับกันระหว่าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั้งแต่ 2 ต าแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน 
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่านเข้าไประบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประจุลบจากที่อื่นเข้าท า
ปฏิกิริยาแร่ธาตุนั้นได้ ท าให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งท าให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อี กทั้งยัง
สามารถกระตุ้นภูมิ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นอาหารสัตว์ ชนิดผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ผสมสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
2. ช่วยเสริมสรา้งการเจริญเติบโตของสัตว์เลีย้ง (Average Diary Gain : ADG) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- ปรับลดราคาลงจากเดิม และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
เมษายน 2562 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด       0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ธาตุอาหารอินทรยี์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   
(Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic 
Chelate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แมค : ธาตุอาหารอินทรยี์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์
 (MAC : Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic 
 Chelate) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด และจ้างท่ีปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ คือ  ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ช่ืนชม และ ดร.ศุภพงษ์ 
ภูวพัฒนะพันธ์ุ  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนนุ
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากดั 

2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากดั 
3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านกังานกรุงเทพ) 
4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
5.  บริษัท เกษตร อัจฉรยิะ จ ากัด 
6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทร ี
7.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 

 8.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากดั 
 9.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 10. บริษัท พี แอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 11. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :      

แร่ธาตุอะมโิน แอซิด คีเลต ชนดิผง ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลย ี คือ Bio Technology , Nano 
Technology และ Chelatization Technology ซึ่งเป็นสารกระตุน้ภูมิและการเจรญิเติบโตของร่างกายส าหรับสตัว์ เหมาะ
ส าหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ กุ้ง และ ปลา  

 แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิช่ัน) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ 
หรืออาจเรียกว่า organic chelate  ซึ่งหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ้นโดยการจับกันระหว่าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั้งแต่ 2 ต าแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน 
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่านเข้าไประบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประจุลบจากที่อื่นเข้าท า
ปฏิกิริยาแร่ธาตุนั้นได้ ท าให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ งท าให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อีกทั้งยัง
สามารถกระตุ้นภูมิ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นอาหารสัตว์ ชนิดผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ผสมสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
2. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง (Average Diary Gain : ADG) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- ปรับลดราคาลงจากเดิม และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
เมษายน 2562 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด       0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010078 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาซิลเดนาฟิล ซเิตรต (Sildenafil citrate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไซนาฟิล - 50 (SINAFIL - 50) และ  

ไซนาฟิล - 100 (SINAFIL - 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ขนาดความแรง 50 มิลลิกรัม และ 100 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ภายใต้
ช่ือการค้า SINAFIL - 50 และ SINAFIL - 100 ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งอย่างเฉพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ phosphodiesterase type - 5 
(PDE5) ซึ่งท าหน้าที่สลาย cGMP ใน corpus cavernosum ยา sildenafil จะเพิ่มประสิทธิภาพของ nitric oxide เมื่อมีการ
กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ สาร nitric oxide จะถูกปล่อยออกมาใน corpus cavernosum เพื่อกระตุ้นเอนไซม์ guanylate 
cyclase มีผลท าให้ระดับของ cyclic guanosine monophosphate (cGMP) เพิ่มสูงขึ้น และท าให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณ 
corpus cavernosum คลายตัว จึงท าให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว ยานี้มีข้อบ่งใช้บ าบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 
ของบุรุษ (Erectile Dysfunction) 
 SINAFIL เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทน
การน าสั่งยาน าเข้าจากต่างประเทศ โดยยามีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ  
ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคได้มากข้ึน และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. SINAFIL - 50 ยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีอักษร MLM 
อีกด้านมีตัวเลข 50 
SINAFIL - 100 ยาเม็ดรูปสี่เหลีย่มขนมเปียกปูน นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีอักษร MLM 
อีกด้านมีตัวเลข 100 

2. SINAFIL เป็นยาที่ ได้ พัฒนาสูตรต ารับ  วิ จั ยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย  
ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs  

3. SINAFIL - 100 ผ่านการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอาสาสมัครเพศชาย     
ชาวไทยที่สุขภาพแข็งแรง พบว่า ทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับ 
ยาต้นแบบ VIAGRA® (TABLETS 100 MG) ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามา 
ใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

4. SINAFIL - 50 ได้รับการยกเว้นการท าการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ ตามหลัก Dose proportionality 
และมีศึกษาการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลองเทียบกับยาต้นแบบ SINAFIL - 100 พบว่า 
มีค่าการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาไม่แตกต่างกัน จึงสามารถออกฤทธิ์ได้เท่าเทียมกับผลิตภัณฑ์ 
ยาต้นแบบ 
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2561 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ขนาด 50 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2562 
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหาคม 2564) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิม 

ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหาคม 2569) เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาซิลเดนาฟลิ 
ซิเตรต (Sildenafil citrate) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด       0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010079 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาไดอะเซอรีน (Diacerein) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไดอะเซอริค (DIACERIC) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาไดอะเซอรีน (Diacerein) เป็นสารกลุ่มอนุพันธุ์แอนทราควิโนน มีการน ามาใช้รักษาโรคข้อเสื่อม เมตาบอไลท์
ที่ออกฤทธิ์ของยาคือ rhein มีกลไกการออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการสังเคราะห์ interleukin - 1 ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการอักเสบ 
 ยาไดอะเซอรีน มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการเสื่อมของข้อ เช่น ข้อสะโพก ข้อเข่า หรือข้อกระดูกสันหลัง  
ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมของข้อกระดูก 
 ยาไดอะเซอริคเป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถ
ทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยา  
ในการรักษาการเสื่อมของข้อได้มากขึ้น ยาไดอะเซอริคได้ถูกน ามาศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
ในอาสาสมัครชาวไทยที่สุขภาพแข็งแรง พบว่า ยาไดอะเซอริคมีชีวสมมูลกับยาต้นแบบทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของ
ผลิตภัณฑ์ยาซึ่งแสดงความเท่าเทียมของประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาเทียบเท่ายาต้นแบบ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาไดอะเซอริค มีตัวยาส าคัญคือ Diacarein ขนาด 50 mg เป็นยารูปแบบยาแคปซูล 
2. ยาไดอะเซอริค เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับจนสามารถผลติในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs  
3. ยาไดอะเซอริค มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ายาต้นแบบ 

 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2561 
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหาคม 2564) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิม 

ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหาคม 2569) เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาไดอะเซอรีน 
(Diacerein) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด       0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010092 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอมพีน 5 (AMPINE 5), แอมวาส 10 (AMVAS 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine) เป็นยาในกลุ่มปิดกั้นแคลเซียม (slow channel blockers หรือ calcium 
antagonist) ซึ่งออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการเคลื่อนที่ของประจุ calcium โดยส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่  
ลดการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด กดการสร้างและการน ากระแสประสาท แอมโลดิปินช่วย
ขยายหลอดเลือดโคโรนารีใหญ่และหลอดเลือดแดงขนาดเล็กทั้งในบริเวณปกติและบริเวณที่ขาดเลือด ช่วยยับยั้งการหดเกร็ง
ของหลอดเลือดหัวใจและลดการปวดเค้นหัวใจจากการหดเกร็ งของหลอดเลือดหัวใจ (Prinzmetal's or variant angina)  
จึงช่วยลดการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อหัวใจและลดปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ ท าให้มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการ  
เจ็บเค้นอกเรื้อรังของผู้ป่วย ยานี้จึงมีผลลดความดันโลหิตขณะพักและขณะออกก าลังกายโดยการขยายหลอดเลือดแด ง 
ส่วนปลาย และช่วยลดแรงต้านการไหลของหลอดเลือดส่วนปลายโดยรวม (afterload)  
 ยาแอมโลดิปินมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคดังนี้ ใช้ในการรักษาโรคความดันเลือดสูง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ  
ขาดเลือด ทั้งชนิด stable angina ที่เรื้อรัง หรือ Prinzmetal’s หรือ variant angina ซึ่งเกิดจากการบีบเกร็ง/หดตัวของ
หลอดเลือดโคโรนารี ที่ได้รับการยืนยันหรือสงสัยว่าอาจจะเป็น สามารถใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด
และยารักษาโรคหัวใจขาดเลือดชนิดอื่นๆ 
 ยาแอมพีน 5 และยาแอมวาส 10 เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตใน 
ประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง แต่ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
เทียบเท่ายาต้นแบบ ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคความดันเลือดสูงและ 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้มากขึ้น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาแอมพีน  5  มี ตั วยาส าคัญคือ  Amlodipine besylate 6.94 mg eq to Amlodipine 5 mg  
เป็นยารูปแบบยาเม็ด   

2. ยาแอมวาส 10 มีตัวยาส าคัญคือ Amlodipine besylate 13.88 mg eq to Amlodipine 10 mg 
เป็นยารูปแบบยาเม็ด 

3. ยาแอมพีน 5 และยาแอมวาส 10 เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย  
ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุณคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 

4. ยาแอมพีน 5 (AMPINE 5 : Amlodipine 5 mg) และยาแอมวาส 10 (AMVAS 10 : Amlodipine 10 mg) 
มีคุณสมบัติ High solubility และ High permeability จัดเป็น BCS Class 1 โดยศึกษาการละลาย
ในหลอดทดลองเทียบกับยาต้นแบบ NORVASC® 5 mg tablet และ NORVASC® 10 mg tablet 

พบว่า มีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

หมายเหตุ :   ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ตลุาคม 2561 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤษภาคม 2562 
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดตุลาคม 2564) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่

เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวตักรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลาคม 2569) เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาแอมโลดิปิน 
(Amlodipine) แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั      0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010159 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซัลเฟต (Hydroxychloroquine sulfate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ควินเนล (Quinnel) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2569 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Hydroxychloroquine  sulfate  ภายใต้ ช่ือทางการค้าว่า  Quinnel  นี้ เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ด 
เคลือบฟิล์ม เพื่อใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โรคลูปัสอีริธีมาโตซัส (Lupus erythematosus) 
ทั้งชนิด discoid และชนิด systemic รวมถึง juvenile chronic arthritis โดยยาต้นแบบที่น าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย
มีราคาสูง บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยพัฒนาและคัดเลือกสูตรต ารับ ศึกษาความ 
คงสภาพของยา รวมทั้งได้ท าการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกันทั้งด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นยาที่ใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โรคลูปัสอีริธีมาโตซัส (Lupus 

erythematosus) ทั้งชนิด discoid และชนิด systemic รวมถึง juvenile chronic arthritis มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่า 

2.  ยา Hydroxychloroquine เป็นยาในกลุ่มปรับเปลี่ยนการด าเนินโรค (Disease Modifying AntiRheumatic  
Drugs; DMARDs) โดยกลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติของยา ท าให้ยานี้ถูกน ามาใช้ในการรักษาโรค
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) ซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุ และโรค Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE) มาเป็นเวลานาน เนื่องจากเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อย 

3.  เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่า 

 
หมายเหตุ :   ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 

- ปรับราคาขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง และเพิ่มขนาดบรรจุ 200 เม็ด/ขวด ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด      0 2420 1632 - 5 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010185 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอะบาคาเวยีร์ (Abacavir) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : อะบาคาเวียร์ จีพีโอ (ABACAVIR GPO) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ยา ABACAVIR GPO ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Abacavir ขนาด 300 มิลลิกรัม 
2. ยา ABACAVIR GPO เป็นยาต้านไวรัส ในกลุ่ม nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) 

ออกฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ reverse transcriptase ซึ่งจ าเพาะเจาะจงต่อ HIV-1 และ HIV-2 
ท าให้การสร้าง DNA ของไวรัสไม่สมบูรณ์  มีข้อบ่งใช้รักษาการติดเช้ือ HIV ในผู้ใหญ่ ร่วมกับยาต้าน 
รีโทรไวรัสกลุ่มอื่น ๆ มีขนาดรับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หรือรับประทานครั้งละ 2 เม็ด  
วันละ 1 ครั้ง โดยจะรับประทานพร้อมอาหาร หรือขณะท้องว่างก็ได้ 

3. ยา ABACAVIR GPO มีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (Ziagenavir) ผลการศึกษาพบว่ายาท้ัง 2 รายการ
มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การเภสัชกรรม      0 2203 8600 - 3 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010186 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาไซโลโดซิน (Silodosin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ซิโดรี 4 (SIDORY 4) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. เป็น antagonist ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อ adrenoreceptor ชนิด alpha - 1 บริเวณ post-synaptic  
ซึ่งเป็นตัวรับที่พบมากในต่อมลูกหมาก ฐานกระเพาะปัสสาวะ คอกระเพาะปัสสาวะ เปลือกต่อมลูกหมาก    
และท่อปัสสาวะในมนุษย์ ผลของการยับยั้ง adrenoreceptor ชนิด alpha - 1 คือ กล้ามเนื้อเรียบ 
ในเนื้อเยื่อคลายตัว มีผลเพิ่มการไหลของปัสสาวะ และลดอาการของภาวะต่อมลูกหมากโต 

2. เป็นยาที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล  
ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และได้มาตรฐานตาม   
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา    
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา SIDORY 4 เป็นยาเม็ด รูปยาวรี นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีตัวเลข 4 อีกด้านหนึ่งเรียบ  

เลขทะเบียน 1A 5/63 (NG) 
2. ยา SIDORY 4 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้  
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา SIDORY 4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด      0 3856 4930 - 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010187 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาวิลดากลิปติน (Vildagliptin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เดย์วัส 50 (DAYVUS 50) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. เป็นยาที่ใช้เพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) เพิ่มเติม   
จากการควบคุมอาหารและการออกก าลังกาย 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ 
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ   
สามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการ 
ผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา DAYVUS 50 เป็นยาเม็ด รูปกลม แบน มีขอบสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 50 อีกด้านหนึ่งเรียบ เลขทะเบียน 

1A 51/61 (NG) 
2. ยา DAYVUS 50 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้  
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. DAYVUS 50 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด      0 3856 4930 - 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010188 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโดเนเพซิล (Donepezil)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โดนีเซฟท์ 10 (Donecept 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ยาโดนีเซฟท์ 10 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ประกอบด้วยตัวยา โดเนเพซิล ขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม 
เป็นสารยับยั้งที่จ าเพาะต่อเอนไซม์ Acetylcholinesterase ซึ่งเป็น Cholinesterase ที่มีมากในสมอง และการยับยั้งเป็นแบบ
คืนกลับได้ จากการศึกษาในหลอดทดลอง Donepezil Hydrochloride มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ Acetylcholinesterase 
มากกว่า 1,000 เท่าของฤทธิ์ที่ยับยั้งเอนไซม์ Butyrylcholinesterase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่พบนอกระบบประสาทส่วนกลาง
ของสมอง 

2. ยาโดนีเซฟท์ 10 สามารถรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Dementia) ตั้งแต่
ระยะเริ่มแรกถึงระยะรุนแรงปานกลาง  

3. ยาโดนีเซฟท์ 10 ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาในด้านสูตรต ารับที่ให้การแตกตัวและละลายที่ดีไม่ต่างจาก  
ยาต้นแบบ รวมทั้งผ่านการศึกษาความคงสภาพ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยาโดนีเซฟท์ 10 มีความคงสภาพที่ดีตลอดอายุยา 
นอกจากนั้นยาโดนีเซฟท์ 10 มีการศึกษาเพื่อยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบอารีเซพท์ 10 เนื่องจากตัวยาโดเนพาซิล 
จัดอยู่ใน BCS Class I ซึ่งเป็นยาที่มีการละลายและดูดซึมผ่านเซลล์ได้ดี ผู้วิจัยจึงด าเนินการยื่นรายงานเพื่อขอยกเว้นการศึกษา
ชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า ยาโดนีเซฟท์ 10 มีความสามารถในการรักษาไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ 

4. ในส่วนของคุณภาพ ยาโดนีเซฟท์ 10 ได้ผ่านการพิจารณาทั้งในส่วนของ สูตร กระบวนการผลิต  
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้องในการผลิต (Process Validation) และข้อมูลความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ ดังนั้น ยาโดนีเซฟท์ 10 จึงได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ 

5. ในส่วนของระบบการจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ยาโดนีเซฟท์ 10  ผลิตและจ าหน่าย 
โดย บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ผลิตและบรรจุ 
โดยโรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั       0 2316 9419 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010189 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :                         ยากาบาเพนติน (Gabapentin)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  นิวเพนติน 300 (Neupentin 300 tab), นิวเพนติน 400 

(Neupentin 400 tab) และนิวเพนติน 600 (Neupentin 600 tab) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปลิฟารม์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : นิวเพนติน 300 : มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี) 
 นิวเพนติน 400 : มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี) 
 นิวเพนติน 600 : มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2568 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ยาเม็ดนิวเพนติน 300, 400 และ 600 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ประกอบด้วยตัวยากาบาเพนติน ขนาด
ความแรง 300, 400 และ 600 มิลลิกรัม ตามล าดับ เป็นยาในกลุ่มยากันชัก โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของ 
สารสื่อประสาท (Mono-amine neurotransmitters) อีกทั้งลดความตื่นตัวของ Axon นอกจากนี้ยังเข้าไปรบกวน 
การแลกเปลี่ยนแคลเซียมของเซลล์ประสาทในสมอง (Cortical Neurons) ด้วยกลไกข้างต้นจึงสามารถบรรเทาอาการชัก
และลดอาการเจ็บปวดที่เกิดจากเส้นประสาทได้ 

2. ยาเม็ดนิวเพนติน 300, 400 และ 600 สามารถรักษาอาการชักแบบเฉพาะที่ที่มีหรือไม่มีอาการชักทั่วไป
ร่วมด้วยในผู้ป่วยลมชักที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป อีกทั้งสามารถรักษาอาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัดและ
อาการปวดปลายประสาทท่ีเกิดจากโรคเบาหวาน 

3. ยาเม็ดนิวเพนติน 300 และ 400 ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาในด้านสูตรต ารับที่ให้การแตกตัวและละลาย 
ที่ดีไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ รวมทั้งผ่านการศึกษาความคงสภาพเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยานิวเพนติน 300 และ 400  
มีความคงสภาพที่ดีตลอดอายุยา นอกจากนั้นนิวเพนติน 300 และ 400 มีการศึกษาเพื่อยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลโดยการ
ท าการศึกษาเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองกับยานิวเพนติน 600 เนื่องจากสูตรต ารับของยานิวเพนติน 300 และ 
400 มีปริมาณตัวยาส าคัญและยาไม่ส าคัญเป็นสัดส่วนกับยานิวเพนติน 600  

4. ยาเม็ดนิวเพนติน 600 ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาในด้านสูตรต ารับที่ให้การแตกตัวและละลายที่ดี  
ไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ รวมทั้งผ่านการศึกษาความคงสภาพเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยานิวเพนติน 600 มีความคงสภาพท่ีดี
ตลอดอายุยา นอกจากนั้นนิวเพนติน 600 มีการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบนิวรอนติน 600 ในอาสาสมัครสุขภาพดี 
จากการศึกษาชีวสมมูลนี้พบว่า นิวเพนติน 600 มีชีวสมมูลเมื่อเทียบกับยาต้นแบบนิวรอนติน 600 ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า  
นิวเพนติน 600 มีความสามาถในการรักษาอาการชักและอาการปวดปลายประสาทไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ 

5. ในส่วนของคุณภาพ ยาเม็ดนิวเพนติน 300 400 และ 600 ได้ผ่านการพิจารณาทั้งในส่วนของสูตร 
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้องในการผลิต (Process Validation) และข้อมูลความคงตัว
ของผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ ดังนั้น ยาเม็ดนิวเพนติน 600 จึงได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนต ารับยา
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ 
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6. ในส่วนของระบบการจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ยาเม็ดนิวเพนติน 300 400 และ 600  
ผลิตและจ าหน่ายโดย บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  
ผลิตและบรรจุโดยโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย 

7. ยาเม็ดนิวเพนติน 600 ได้รับการรับรองมาตรฐานในการวิเคราะห์ยา ISO/IEC 17025 : 2005 จากส านัก
มาตรฐานห้องปฎิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข 
 

++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั       0 2316 9419 
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ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010190 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอีซีทีไมบ์ (Ezetimibe) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มิบีซ (10 มก. ชนิดเม็ด) (MIBEAZ (10 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาอีซีทีไมบ์ (Ezetimibe) มีฤทธิ์ลดไขมันโดยยับยั้งการดูดซึมของคอเลสเตอรอล กลไกการออกฤทธิ์ของ 
Ezetimibe จะแตกต่างจากยาลดระดับคอเลสเตอรอลกลุ่มอื่น ๆ ภายหลังการดูดซึม จะพบ Ezetimibe ที่บริเวณ brush 
border ของผนังล าไส้เล็ก โดย Ezetimibe จะออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมของคอเลสเตอรอลผ่านทาง sterol transporter  
ที่มีช่ือว่า Niemann - Pick C1 - Like 1 (NPC1L1) ส่งผลให้การน าส่งคอลเลสเตอรอลจากล าไส้ไปยังตับลดลง ซึ่งเป็นผลให้
การสะสมคอเลสเตอรอลที่ตับลดลง และเกิดการชดเชยโดยตับมีการรับคอเลสเตอรอลจากกระแสโลหิตเพิ่มขึ้น จนท าให้เกิด
การลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือด Ezetimibe ลด total cholesterol, LDL - cholesterol, apolipoprotein B  
(apo B) และ triglyceride แต่เพิ่มระดับ HDL - cholesterol ข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาภาวะ primary hyperlipidemia  
(ทั้งแบบ heterozygous familial และ nonfamilial) โดยใช้เป็นยาเดี่ยวหรือยาร่วมกับยากลุ่ม HMG - CoA reductase 
inhibitor (statin) ควบคู่กับการควบคุมอาหาร ใช้ร่วมกับยากลุ่ม statin ในผู้ป่วยที่มีภาวะ Homozygous familial 
hypercholesterolemia และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือด  
ใช้ร่วมกับ simvastatin เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง ใช้ควบคู่กับการควบคุมอาหารในผู้ป่วยภาวะ Homozygous familial sitosterolemia (Phytosterolemia)  
 ผลิตภัณฑ์ยา MIBEAZ มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ 
ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (EZETROLTM) 
 คุณลักษณะเฉพาะ:  

1. ส่วนประกอบใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ อีซีทีไมบ์ (Ezetimibe) 10 มิลลิกรัม 
2. กลไกการออกฤทธิย์ับยั้งการดูดซึมของคอเลสเตอรอล ช่วยลด total cholesterol, LDL - cholesterol, 

apolipoprotein B (apo B) และ triglyceride แต่เพิ่มระดับ HDL - cholesterol 
3. ข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาภาวะ primary hyperlipidemia (ทั้งแบบ heterozygous familial และ nonfamilial) 

ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงต่อระบบหัวใจ และ
หลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รักษาภาวะ Homozygous familial hypercholesterolemia 
และรักษาภาวะ Homozygous familial sitosterolemia (Phytosterolemia) 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 

 บริษัท สยามฟารม์าซตูิคอล จ ากดั      0 2625 9999 



31 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - S , ECO - ONE , ECO - TWO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
   2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3.  บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
 4.  บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จ ากัด 
 5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
 6.  บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนกิจ 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนด ารง 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์ 
 11. บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จ ากัด 
 12. บริษัท พราว แสง จ ากัด 
 13. บริษัท ชลทิพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
 14. บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 15. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จ ากัด   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาท าเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสม 
กับตัว LED ท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการท างานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต่างจากโคมไฟ
ถนนเดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึง
มีอายุการใช้งานที่สั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพื้นที่ถนน หรือพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ได้อย่างครอบคลุม 
และตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื้นที่  
และความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่าง ๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นในพืน้ท่ีนั้น ๆ ได้ 
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หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560  
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 

 
++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2271 4888 
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - TUBE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
   2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3.  บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั 
 4.  บริษัท เบตเตอร์ เวิรล์ด ทราฟฟิค จ ากัด 
 5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
 6.  บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนกิจ 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนด ารง 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์ 
 11. บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จ ากัด 
 12. บริษัท พราว แสง จ ากัด 
 13. บริษัท ชลทิพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
 14. บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 15. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จ ากัด   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบท้ังในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50%  
ไร้ซึ่งรังสี UV และสารปรอท ซึ่งต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่างสิ้นเชิง ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน และด้านความ
ปลอดภัย อีกทั้งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 - 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้มี 
Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่า
แค่ประมาณ 1 kV 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560  

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562  
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2271 4888 
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
(All In One Solar Street Light) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดยีวกัน 
 (All In One Solar Street Light) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ้ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 2. บริษัท ธรรมศักดิ์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เลคิเซ่ ไลทต์ิ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
      ผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้า  
โดยเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทน (Solar Energy) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโคมไฟถนนให้มีความส่องสว่างเพียงพอแต่ใช้พลังงานลดลง ซึ่งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยรวมชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์
เข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการติดตั้งใช้งานและความสวยงาม สามารถเก็บสะสมพลังงานส ารองได้เพียงพอต่อการใช้งาน
ยาวนานถึง 24 ช่ัวโมง มาพร้อมกับฐานรากแบบสกรูติดตั้งส าเร็จรูป เพื่อความสะดวกในการขนส่งและติดตั้ง  โดยสามารถ
น าไปติดตั้งได้ทั้งในพื้นที่ทางเช่ือมถนนใหญ่ ทางสายรอง และทางขนาดเล็กที่เข้าถึงยาก โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าแบบพิเศษที่สามารถโน้มลงมาได้เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบความส่องสว่างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง เสาและรากฐาน
ได้รับการทดสอบและรับรองโดยวิศวกรโยธาท่ีมีใบอนุญาต 

คุณลักษณะเฉพาะ 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 

1. ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นตัวเก็บพลังงาน ซึ่งมี Backup Time ไม่น้อยกว่า  
24 ช่ัวโมง โดยส่องสว่างในโหมดพลังงานสูงสุด (30 วัตต์) ช่วง 0 - 3 ช่ัวโมงแรก ซึ่งมีค่าความสว่าง
เฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 15 lux และในโหมดพลังงานต่ าสุด (15 วัตต์) ช่วงช่ัวโมงที่ 3 - 24  
ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 9 lux และประสิทธิภาพสูงถึง 180 ลูเมน/วัตต์  
ทั้งนี้ ยังคงความส่องสว่างตามข้อก าหนดและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง  
เหมาะส าหรับทางหลวงประเภทถนนท้องถิ่น พ้ืนท่ีในเมือง หรือประเภทถนนสายรอง พ้ืนท่ีนอกเมือง 

2. ชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน 
3. เสาไฟฟ้าสามารถโน้มลงมาได้เพื่อง่ายต่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
4. การติดตั้งฐานรากแบบ พุกเหล็ก ทดแทนการติดตั้งฐานรากแบบคอนกรีต 
5. โคมไฟมีขนาดความกว้างอยูร่ะหว่าง 508 - 528 มิลลิเมตร และความยาวอยูร่ะหว่าง 1,335 - 1,355 

มิลลิเมตร 
6. เสาไฟฟ้ามีขนาดความสูง 6 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5% 
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7. พุกเหล็ก มีขนาดความยาว 1.5 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5% 
8. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันทุกรุ่น มีค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่นและ

น้ าอยู่ที่ระดับ IP65 
9. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่าน 

การรับรองตามมาตรฐาน มอก. 1843 - 2553 และ มอก. 2580 - 2555 แบตเตอรี่ผ่านการทดสอบ 
ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน UN38.3 

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 7 เมตร 
1. ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นตัวเก็บพลังงาน ซึ่งมี Backup Time ไม่น้อยกว่า  

24 ช่ัวโมง โดยส่องสว่างในโหมดพลังงานสูงสุด (30 วัตต์) ช่วง 0 - 3 ช่ัวโมงแรก ซึ่งมีค่าความสว่าง
เฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 15 lux และในโหมดพลังงานต่ าสุด (15 วัตต์) ช่วงช่ัวโมงที่ 3 - 24  
ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 9 .7 lux และประสิทธิภาพสูงถึง 180 ลูเมน/วัตต์  
ทั้งนี้ ยังคงความส่องสว่างตามข้อก าหนดและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง  
กรมทางหลวง ส าหรับประเภทถนนทางหลวงสายหลัก พื้นที่นอกเมือง หรือประเภทถนนทางหลวง
สายรอง พื้นที่ชานเมือง และพื้นที่นอกเมือง หรือประเภทถนนท้องถิ่น พื้นที่ในเมือง พื้นที่ชานเมือง
และพื้นที่นอกเมือง 

2. ชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน 
3. เสาไฟฟ้าสามารถโน้มลงมาได้เพื่อง่ายต่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
4. การติดตั้งฐานรากแบบ พุกเหล็ก ทดแทนการติดตั้งฐานรากแบบคอนกรีต 
5. โคมไฟมีขนาดความกว้าง อยูร่ะหว่าง 508 - 528 มิลลิเมตร และความยาวอยูร่ะหว่าง 1,335 - 1,355 

มิลลิเมตร 
6. เสาไฟฟ้ามีขนาดความสูง 7 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5% 
7. พุกเหล็ก มีขนาดความยาว 2 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5% 
8. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันทุกรุ่น มีค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่นและ

น้ าอยู่ที่ระดับ IP65 
9. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่าน 

การรับรองตามมาตรฐาน มอก. 1843 - 2553 และ มอก. 2580 - 2555 แบตเตอรี่ผ่านการทดสอบ 
ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน UN38.3 

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวขนาดกัน 45 วัตต์ เสาสูง 9 เมตร 
1. ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นตัวเก็บพลังงาน ซึ่งมี Backup Time ไม่น้อยกว่า  

24 ช่ัวโมง โดยส่องสว่างในโหมดพลังงานสูงสุด (45 วัตต์) ช่วง 0 – 4 ช่ัวโมงแรก ซึ่งมีค่าความสว่าง
เฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 21.5 lux และในโหมดพลังงานต่ าสุด (22.5 วัตต์) ช่วงช่ัวโมงที่ 4 - 24  
ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 13 lux และประสิทธิภาพสูงถึง 180 ลูเมน/วัตต์  
ทั้งนี้ ยังคงความส่องสว่างตามข้อก าหนดและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง  
กรมทางหลวง ส าหรับประเภทถนนทางหลวงพิเศษ พ้ืนที่นอกเมือง  หรือประเภทถนนทางหลวง 
สายหลัก พื้นที่ชานเมือง และพื้นที่นอกเมือง หรือประเภทถนนทางหลวงสายรอง พื้นที่ในเมือง  
พื้นที่ชานเมือง และพื้นที่นอกเมือง หรือประเภทถนนท้องถิ่น พื้นที่ในเมือง พื้นที่ชานเมือง และ 
พื้นที่นอกเมือง 

2. ชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน 
3. เสาไฟฟ้าสามารถโน้มลงมาได้เพื่อง่ายต่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
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4. การติดตั้งฐานรากแบบ พุกเหล็ก ทดแทนการติดตั้งฐานรากแบบคอนกรีต 
5. โคมไฟมีขนาดความกว้าง อยูร่ะหว่าง 550.8 - 673.2 มิลลิเมตร และความยาวอยูร่ะหว่าง 1,365.3 - 

1,668.7 มิลลิเมตร 
6. เสาไฟฟ้ามีขนาดความสูง 9 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5% 
7. พุกเหล็ก มีขนาดความยาว 2.5 เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ 5% 
8. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันทุกรุ่น มีค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่นและ

น้ าอยู่ที่ระดับ IP65 
9. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่าน 

การรับรองตามมาตรฐาน มอก. 1843 - 2553 และ มอก. 2580 - 2555 แบตเตอรี่ผ่านการทดสอบ 
ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน UN38.3 

 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562 
- แก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลงานนวัตกรรม และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
- เพิ่มผู้จ าหน่าย จ านวน 1 ราย คือ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ ากัด ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 

พฤษภาคม 2563 
- เพิ่มรายการเสาสูง 7 เมตร (แบบเสากิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่) และ 9 เมตร (แบบเสากิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่) รายการล าดับที่ 

3) – 6) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 
 

++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2063 5440 , 095 464 5555 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020016 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ท างานแบบขนานกันได้ 
                                     แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง (Bidirectional Parallel Inverter) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ท างานแบบขนานกันได้ 
                                                                           แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง อพอลโล S - 219CpH 
                                                                           (Bidirectional Parallel Inverter APOLLO S - 219CpH)                   
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ลีโอ อีเลคทรอนิคส์ จ ากัด 
 2. บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

APOLLO S - 210pH series เป็นเครื่องแปลงผันไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ ชนิด Bidirectional ได้รับการ
พัฒนาขึ้นให้สามารถต่อขนานด้านไฟฟ้าขาออกแบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง เพื่อเพิ่มขยายก าลังไฟฟ้าให้สูงขึ้นเพียงพอ 
ต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัว เครื่องแปลงผันไฟฟ้าฯ นี้ ใช้ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  
เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าให้ใช้ได้ในระยะไกล ส าหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถท างานต่อขนานกับ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นก าลัง (Diesel Generator) เพื่อแบ่งจ่ายภาระทางไฟฟ้า (โหลด) ได้ 

จากการวิจัยและพัฒนานี้ ท าให้เครื่องแปลงผันไฟฟ้า APOLLO S-210pH series สามารถควบคุมการท างาน
แบบต่อขนาน โดยใช้การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าของเครื่องแปลงผันไฟฟ้าแบบต่อขนาน ณ เวลานั้น  
(Real Time Monitoring) ร่วมกับการใช้โปรแกรมที่ใช้ควบคุมเครื่องแปลงผันไฟฟ้าฯ ท าให้สามารถขนานเครื่องแปลงผัน
ไฟฟ้าแบบต่อขนานหลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกันได้แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง ในการแบ่งจ่ายก าลังไฟฟ้า (Active Power) 
และก าลังไฟฟ้าเสมือน (Reactive Power) ให้อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของภาระทางไฟฟ้า 
(โหลด) ได้ทันทีทันใด พร้อมทั้งควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่ขาออกของเครื่องแปลงผันไฟฟ้าแบบต่อขนานได้ โดยที่
คุณภาพไฟฟ้ายังคงเหมือนกับไฟฟ้าที่จ่ายโดยระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มก าลังไฟฟ้ารวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้เครื่องแปลงผันไฟฟ้า
แบบต่อขนานฯ นี้ได้ง่าย โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องจ านวนเครื่องที่จะน ามาต่อขนานกันเหมือนกับรูปแบบของเครื่องแปลงผัน
ไฟฟ้าแบบต่อขนานที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อมีผู้ใช้งานในระบบผลิตไฟฟ้ามากขึ้นหรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามากขึ้น  
เช่น จากเดิมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานกับภาระทางไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ สามารถติดตั้งเพิ่มเป็นก าลังไฟฟ้ารวม  
10 กิโลวัตต์, 15 กิโลวัตต์, 20 กิโลวัตต์ และมากขึ้นไปจนถึง 50 กิโลวัตต์ ในอนาคตได้ โดยผู้ใช้งานสามารถขยายขนาด
ก าลังไฟฟ้าได้ทั้งแบบติดตั้งเครื่องแปลงผันไฟฟ้าแบบต่อขนานฯ ในระยะใกล้กัน (คือติดตั้งในระยะห่างกัน 1-5 เมตร) หรือ
ติดตั้งเครื่องแปลงผันไฟฟ้าแบบต่อขนานฯ ในระยะไกลกัน (คือติดตั้งในระยะห่างกัน  100 – 300 เมตร) ได้ 

จากคุณสมบัติข้างต้น ท าให้เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ได้รับการพัฒนาและมีนวัตกรรม ท าให้
เกิดคุณสมบัติโดดเด่น ซึ่งช่วยแก้ไขข้อจ ากัดของเครื่องแปลงผันไฟฟ้าแบบท่ีจ าหน่ายกันในปัจจุบันได้  
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 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. พิกัดก าลัง : 5.0 kVA/5.0 kW 
2. สามารถต่อขนานกันเองทางด้านไฟฟ้าขาออกแบบอัตโนมัติ ได้สูงสุด 10 เครื่อง 
3. ท างานร่วมกับแบตเตอรี่ : แรงดัน 48 โวลต์ดีซี/ ช่วงแรงดันไฟฟ้า 40 - 58 โวลต์ดีซี/กระแสประจุ

แบตเตอรี่สูงสุด 60 แอมป์/กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายโดยแบตเตอรี่ 142 แอมป์ 
4. การท างานขนานกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นก าลัง (Diesel Generator) : ชนิด 220/230/240 โวลต์เอซี, 

1 เฟส ขนาด 8 kVA พิกัดกระแสสูงสุด 22.7 แอมป์ 
5. มีสัญญาณควบคุมเปิดปิดเครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นก าลัง (Diesel Generator) 
6. พิกัดก าลังทางด้านไฟฟ้าขาออก : 

6.1. แรงดันไฟฟ้าขาออก 220/230/240 โวลต์เอซี, 1 เฟส 
6.2. ควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออก +/-2%, <7% เมื่อมีการกระชากของโหลด 100% ของพิกัดเครื่อง 
6.3. จ่ายไฟฟ้าขาออกเป็นสัญญาณรูปคลื่นซายน์ท่ีมีคุณภาพ 
6.4. มีความเพี้ยนฮาร์โมนิคต่ ากว่า 3%  
6.5. Power factor เท่ากับ 1  
6.6. มีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชากได้ถึง 200% ของพิกัดเครื่อง 
6.7. พิกัดกระแสไฟฟ้าด้านขาออกสูงสุด 22.7 แอมป์ 

7. ประสิทธิภาพสูงสุด มากกว่า 96% 

8. มีระบบแยกก าลังไฟฟ้ากระแสตรงและก าลังไฟฟ้ากระแสสลับออกจากกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 

9. มีระบบป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด ป้องกันการใช้งานเกินพิกัดก าลัง 
การลัดวงจร อุณหภูมิสูง และระบบป้องกันการต่อสายไฟจากแบตเตอรี่เข้าขั้วต่อแบตเตอรี่ ของ 
เครื่องแปลงผันไฟฟ้ากลับขั้ว 

10. มีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย : Inverter Safety Standard IEC 62109 - 1, IEC62109 - 2 

11. มีระบบป้องกันฝุ่นและละอองน้ าตามมาตรฐาน IP 31, การใช้งานของเครื่องฯ ให้ใช้ภายในอาคารเท่านั้น 

 
++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากดั      0 2746 9500 
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