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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 
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 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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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มิถุนายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

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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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 
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 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 



21 
 

 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 



23 
 

 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 
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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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