บัญชีนวัตกรรมไทย

โดย
สำนักงบประมำณ

ฉบับเพิ่มเติม
ตุลาคม 2563

1

รายการนวัตกรรมไทย
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

01 ด้านก่อสร้าง
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
1

2
3

4

01010011 สังกะสีกันกร่อนสาหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel
in Concrete)
1) รุ่น CR60 และ CB60 (นาหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า
60 กรัม)
2) รุ่น CR100 และ CB100 (นาหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า
100 กรัม)
3) รุ่น CR160 และ CB160 (นาหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า
160 กรัม)
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย
01010012 อะลูมิเนียมกันกร่อนสาหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย
01010027 พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สาหรับลานกีฬา จากวัสดุ
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
1. รุ่น PARA - SPORT (Top PU) 7 mm
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/
กิโลกรัม
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
กิโลกรัม
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซือหรือ
สั่งจ้าง
2. ราคานีรวมค่าติดตังและค่าขนส่ง
3. แก้ ไ ขระยะเวลาครบก าหนดอายุ ก ารขึ นบั ญ ชี น วั ต กรรมไทย
โดยครบกาหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566
01010028 พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สาหรับลานเอนกประสงค์ จาก
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
1. รุ่น Multi - PARA หนา 10 mm
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/
กิโลกรัม
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
กิโลกรัม
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

ก้อน

1,600.00

ก้อน

2,000.00

ก้อน

2,400.00

กิโลกรัม

198.00

ตารางเมตร

2,443.00

ตารางเมตร

2,473.00

ตารางเมตร

2,502.00

ตารางเมตร

2,685.00

ตารางเมตร

2,730.00

สานักงบประมาณ
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ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส
01010028
(ต่อ)

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/ ตารางเมตร
กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซือหรือ
สั่งจ้าง
2. ราคานีรวมค่าติดตังและค่าขนส่ง
3. แก้ไขระยะเวลาครบกาหนดอายุการขึนบัญชีนวัตกรรมไทย
โดยครบกาหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
2,773.00

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
5

01020005 เครื่องผลิตน้าประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ
1) เครื่องผลิตนาประปาคลีนวารี ขนาดกลาง 7 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง
2) เครื่องผลิตนาประปาคลีนวารี ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง
หมายเหตุ :
1. ราคานีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตัง และ
รวมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งานได้ทันที
2. เครื่ อ งผลิ ต น าประปาคลี น วารี มี ร ะยะเวลาการรั บ ประกั น
18 เดื อ น (วั ส ดุ ก รองไม่ ร วมอยู่ ใ นการรั บ ประกั น แล ะ
การรับประกันจะไม่ครอบคลุมหากไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน)
3. เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย

เครื่อง

800,000.00

เครื่อง

890,000.00

กล่อง

1,819.00

กล่อง
กล่อง

120.00
195.00

03 ด้านการแพทย์
0301 ยา
6

7

03010085 ยาซิลอสตาซอล (Cilostazol)
(ซิโลซอล : Cilosol)
ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึนบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี
(สินสุดสิงหาคม 2564) เป็น 7 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตังแต่
เดื อ นที่ ป ระกาศขึ นบัญ ชี นวั ต กรรมไทยครังแรก (สิ นสุ ด สิ งหาคม
2568) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาซิลอสตาซอล
(Cilostazol)
03010126 ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)
(วาลซาร์แทน จีพีโอ : Valsartan GPO)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 80 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 160 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
หมายเหตุ : เพิ่มรายการลาดับที่ 1 ชนิดเม็ด ขนาด 80 มิลลิกรัม
(30 เม็ด)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

สานักงบประมาณ
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ลาดับ
ที่
8

9

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
03010182 ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim)
1) ความแรง 300 microgram/ml ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้
2) ความแรง 300 microgram/ml ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้
3) ความแรง 300 microgram/ml ปริมาตร 1.6 มิลลิลิตร
บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ (เทียบเท่า Filgrastim 480 mcg)
หมายเหตุ : เพิ่มรายการลาดับที่ 3) ความแรง 300 microgram/ml
ปริ ม าตร 1.6 มิ ล ลิ ลิ ต ร บรรจุ ใ นขวดแก้ ว พร้ อ มใช้ (เที ย บเท่ า
Filgrastim 480 mcg)
03010186 ยาไซโลโดซิน (Silodosin)
(ซิโดรี : SIDORY)
ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 4 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
หมายเหตุ : ยกเลิ ก ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย จ านวน 1 ราย คื อ บริ ษั ท
เอฟ.ซี.พี จากัด และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย คือ บริษัท
เมดไลน์ จากัด

Vial

642.00

Syringe

749.00

Vial

970.00

กล่อง

380.00

เตียง

31,000.00

ชุด

20,200,000.00

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
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03020026 เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) (Hospital Bed (Fowler Bed))
รุ่ น AEC - 3M ชนิ ด มื อ หมุ น แบบ 3 ไกร์ ราวกั นเตี ย งกั น ตก
แบบพับ (Manual Hospital Bed 3 Function with ¾-Length
Side Rail)
หมายเหตุ :
1. ราคานีไม่รวมเบาะรองนอนผู้ป่วย
2. เตี ย งผู้ ป่ ว ยสามารถรองรั บ เบาะรองนอนผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไป ขนาด
90 x 200 เซนติเมตร

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
11

07020017 ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน
Battery Energy Storage System (BESS)
กลุ่มขนาดใหญ่
1) Smart Lithium Battery : FIBESS - 500kW/567kWh
ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Smart Lithium Battery
ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) ความจุ 567 kWh
ที่มี high Discharge C - Rate สามารถคายพลังงานได้สงู สุด
20C ทาหน้าที่กักเก็บและปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้า ขนาด
567 kWh พร้อม PCS (Power Conversion System) ขนาด
500 kW จานวน 1 ชุด EMS (Energy Management System)
และ Watt Transducer จ า น ว น 1 ชุ ด ป ร ะ ก อ บ ใ น
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

สานักงบประมาณ

4
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส
07020017
(ต่อ)

ด้าน/กลุ่ม/รายการ
2) Smart Lithium Battery : FIBESS - 1000kW/1135kWh
ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Smart Lithium Battery
ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) ความจุ 1135 kWh
ที่มี high Discharge C - Rate สามารถคายพลังงานได้สูงสุด
20C ทาหน้าที่กักเก็บและปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้า ขนาด
1135 kWh พ ร้ อ ม PCS ( Power Conversion System)
ขนาด 500 kW จานวน 2 ชุด EMS (Energy Management
System) และ Watt Transducer จานวน 1 ชุด ประกอบในตู้
คอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต
หมายเหตุ : ราคานีรวมค่าใช้จ่ายในการจัด ส่ง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายใน
การติดตังไม่รวมฐานรากงานโยธา และไม่รวมการเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้า กับชุดเชื่อมต่อ (Main Breaker))

หน่วยนับ
ชุด

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
37,000,000.00

12 ด้านวิทยาศาสตร์
1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
12

13

14

12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน้ามัน (Bio dispersant)
1) ขนาด 250 มิลลิลติ ร
2) ขนาด 1 ลิตร
3) ขนาด 5 ลิตร
4) ขนาด 20 ลิตร
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทน
จาหน่าย จานวน 4 ราย
12010005 น้ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
(NATURAL DISINFECTANT)
1) ขนาด 250 มิลลิลติ ร
2) ขนาด 1 ลิตร
3) ขนาด 5 ลิตร
4) ขนาด 20 ลิตร
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิม่ ผู้แทน
จาหน่าย จานวน 4 ราย
12010008 ชิปขยายสัญญาณรามานประสิทธิภาพสูง (High Performance
SERS Chips)
ONSPEC SERS chip

ขวด
ถัง/แกลลอน
ถัง/แกลลอน

450.00
1,000.00
3,000.00
8,000.00

ขวด
ถัง/แกลลอน
ถัง/แกลลอน
ถัง/แกลลอน

260.00
800.00
2,150.00
8,000.00

ชิน

750.00

ขวด/แกลลอน

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
15

12020001 เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ สาหรับ
การบาบัดน้าเสีย (Onsite Microbial Reactor)
ขนาด 10 ลิตร
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิม่ ผู้แทน
จาหน่าย จานวน 4 ราย
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

เครื่อง

390,000.00

สานักงบประมาณ

5
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

13 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
1302 ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
16

13020009 เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A ที่เสริมคุณสมบัติป้องกัน
สะเก็ดระเบิด ป้องกันมีดและวัตถุปลายแหลม
อินโวสตาร์ (ENVOSTAR)
รุ่น ANNEX F SEC III_L6_SAP 1/5
หมายเหตุ :
1. ราคานีรวมค่าขนส่งแล้ว
2. เสือเกราะทุกขนาด (ไซต์) จะมีราคาเท่ากันทังหมด
3. การรับประกัน :
3.1 มีกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับผู้สวมใส่ คือ
กรณีรับบาดเจ็บจ่าย 100,000 บาท เจ็บสาหัสจ่าย
500,000 บาท และเสียชีวิตจ่าย 1,000,000 บาท
3.2 มีการประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิด
กับตัวผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เป็น
ระยะเวลา 5 ปี ภายในวงเงิน 40,000,000 บาท

ตัว

18,500.00

กล่อง

1,195.00

14 ด้านอื่น ๆ
17

18

14000024 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน
มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) ประกอบด้วย
ไดฟลูเบนซูรอน 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด) ปริมาณสุทธิ
300 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุแผงละ 10 เม็ด จานวน 5 แผง/กล่อง
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย
14000031 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจวัด และเครื่องจักร
สาหรับระบายน้า (Water sensor and machine
management system)
1) Node Package
(ซอฟต์ แวร์ ลิ ขสิ ทธิ์ พื นฐานรองรั บการเชื่ อมต่ อสู งสุ ด : รองรั บ
ไม่เกิน 1 สถานี, รองรับเครื่องจักรไม่เกิน 5 เครื่อง, รองรับอุปกรณ์
ตรวจวัดไม่เกิน 15 เครื่อง)
2) GROUP Package
(ซอฟต์ แวร์ ลิ ขสิ ทธิ์ พื นฐานรองรั บการเชื่ อมต่ อสู งสุ ด : รองรั บ
ไม่ เกิ น 5 สถานี , รองรั บเครื่ องจั กรไม่ เกิ น 30 เครื่ อง, รองรั บ
อุปกรณ์ตรวจวัดไม่เกิน 75 เครื่อง)
3) CLUSTER Package
(ซอฟต์ แวร์ ลิ ขสิ ทธิ์ พื นฐานรองรั บการเชื่ อมต่ อสู งสุ ด : รองรั บ
ไม่จากัดสถานี, รองรับเครื่องจักรไม่จากัดเครื่อง, รองรับอุปกรณ์
ตรวจวัดไม่จากัดเครื่อง)

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

ชุด

1,296,000.00

ชุด

5,320,000.00

ชุด

6,594,000.00
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ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
14000031 หมายเหตุ : ราคานีเป็นราคาเฉพาะค่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พืนฐาน
(ต่อ)
(Based license)และรวมค่าติดตังซอฟต์แวร์แล้ว โดยไม่รวมค่า
ราคา add-on ซอฟต์แวร์ และค่าบริการอื่นๆ
บริการเสริม
Renew license
Renew license with 8x5xNext Business Day (NBD) MA
Renew license with 24x7x4 MA

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

Year
Year
Year

15%
25%
35%
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010011
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

สังกะสีกันกร่อนสาหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in
Concrete)
สังกะสีกันกร่อนสาหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in
Concrete)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวชั่น จากัด
2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จากัด
4. บริษัท โค้ทติง โซลูชั่น จากัด
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จากัด
7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคชั่น จากัด
8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จากัด
9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จากัด
10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิง แอนด์ เซอร์วิส จากัด
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป
12. บริษทั ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จากัด
13. บริษัท นอติลูส แมริไทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จากัด
14. บริษัท อีลีซิส จากัด
15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จากัด
16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จากัด
17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จากัด
18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จากัด
19. บริษัท เพอร์เฟค เวิร์ค คอนสตรัคชั่น จากัด
20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จากัด
21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จากัด
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จากัด
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จากัด
25. บริษัท เมททัล อินโนเวชั่น จากัด
26. บริษัท ดับเบิล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคชั่น จากัด
สานักงบประมาณ
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27. บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จากัด
28. บริษัท อังค์ อินโนเทค จากัด
29. บริษัท พรณัฐพรรณ จากัด
30. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยพัฒนสมุทร
31. บริษัท อินจิเท็กซ์ จากัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
มกราคม 2561 - มกราคม 2569 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) ที่ถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีความเป็นด่างเท่ากับหรือมากกว่า 14 (pH ≥ 14)
เพื่อกระตุ้นให้สังกะสีกันกร่อนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมภายในคอนกรีต
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode)
2. สังกะสีกันกร่อนถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีค่า pH ≥ 14 เพื่อกระตุ้นให้สามารถจ่ายกระแสในคอนกรีต
ได้อย่างต่อเนื่อง
3. ติดตังกับเหล็กเสริมด้วยวิธีการผูกลวดหรือรัดด้วยเข็มขัดโลหะ
4. เมื่อติดตังสังกะสีกันกร่อนกับเหล็กเสริมแล้วจะทาให้เหล็กเสริมมีค่า Polarization Decay ไม่น้อยกว่า
100 mV
5. มีรัศมีในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
6. มีระยะเวลาในการป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตได้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี (เมื่อคานวณและติดตัง
ตามคาแนะนาในเอกสาร “การคานวณเพื่อติดตัง TMP Concrete Anode”)
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 (มีผู้แทนจาหน่าย จานวน 17 ราย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด

0 2024 9007

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010012
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

อะลูมิเนียมกันกร่อนสาหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)
อะลูมิเนียมกันกร่อนสาหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวชั่น จากัด
2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จากัด
4. บริษัท โค้ทติง โซลูชั่น จากัด
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จากัด
7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคชั่น จากัด
8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จากัด
9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จากัด
10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิง แอนด์ เซอร์วิส จากัด
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป
12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จากัด
13. บริษัท นอติลูส แมริไทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จากัด
14. บริษัท อีลีซิส จากัด
15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จากัด
16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จากัด
17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จากัด
18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จากัด
19. บริษัท เพอร์เฟค เวิร์ค คอนสตรัคชั่น จากัด
20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จากัด
21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จากัด
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จากัด
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จากัด
25. บริษัท เมททัล อินโนเวชั่น จากัด
26. บริษัท ดับเบิล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคชั่น จากัด
27. บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จากัด
28. บริษัท อังค์ อินโนเทค จากัด
29. บริษัท พรณัฐพรรณ จากัด
สานักงบประมาณ
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30. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยพัฒนสมุทร
31. บริษัท อินจิเท็กซ์ จากัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
มกราคม 2561 - มกราคม 2569 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เป็ น อะลูมิเ นียมกัน กร่อ น (Aluminium Anode) ที่ ส ามารถจ่า ยกระแสเพื่อ ป้อ งกั นสนิ มแบบแคโทดิกของ
โครงสร้างโลหะในนาทะเลและนากร่อย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นอะลูมเิ นียมกันกร่อน (Aluminium Anode)
2. มีส่วนประกอบทางเคมีของอะลูมเิ นียมกันกร่อนโดยนาหนักดังต่อไปนี
สังกะสี (Zn) ระหว่าง 4.0 - 6.0 % อินเดียม (In) ระหว่าง 0.015 - 0.020 % เหล็ก (Fe)
ไม่ เ กิ น 0.1% ทองแดง (Cu) ไม่ เ กิ น 0.003 % ซิ ลิ ก อน (Si) ระหว่ า ง 0.08 - 0.20 %
ธาตุปนเปื้อนอื่น ๆ แต่ละชนิดไม่เกิน 0.02% ธาตุปนเปื้อนอื่น ๆ รวมกันไม่เกิน 0.1% อะลูมิเนียม (Al)
ส่วนที่เหลือ
3. ติดตังกับเหล็กด้วยวิธีการเชื่อม ยึดด้วยสลัก 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 (มีผู้แทนจาหน่าย จานวน 17 ราย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด

0 2024 9007

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010027
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :

พืนสังเคราะห์ ประเภท C สาหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์
วี เพฟ - พื นสั งเคราะห์ ประเภท C ส าหรั บลานกี ฬา จากวั สดุ
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
( Vi- Pafe Synthetic surface from natural rubber and
synthetic rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) รับการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2566 (3 ปี 8 เดือน)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
นวัตกรรมการก่อสร้างพืนสังเคราะห์ เป็นการเคลือบพืนผิวคอนกรีต หรือพืนผิวยางมะตอย ด้วยเม็ดยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ พร้อมทังเคลือบผิวหน้าชันเม็ดยางด้วยโพลียรู ีเทน ที่มีคุณสมบัติความยืดหยุ่น จึงสามารถรองรับ
และลดแรงกระแทก ลดอาการบาดเจ็บ จากกิจกรรมการวิ่ง และการออกกาลังกาย โดยวัสดุเม็ดยางที่นามาใช้ ผลิตจาก
ยางธรรมชาติที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2682 (กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยาง
ใช้สาหรับทาพืนสังเคราะห์) จากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ทดแทนเม็ดยาง
สั งเคราะห์ และได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ งแต่ งสู ต รเพื่ อ ผลิ ต พื นสั งเคราะห์ ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ รั บ มาตรฐาน และได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2683 (กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพืนสังเคราะห์) ซึ่งการนา
ยางธรรมชาติ ม าใช้ นี เป็ น การช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การใช้ ย างธรรมชาติ ใ นประเทศ ลดการน าเข้ า ยางสั ง เคราะห์
จากต่างประเทศ ช่วยลดปัญหายางธรรมชาติล้นตลาด และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย
คุณลักษณะเฉพาะ
รุ่น PARA - SPORT (Top PU) 7 mm
1. ใช้สาหรับเป็นพืนสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึนอยู่กับการตีเส้นของสนาม
3. พืนสนาม ประกอบด้วย ชันเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนา 5 มิลลิเมตร และเคลือบผิวหน้า
ชันเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนา 2 มิลลิเมตร
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682
5. เป็นพืนที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการวิ่ง และการออกกาลังกาย
โดยระบบฐานเป็ น การใช้ เ ม็ ด ยางด าผสมสารยึ ด เกาะ และลงทั บ หน้ า ด้ ว ยยางสั ง เคราะห์
ตาม มอก. 2683

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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6. พื นสั ง เคราะห์ มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถรองรั บ แรง และลดกระแทก ช่ ว ยลดอาการบาดเจ็ บ
จากกิจกรรมออกกาลังกาย เหมาะสาหรับใช้เป็นพืนสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ
7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด
หมายเหตุ : ประกาศขึนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562
- แก้ไขระยะเวลาครบกาหนดอายุการขึนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยครบกาหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010028
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

พืนสังเคราะห์ ประเภท C สาหรับลานเอนกประสงค์
จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
วี เพฟ - พื นสั งเคราะห์ ประเภท C ส าหรั บลานเอนกประสงค์
จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
( Vi - Pafe Synthetic surface from natural rubber and
synthetic rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) รับการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1. บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
2. บริษัท นาไกรยูนเิ วอร์แซล กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุป๊ จากัด
4. บริษัท ไฟเบอร์เทิร์ฟ แอนด์ ซอย จากัด
5. บริษัท ริซเซส โกรว จากัด
6. บริษัท แอท นอร์ท ไทย จากัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2566 (3 ปี 8 เดือน)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
นวัตกรรมการก่อสร้างพืนลานเอนกประสงค์ ผลิตจากการนาเม็ดยาง ที่มีส่วนผสมจากยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐาน มอก. 2682 (เม็ดยางที่ใช้สาหรับทาพืนสังเคราะห์) ผสมกับโพลียูรีเทน เทติดตังลงบนพืนที่ต่าง ๆ
เป็ น ระบบพื นสั งเคราะห์ ที่ มีคุ ณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื นส าหรั บ รองรั บกิ จ กรรม และ
การออกกาลังกาย
ผลิตภัณฑ์พืนสังเคราะห์ สาหรับลานเอนกประสงค์ ผลิตจากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ได้มีการวิจัย
และพั ฒ นาการผลิตเม็ ดยางที่ มีสัดส่ว นผสมจากยางธรรมชาติสูงกว่า 55% และผ่ า นการทดสอบคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. 2682 (เม็ดยางที่ใช้สาหรับทาพืนสังเคราะห์ ) จากผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มาผลิตเป็นพืนสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 2683 (พืนสังเคราะห์) ที่มีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่น รองรับแรงกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ
ของนักกีฬา และช่วยป้องกันอุบัติเหตุ อีกทังผลิตภัณฑ์ยังทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และรังสียูวี สามารถใช้เป็นพืนที่
ทังในและนอกอาคาร สาหรับทางเดินเท้า พืนกันลื่นบริเวณรอบสระ หรือในสวนนา พืนที่สาหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ และอื่น ๆ
อี ก มากมาย นอกจากนี การน ายางธรรมชาติ เ ป็ น ส่ ว นผสมหลั ก ของเม็ ด ยาง เป็ น การช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การใช้
ยางธรรมชาติในประเทศ ช่วยแก้ปัญหาราคายางธรรมชาติที่ตกต่า และยังช่วยลดการนาเข้าสินค้าประเภทเม็ดยางสังเคราะห์
จากต่างประเทศได้อีกด้วย

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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คุณลักษณะเฉพาะ
รุ่น Multi - PARA หนา 10 mm
1. ใช้ ส าหรั บ เป็ น พื นลานเอนกประสงค์ เช่ น พื นทางเดิ น ลานสวนสุ ข ภาพ ลานออกก าลั ง กาย
ลานเอนกประสงค์ และลานกิจกรรมต่าง ๆ
2. เม็ ด ยางผสมยางธรรมชาติ แ ละสารยึ ด เกาะ หนา 10 มิ ล ลิ เ มตร โดยชั นบนเม็ ด ยางสี ผ สม
ยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 5 มิลลิเมตร ชันล่างเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ
5 มิลลิเมตร
3. พืนเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ มีความยืดหยุ่น ใช้สาหรับทางเดิน วิ่งเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อรองรับแรงกระแทก ช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึนได้
4. พืนสังเคราะห์ มีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันยูวี
5. มีรูปแบบพืนสังเคราะห์ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทังพืนเม็ดยางดา และ เม็ดยางสี
6. นาสามารถซึมผ่านได้
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563
- แก้ไขระยะเวลาครบกาหนดอายุการขึนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยครบกาหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รหัส : 01020005
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

เครื่ อ งผลิ ต น าประปาที่ มี ถ าดเติ ม อากาศแบบน าหมุ น วนและ
ระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ
เครื่องผลิตนาประปา คลีนวารี (CleanWaree Water System)
บริษัท เรนิตา อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท เรนิตา อินโนเวชั่น จากัด
1. บริษัท หวงหงษ์วารี จากัด
2. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เรนิตา อินโนเวชั่น จากัด
เมษายน 2563 - เมษายน 2570 (7 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เครื่อ งผลิต นาประปาคลีน วารี เป็น เครื่อ งผลิต นาประปาจากนาดิบ (นาบาดาล และผิว ดิน ) ใช้สาหรับ
แก้ปัญ หาระบบประปาเดิม ที่ยัง ไม่ส ามารถผลิต นาประปาที่มีคุณ ภาพได้ และใช้สาหรับ การสร้า งระบบประปาใหม่
เพื่อให้ได้นาประปาที่มีคุณภาพ
เครื่องผลิตนาประปาคลีนวารีใช้ระบบถาดเติมอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร สูง 0.6 เมตร ทาหน้าที่
เติมอากาศ กวนเคมี และตกตะกอนเบืองต้น ซึ่งจะเติมอากาศโดยการฉีดนาลงบนถาดเติมอากาศ การฉีดนามีการบังคับ
ให้ทิศทางของนาไหลวนอยู่บนถาดเติมอากาศ ทาให้เกิดการกวนสารเคมี เพิ่มระยะการไหลของนาเพื่อให้สัมผัสอากาศ
และเกิด การตกตะกอนของตะกอนหนัก ที่ม ากับ นา รวมถึง ตะกอนที่เ กิด จากการทาปฏิกิ ริย ากับ อากาศและสารเคมี
ที่บริเวณถาดเติมอากาศ ทาให้นาดิบได้รับการบาบัดอย่างครบถ้วนทุกขันตอนก่อนเข้าระบบกรอง ระบบกรองเป็นระบบ
กรองหยาบปกติ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสารกรองได้ง่ายและมีราคาถูก
เครื่อ งผลิต นาประปาคลีน วารียัง มีร ะบบล้า งย้อ นทาความสะอาดสารกรองและระบายตะ กอนอัต โนมัติ
โดยสามารถตังโปรแกรม เวลา รูป แบบการล้างย้อ นและระยะเวลาในการล้างย้อ นทาความสะอาดสารกรองอัตโนมัติ
ผ่านตู้ควบคุม ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละพืนที่ ซึ่งไม่ต้องใช้คนในการเปิด - ปิดวาล์วที่ระบบผลิต
นาประปา เพื่อ คงประสิท ธิภ าพและยืด อายุก ารใช้งานของสารกรอง เป็น การบารุ ง รัก ษาเบื องต้น โดยอัต โนมัติ และ
สามารถควบคุมการเปิด - ปิดวาล์วอัตโนมัติต่าง ๆ ได้ที่หน้าตู้ควบคุมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมและดูแล
ระบบ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เครื่องผลิตนาประปาคลีนวารี มีกาลังการผลิตที่ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ 10 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง
2. เครื่องผลิตนาประปาคลีนวารีมีระบบถาดเติมอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 เมตร สูง 0.6 เมตร
3. เครื่องผลิตนาประปาคลีนวารีมีระบบล้างย้อนเพื่อทาความสะอาดสารกรองอัตโนมัติ โดยสามารถ
ตั งโปรแกรมเวลา รูป แบบการล้างย้อ น และระยะเวลาในการล้างย้อ นได้ เพื่อ คงประสิท ธิภาพ
ของสารกรอง และไม่มีผลกระทบกับการใช้นาในชุมชน
4. สามารถควบคุมการ เปิด - ปิด วาล์วนาใส วาล์วระบายตะกอน และวาล์วนาล้างย้อนจากถังสูง
ผ่านตู้ควบคุมโดยวาล์วหัวขับไฟฟ้า
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5. เครื่องผลิต นาประปาคลีนวารี สามารถบาบัดค่า ความเป็นกรด - ด่า ง ปริมาณมวลสารที่ละลาย
ในนา สี ความขุ่น และเหล็ก ตามมาตรฐานนาประปาของประปาภูมิภาค
6. เครื่องผลิตนาประปาคลีนวารี สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดังนี
6.1 ถังเก็บนาใส
6.2 โรงสูบนา
6.3 หอถังสูง
6.4 ถังตกตะกอน
7. คุณภาพนาดิบ (นาผิวดินและนาบาดาล) ที่ใช้กับเครื่องผลิตนาประปาคลีนวารีจะต้องไม่ปนเปื้อน
สารตะกั่ว และสารหนู
8. เครื่องผลิตนาประปาคลีนวารี กาลังการผลิตที่ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วยสิ่งส่งมอบ
ดังนี
8.1 ตัวถังกรองมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.15 เมตร สูง 3.3 เมตร ผนังถังทาจากเหล็กหนา 4 มิลลิเมตร
พืนทาจากเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร
8.2 ถาดเติมอากาศเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 เมตร สูง 0.6 เมตร ทาจากเหล็กหนา 4 มิลลิเมตร
8.3 สารกรองไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร
8.4 ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 x 3 เมตร
8.5 ตู้ควบคุมปั๊มนาระบบ และ ระบบล้างย้อนอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบ PLC
8.6 ตู้ไฟฟ้าที่ใช้มีมาตรฐาน IP 44
8.7 วาล์ว หัว ขับไฟฟ้า ยี่ห้อ รุ่น KST - 05 หรือ เทียบเท่า จานวน 4 ตัว สาหรับระบบล้างย้อน
อัตโนมัติ และระบบระบายตะกอน
8.8 มีระบบวาล์วแมนนวลทุกตัวเป็นบอล วาล์ ว ทองเหลือง
8.9 ปั๊มสูบนาขึนถังสูง ปั๊มหอยโข่ง ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น WCM - 1505S, SF 2 แรงม้า ขนาด 2 นิว
หรือเทียบเท่า 1 ตัว
8.10 ชุด ปั ๊ม จ่า ยเคมี (Metering Pump) ยี ่ห ้อ Prominent รุ ่น SD 0308 หรือ รุ ่น ที ่เ ทีย บเท่า
จานวน 3 ชุด
8.11 งานการประสานระบบไฟฟ้า
8.12 งานการประสานระบบท่อ
8.13 บันไดและชานพักสาหรับการซ่อมบารุง
9. เครื่องผลิตนาประปาคลีนวารีกาลังการผลิตที่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วยสิ่งส่งมอบ
ดังนี
9.1 ตัวถังกรองมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.4 เมตร สูง 3.3 เมตร ผนังถังทาจากเหล็กหนา 4 มิลลิเมตร
พืนทาจากเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร
9.2 ถาดเติมอากาศเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 เมตร สูง 0.6 เมตร ทาจากเหล็กหนา 4 มิลลิเมตร
9.3 สารกรองไม่น้อยกว่า 2,250 ลิตร
9.4 ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 x 3 เมตร
9.5 ตู้ควบคุมปั๊มนาระบบ และ ระบบล้างย้อนอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบ PLC
9.6 ตู้ไฟฟ้าที่ใช้มีมาตรฐาน IP 44
9.7 วาล์ว หัว ขับไฟฟ้า ยี่ห้อ รุ่น KST - 05 หรือ เทียบเท่า จานวน 4 ตัว สาหรับระบบล้างย้อน
อัตโนมัติ และระบบระบายตะกอน
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9.8 มีระบบวาล์วแมนนวลทุกตัวเป็นบอล วาล์ว ทองเหลือง
9.9 ปั๊มสูบนาขึนถังสูง ปั๊มหอยโข่ง ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น WCM - 1505S, SF 2 แรงม้า ขนาด 2 นิว
หรือเทียบเท่า 1 ตัว
9.10 ชุด ปั ๊ม จ่า ยเคมี (Metering Pump) ยี ่ห ้อ Prominent รุ ่น SD 0308 หรือ รุ ่น ที ่เ ทีย บเท่า
จานวน 3 ชุด
9.11 งานการประสานระบบไฟฟ้า
9.12 งานการประสานระบบท่อ
9.13 บันไดและชานพักสาหรับการซ่อมบารุง
หมายเหตุ : หน่ว ยงานผู้ใ ช้จ ะต้อ งมีก ารตรวจติด ตามและวิเ คราะห์ค่า พารามิเ ตอร์ท างกายภาพและทางเคมี รวมถึง
ปริมาณเชือจุลินทรีย์ของนาขาเข้าระบบให้มีคุณภาพเป็นไปตามแหล่งนาเพื่อการประปาสาหรับนาบาดาลและนาผิวดิน
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท เรนิตา อินโนเวชั่น จากัด

08 9735 1788 หรือ 08 3586 1919

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

สานักงบประมาณ

18

ด้านการแพทย์
: ยา

รหัส : 03010085
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาซิลอสตาซอล (Cilostazol)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ซิโลซอล 100 (Cilosol 100)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2568 (7 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. ใช้ในการรักษาอาการขาดเลือดที่เกี่ยวข้องกับ การอุดตันของหลอดเลือดแดงเรือรั ง (chronic arterial
occlusion) เช่น การเกิดแผล (ulceration) ความเจ็บปวด (pain) และอาการเย็นตามปลายมือปลายเท้า
(coldness of the extremities)
2. ใช้สาหรับป้องกันการกลับมาเป็นซาของสภาวะเนือสมองตาย เนื่องจากหลอดเลือดแดงอุดตัน (cerebral
Infarction) (ไม่รวมถึง cardiogenic cerebral embolism)
3. มี ผ ลการศึก ษาชี วสมมูล เปรี ย บเที ยบกั บยาต้น แบบ พบว่ า มี ค วามเท่ าเทียมกับ ยาต้น แบบ โดยได้รับ
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูลผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถ
ใช้แทนยาต้นแบบได้
4. เป็ น ยาที่ พั ฒ นาและผลิ ต ในประเทศไทย เพื่ อ ทดแทนยาน าเข้ า จากต่ า งประเทศ และลดค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การรั ก ษาพยาบาลได้ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน 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
ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
3. Package ที่ ช่ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยและบุ ค ลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วั น ที่ ผ ลิ ต วั น ที่ ห มดอายุ ข องยา
ได้ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
4. ยา Cilosol100 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทังในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยา
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
- ทบทวนสิทธิในการขึนบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สินสุดสิงหาคม 2564) เป็น 7 ปี ตามสิทธิเดิม
ที่เหลืออยู่นับตังแต่เดือนที่ประกาศขึนบัญชีนวัตกรรมไทยครังแรก (สินสุดสิงหาคม 2568) เนื่องจากบริษัทฯ
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาซิลอสตาซอล
(Cilostazol)
บริษัท ยูนีซัน จากัด

0 3856 4930 – 2
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010126
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)
วาลซาร์แทน จีพีโอ (80 มิลลิกรัม) (Valsartan GPO (80 MG))
วาลซาร์แทน จีพีโอ (160 มิลลิกรัม) (Valsartan GPO (160 MG))
องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม
เมษายน 2562 - เมษายน 2565 (3 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. ยา Valsartan GPO (80 MG) ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ Valsartan ในขนาด 80 มิลลิกรัม
ยา Valsartan GPO (160 MG) ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ Valsartan ในขนาด 160 มิลลิกรัม
2. ยา Valsartan เป็ น ยาในกลุ่ ม angiotensin II receptor antagonists โดยเลื อ กจั บ กั บ AT1 receptor
ที่ มี อ ยู่ ใ นเนื อเยื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น กล้ า มเนื อเรี ย บของหลอดเลื อ ดและต่ อ มหมวกไต และเป็ น ต าแหน่ งที่
angiotensin II ออกฤทธิ์อย่างจาเพาะ ฤทธิ์ของ angiotensin II ทาให้หลอดเลือดหดตัวและเป็นส่วนสาคัญ
ในการท าให้ เ กิ ด ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง รวมทั งยั ง มี ฤ ทธิ์ ก ระตุ้ น การสั ง เคราะห์ แ ละการหลั่ ง ของ
aldosterone กระตุ้นหัวใจและทาให้เกิดการสะสมของโซเดียมอันเนื่องมาจากการดูดกลับของโซเดียมที่ไต
ดังนันการที่ Valsartan สามารถแย่งจับกับ AT1 receptor ส่งผลให้เกิดการต้านฤทธิ์ของ angiotensin II
โดยยับยังการหดตัวของหลอดเลือดและการหลั่ง aldosterone
ยา Valsartan จึงมีข้อบ่งใช้ดังนี
2.1 ส าหรั บ ลดความดัน โลหิ ตและรัก ษาภาวะความดั นโลหิต สูง อาจใช้ เ ป็ น ยาเดี่ ยวหรื อใช้ ร่วมกับ
ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงตัวอื่นได้ โดยมีขนาดรับประทานยาเริ่มต้น 80 หรือ 160 มิลลิก รัม
วันละ 1 ครัง เมื่อใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะปริมาตรเลือดน้อย และอาจปรับ
เพิ่มขนาดยาจนถึง 320 มิลลิกรัมต่อวัน หรืออาจใช้ยาขับปัสสาวะร่วมด้วย
2.2 สาหรับรักษาภาวะหัวใจวาย (ตามเกณฑ์ของ New York Heart Association [NYHA] class II-IV)
โดยมีขนาดรับประทานยาเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง และอาจปรับเพิ่มขนาดยาอย่างช้า ๆ
เป็น 80 และ 160 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง จนถึงขนาดยาสูงสุดที่ผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ ซึ่งขนาด
ยาสูงสุดคือ 320 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานได้
2.3 สาหรับลดอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงทางคลินิก คงที่
ร่วมกับภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวหรือหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวผิดปกติหลังเกิดภาวะกล้ามเนือ
หัวใจตายเหตุขาดเลือด โดยมีขนาดรับประทานยาเริ่มต้น 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง ภายใน
12 ชั่วโมง หลังเกิดภาวะกล้ามเนือหัวใจตายเหตุขาดเลือด และอาจปรับขนาดยาเพิ่มเป็น 40
มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง ภายใน 7 วัน และค่อย ๆ ปรับเพิ่มจนถึงขนาดยาที่แนะนา และผู้ป่วย
สามารถทนต่อยาได้คือ 160 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง ทังนี ยา Valsartan GPO สามารถรับประทาน
พร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้
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3. ยา Valsartan GPO (80 MG) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต โดยผู้ ผ ลิ ต และกระบวนการผลิ ต เดี ย วกั น อี ก ทั ง
มี ป ริ ม าณของตั ว ยาส าคั ญ และส่ ว นประกอบในต ารั บ เป็ น สั ด ส่ ว นกั น กั บ Valsartan GPO (160 MG)
ซึ่งมีการศึกษาชีวสมมูลที่แสดงว่ามีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence)
กับยาต้นแบบ (Diovan®) ดังนันผลการเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองระหว่าง Valsartan GPO
(80 MG) และ Valsartan GPO (160) ที่เหมือนกัน จึงสามารถใช้รายงานการเปรียบเทียบการละลาย
ในหลอดทดลองเป็นข้อมูลเพื่อขอยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ ตามหลักการได้สัดส่วนของขนาดยา
(Dose Proportionality) ได้
ยา Valsartan GPO (160 MG) มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (Diovan®) โดยผลการศึกษา
พบว่ายาทัง 2 รายการ มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence)
หมายเหตุ : ประกาศขึนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- เพิ่มรายการลาดับที่ 1 ชนิดเม็ด ขนาด 80 มิลลิกรัม (30 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม
2563
++++++++++++++++++++

องค์การเภสัชกรรม
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010182
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim)
ลิวโค - พลัส (Leuco - Plus) และลิวโค - พลัส (prefilled syringe))
(Leuco - Plus (prefilled syringe))
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
1. บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จากัด
2. บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จากัด
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2571 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ยาลิวโค - พลัส (Leuco - Plus) และ ลิวโค - พลัส (prefilled syringe) (Leuco - Plus (prefilled syringe))
คือ ยาชีววัตถุฟิลกราสทิม (Filgrastim) ที่บรรจุแบบปราศจากเชือ สาหรับฉีด โดยบรรจุพร้อมใช้ทังในขวดแก้ว (vial) และ
กระบอกฉี ด ยาที่ มี เ ข็ ม ติ ด ปลาย (prefilled syringe) มี ป ริ ม าณตั ว ยาส าคั ญ ฟิ ล กราสทิ ม (Filgrastim) ความแรง 300
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 1.0 และ 1.6 มิลลิลิตร (เทียบเท่า Filgrastim 480 mcg) ต่อหน่วยภาชนะบรรจุ มีข้อบ่งใช้
สาหรับป้องกันภาวะเม็ดเลือดขาวต่าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด หรือใช้ในการรักษาโดยเพิ่มระดับเม็ดเลือดขาว
ในผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่า
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาลิ ว โค - พลั ส (Leuco - Plus) และ ลิ ว โค - พลั ส (prefilled syringe) (Leuco - Plus (prefilled
syringe)) มีตัวยาสาคัญ ฟิลกราสทิม (Filgrastim) ที่ผลิตโดยใช้องค์ความรู้ที่พัฒนา โดยนักวิจัยคนไทย
และผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
2. ยาลิ ว โค - พลั ส (Leuco - Plus) และ ลิ ว โค - พลั ส (prefilled syringe) (Leuco - Plus (prefilled
syringe)) มีการควบคุมคุณภาพตังแต่การผลิตตัวยาสาคัญ การผลิตและบรรจุยา รวมถึงการวิเคราะห์
คุณภาพภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S
3. ยาลิ ว โค - พลั ส (Leuco - Plus) และ ลิ ว โค - พลั ส (prefilled syringe) (Leuco - Plus (prefilled
syringe)) มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้วยกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO 17025
หมายเหตุ : ประกาศขึนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563
- เพิ่มรายการลาดับที่ 3) ความแรง 300 microgram/ml ปริมาตร 1.6 มิลลิลิตร บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้
(เทียบเท่า Filgrastim 480 mcg) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010186
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาไซโลโดซิน (Silodosin)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ซิโดรี 4 (SIDORY 4)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. เป็น antagonist ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อ adrenoreceptor ชนิด alpha - 1 บริเวณ post - synaptic
ซึ่งเป็นตัวรับที่พบมากในต่อมลูกหมาก ฐานกระเพาะปัสสาวะ คอกระเพาะปัสสาวะ เปลือกต่อมลูกหมาก
และท่ อ ปั ส สาวะในมนุ ษ ย์ ผลของการยั บ ยั ง adrenoreceptor ชนิ ด alpha - 1 คื อ กล้ า มเนื อเรี ย บ
ในเนือเยื่อคลายตัว มีผลเพิ่มการไหลของปัสสาวะ และลดอาการของภาวะต่อมลูกหมากโต
2. เป็นยาที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล
ผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้
3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ และได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) เพื่อทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา SIDORY 4 เป็ น ยาเม็ ด รู ป ยาวรี นู น เคลื อ บฟิ ล์ ม สีข าว ด้ า นหนึ่ งมี ตั ว เลข 4 อี ก ด้ า นหนึ่ งเรียบ
เลขทะเบียน 1A 5/63 (NG)
2. ยา SIDORY 4 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่าการรักษาโรค
ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)
3. Package ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยและบุ ค ลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วั น ที่ ผ ลิ ต วั น ที่ ห มดอายุ ของยา
ได้ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
4. ยา SIDORY 4 เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยทั งในโรงพยาบาลรั ฐ และเอกชน สามารถเข้ า ถึ งยา
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย คือ บริษัท เอฟ.ซี.พี จากัด และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย
คือ บริษัท เมดไลน์ จากัด ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
++++++++++++++++++++
บริษัท ยูนีซัน จากัด
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

รหัส : 03020026
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) (Hospital Bed (Fowler Bed))
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) (Hospital Bed (Fowler Bed))
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
ตุลาคม 2563 - ตุลาคม 2571 (8 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) ที่ปรับปรุงโช๊ครับนาหนักของเตียง มีลักษณะเฉพาะ คือ มีโช๊คลมยึดติดเข้ากับ
โครงเหล็กของเตียงนอนผู้ป่วยด้านล่างเพื่อให้เกิดแรงผลักดันกับโครงเหล็กของเตียงนอนผู้ป่วยด้านบนตลอดเวลา เพื่อเป็น
การช่วยรับนาหนักของเตียงนอนและช่วยรับนาหนักของตัวผู้ป่วย และโช๊คลมจะทาหน้าที่ผลักดันโครงเหล็กของเตียงนอน
ผู้ป่วยด้านบนให้ถูกยกขึน ควบคู่ไปกับกลไกการหมุนโดยใช้มือ จึงทาให้แพทย์หรือพยาบาลออกแรงในการหมุน กลไก
ยกเตียงนอนน้อยลง ซึ่งหากไม่มีโช๊คลมรับนาหนักจะต้องมีการทดเฟืองกลไก และแพทย์หรือพยาบาลจะต้องออกแรงหมุน
เป็นจานวนรอบมาก ๆ เพื่อเอาชนะแรงต้านของนาหนักเตียงนอนทังหมด และนาหนักของตัวผู้ป่วยด้วย ซึ่งเป็นภาระและ
อาจเป็นสาเหตุที่ทาให้แพทย์หรือพยาบาลเกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อมือและที่บริเวณเอว โดยเตียงลักษณะนีสามารถปรับปรุง
ให้ใช้ร่วมกับกลไกแบบควบคุมด้วยไฟฟ้าได้ ทาให้ระบบเฟืองกลไกการหมุนมีภาระแรงต้านจากนาหนักของเตียงทังหมด
น้อยลงเป็นการลดภาระของเฟืองกลไกในระยะยาว และสามารถลดขนาดกาลังของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าลงได้ จึงช่วย
ลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าได้
เตียงผู้ป่วยนี สามารถรองรับการปรับระดับได้ 3 แบบ (3 ท่าทาง) คือ การปรับระดับเตียงขึนและลง ให้สามารถ
ขึนลงเตียงและทาการรักษาได้สะดวก การปรับระดับศีรษะ ให้สามารถนั่งทากิจกรรมได้สะดวกขึน และการปรับระดับเข่า
ให้มีความสบายหรือเหมาะแก่การยกปลายเท้า ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย มีล้อและระบบล็อคล้อเพื่อให้เตียง
สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานพยาบาลได้
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเตียงนอน สาหรับผู้ป่วย (Hospital Bed) หรือเรียกทั่วไปในอีกชื่อหนึ่งว่า เตียงเฟาว์เลอร์ (Fowler Bed)
2. เป็นเตียงผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์โช๊คลม ติดตังควบคู่กับกลไกสาหรับการปรับระดับเตียงขึนและลง เพื่อช่วย
ลดนาหนักของเตียงผู้ป่วย เมื่อต้องการปรับเตียงให้สูงขึน
3. สามารถปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ ดังนี
3.1 ปรับระดับความสูงต่าของพืนเตียง โดยลดระดับต่าสุดจากพืนประมาณ 45 เซนติเมตร และ
เพิ่มระดับสูงสุดจากพืนประมาณ 75 เซนติเมตร
3.2 ปรั บ ระดั บ หั ว เตี ย ง (ปรั บ ท่ า ยกศี ร ษะ) โดยปรั บ ระดั บ จากแนวราบและเพิ่ ม ระดั บ สู งสุ ด ได้
มุมประมาณ 75 องศา
3.3 ปรั บ ระดั บ ปลายเท้ า (ปรั บ ท่ า ยกเข่ า ) โดยปรั บ ระดั บ จากแนวราบและเพิ่ ม ระดั บ สู งสุ ด ได้
มุมประมาณ 35 องศา
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4. ขนาด (Dimension) และวัสดุ
4.1 โครงสร้างเตียง ทาจากวัสดุโลหะแข็งแรง มีขนาดความกว้างโดยประมาณ 96 เซนติเมตร และ
ความยาวโดยประมาณ 210 เซนติเมตร
4.2 พืนที่ภายในขอบเขตหัวเตียง/ท้ายเตียง และราวกันเตียงกันตก สามารถรองรับเบาะรองนอน
ผู้ป่วยทั่วไป ขนาดโดยประมาณ 90 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร ได้
4.3 พืนเตียง ทาจากวัสดุโลหะแข็งแรง มีรูระบายอากาศ มีขนาดกว้างโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า 69
เซนติเมตร และความยาวโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
5. ราวกันเตียงกันตก รุ่น AEC-3M ติดตังราวกันเตียงกันตกแบบพับ (¾-Length Side Rail) ความยาว
ประมาณ 3 ใน 4 ของความยาวเตียง ติดตังด้านซ้ายของเตียง 1 ชุด และด้านขวาของเตียง 1 ชุด
6. แผ่นปิดหัวเตียงและท้ายเตียงทาจากวัสดุ ABS ติดตังเสียบอยู่กับโครงเตียง มีระบบล็อคและปลดล็อค
สามารถถอดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน
7. มี จุ ด ติ ด ตังอุ ป กรณ์ สามารถติ ดตังเสาของน าเกลือ ได้ อ ย่า งน้ อย 4 จุ ด บริ เ วณหั ว เตี ยง 2 จุ ด และ
ปลายเตียงอีก 2 จุด
8. มีล้อแบบหมุนขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิว ติดตังจานวน 4 ล้อ เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ในหลายทิศทาง
โดยในรุ่น AEC - 3M มีระบบเบรกล็อคล้อทัง 4 ล้อ
9. คู่มือการใช้งาน (Instruction Manual) และคู่มือการซ่อมบารุง (Service Manual) เป็นภาษาไทย
10. การรับประกัน
10.1 ผู้ขายรับประกันค่าแรง (Labor) และอะไหล่ (Part) โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลา 1 ปี
10.2 ผู้ขายมีอะไหล่ (Part) สาหรับซ่อมบารุงไว้ขายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07020017
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน
Battery Energy Storage System (BESS)
ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Smart Lithium Battery
(Smart Lithium Battery Energy Storage System)
บริษัท ฟูจิ เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น จากัด ร่วมวิจัยกับศูนย์บริการ
ปรึกษาการออกแบบและวิ ศวกรรม (DECC) สานักงานพั ฒ นา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ และรั บ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี จ าก ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
บริษัท ฟูจิ เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท ฟูจิ เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท ฟูจิ เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น จากัด
ตุลาคม 2563 - ตุลาคม 2571 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Smart Lithium Battery เป็นผลิตภัณฑ์ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ที่ใช้
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) ที่มีความจุตังแต่ 3 kWh ถึงสูงสุด 1 MWh ซึ่งมี high Discharge
C-Rate สามารถคายพลังงานได้สูงสุด 20C (กล่าวคือ สามารถคายพลังงานได้สูงสุด 20 เท่า) และสามารถควบคุม ป้อนกลับ
แยกอิสระจากระบบสกาดา (SCADA) ของสถานีผลิตพลังงานไฟฟ้า ทาหน้าที่กักเก็บ และปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้า
ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Smart Lithium Battery มีคุณสมบัติสาคัญ ช่วยลดความผันผวนของการผลิต
และการจ่ายไฟฟ้าของแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้มีความเสถียรมากขึน (เรียกว่า Power Smoothing หรือ Power
Tracking) อีกทังยังเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในช่วงความต้องการไฟฟ้าต่า และจ่ายไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง
(Energy Shifting) ที่สามารถช่วยควบคุมและรักษาความถี่ ของไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ (Frequency Regulation) ที่กาหนด
และยั งช่ วยจัดการความหนาแน่ นในระบบส่ง (Congestion Management) ที่ จ ะช่ ว ยบริห ารจัด การสายส่งให้สามารถ
นาไฟฟ้าจากพลังงานที่ผลิตได้ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Smart Lithium Battery แบ่งได้
2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มขนาดเล็ก เป็นระบบที่เหมาะสาหรับการใช้กับประเภทบ้านพักอาศัย สานักงาน ที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้า
พลังงานทดแทน เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีความจุ 3 kWh 5 kWh และ 10 kWh สามารถควบคุมป้อนกลับ
ท าหน้ า ที่ กั ก เก็ บ และปลดปล่ อ ยพลั ง งานไฟฟ้ า ผ่ า นระบบ BMS (Battery Management System)
ด้วย Hybrid Inverter
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2. กลุ่มขนาดใหญ่ เป็นระบบเพื่อการรักษาเสถียรภาพของแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โรงไฟฟ้ากังหันลม ที่มีขนาดตังแต่ 50 kW ถึงสูงสุด 1,000 kW (1 MW) รองรับ
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส สามารถควบคุม ป้อนกลับ แยกอิสระจากระบบสกาดา (SCADA) ของสถานีผลิ ต
พลังงานไฟฟ้า ทาหน้าที่กักเก็บ และปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้า ด้วยชุดแบตเตอรี่ (Batter Pack) พร้อม
BMS (Battery Management System) ความจุ ตั งแต่ 70 kWh ถึ ง สู ง สุ ด 1,135 kWh ร่ ว มกั บ PCS
(Power Conversion System) ผ่านระบบบริหารพลังงาน EMS (Energy Management System) และ
เครื่องมือวัด 1250 kVA และ Watt Transducer ในการเชื่อมต่อระยะไกล โดยออกแบบให้มีลักษณะเป็น
โมดูล สามารถปรับเพิ่ม - ลด โมดูลไฟฟ้าได้ โดยไม่รบกวนระบบการควบคุมกากับดูแล และเก็บข้อมูลของ
สถานีผลิตพลังงานไฟฟ้า สามารถประกอบในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต หรือ 40 ฟุต เพื่อติดตังใน
บริเวณจุดเชื่อมต่อ (Main Breaker) ได้
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้เซลล์แบตเตอรี่ที่มีค่า high discharge C - rate สามารถคายพลังงานได้สูงสุด 20C
2. มีการบริหารจัดการความร้อนที่เกิดขึน เหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทย
3. มีการคานึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น การตัดการทางานเมื่อแรงดันต่าหรือสูงเกินไป
4. มีการตัดการทางานเมื่อความร้อนสูงเกินค่าที่กาหนด
5. มีการตัดการทางานเมื่อกระแสไฟฟ้าสูงเกินค่าที่กาหนด
6. มีการทางานในโหมด power tracking สาหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานจากโซล่าเซลล์
7. มีการทางานในโหมด power smoothing สาหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานจากกังหันลม
8. รายละเอียดคุณสมบัติ
1) FIBESS-500kW/567kWh
System Type
FIBESS-500kW/567kWh
Battery Data
Cell Type
Optimumnano 3.2V/5.5Ah
Battery capacity
567.336kWh
Nominal battery voltage
614.4V
Battery voltage range
537.6-691.2V
PCS Data
Model
NR, PCS-9567A-500
DC side
Max. DC power
550kW
DC input voltage range
500-850V/600-850V
Max DC input current
1,100A
DC voltage ripple
<1%
DC current ripple
<3%
AC side
Nominal output AC power
500kW
Max. AC power
550kVA
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System Type
Nominal operating voltage
Operation voltage range
Max AC output current
Nominal frequency
Operation frequency range
Total harmonic distortion rate
Nominal power factor
Power factor range
Max. efficiency
Wiring method
Isolation method
System parameter
Dimensions (L*W*H)
Weight
Degree of protection
Operation temperature range
Relative humidity
Max. working altitude
Cooling of battery chamber
Cooling of PCS chamber
Fire suppression system of battery unit
Communication interface
Communication protocol
Reference technical standard of design
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FIBESS-500kW/567kWh
315V/380V
280-350V/340-420V
1,008A/836A
50Hz/60Hz
45-55Hz/55-65Hz
<3%
>0.99
0.9 (lagging) – 0.9 (leading)
98.7%
Three-phase three-wire system
Transformerless
6,580*2,438*2,896mm
12,000 kg
IP54
-25 to 50 °C
0 to 95%
6,000 m
Heating, Ventilation and Air conditioning
Forced air cooling
Heptafluoropropane (HFC-227ea)
RS485/Ethernet/CAN/Optical Fiber
IEC 61850/Modbus/IEC60878-103
GB 21966-2008, GJB 4477-2002, GB/T 12325-2008,
GB/T 12326-2008, GB/T 14549-1993, GB/T 15543-2008,
GB 2894, GB 16179, IEC 61000-4-30, IEC 60364-7-712,
GB/T 17215.211-2006, GB 50034-2004, GB 50052-1995,
GB 50053-1994, GB 50054-1995, GB 50060-2008,
DL/T 620-1997, DL/T 621-1997, DL/T 856-2004,
JB/T 5777.4-2000, GB 50007-2002, GB 50016-2014,
GB 50037-1996, GB 50140-2005, GB 51048-2014,
NB T 31016-2011, NB T 32015, NB T 33010-2014,
NB T 33011-2014, NB T 33012-2014, NB T 33013-2014,
NB T 33014-2014, NB/T 42089-2016, NB/T 42090-2016,
NB/T 42091-2016, NB T 33015-2014, NB T 33016-2014,
สานักงบประมาณ
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System Type

FIBESS-500kW/567kWh
Q GDW 676-2011, Q GDW 677-2011, Q GDW 1769-2012,
Q GDW 1884-2013, Q GDW 1886-2013, Q GDW 1887-2013,
Q GDW 11220-2014, Q GDW 11294-2014,
Q GDW 1564-2014
2) FIBESS-1000kW/1135kWh
FIBESS-1000kW/1135kWh

System Type
Battery Data
Cell Type
Battery capacity
Nominal battery voltage
Battery voltage range
PCS Data
Model (2sets)
DC side
Max. DC power
DC input voltage range
Max DC input current
DC voltage ripple
DC current ripple
AC side
Nominal output AC power
Max. AC power
Nominal operating voltage
Operation voltage range
Max AC output current
Nominal frequency
Operation frequency range
Total harmonic distortion rate
Nominal power factor
Power factor range
Max. efficiency
Wiring method
Isolation method
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Optimumnano 3.2V/5.5Ah
1,135.41kWh
614.4V
537.6-691.2V
NR, PCS-9567A-500
1,100kW
500-850V/600-850V
2,200A
<1%
<3%
1,000kW
1,100kVA
315V/380V
280-350V/340-420V
2,016A/1,672A
50Hz/60Hz
45-55Hz/55-65Hz
<3%
>0.99
0.9 (lagging) – 0.9 (leading)
98.7%
Three-phase three-wire system
Transformerless
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System Type
System parameter
Dimensions (L*W*H)
Weight
Degree of protection
Operation temperature range
Relative humidity
Max. working altitude
Cooling of battery chamber
Cooling of PCS chamber
Fire suppression system of battery unit
Communication interface
Communication protocol
Reference technical standard of design

FIBESS-1000kW/1135kWh
12,192*2,438*2,896mm
24,000 kg
IP54
-25 to 50 °C
0 to 95%
6,000 m
Heating, Ventilation and Air conditioning
Forced air cooling
Heptafluoropropane (HFC-227ea)
RS485/Ethernet/CAN/Optical Fiber
IEC 61850/Modbus/IEC60878-103
GB 21966-2008, GJB 4477-2002, GB/T 12325-2008,
GB/T 12326-2008, GB/T 14549-1993, GB/T 15543-2008,
GB 2894, GB 16179, IEC 61000-4-30, IEC 60364-7-712,
GB/T 17215.211-2006, GB 50034-2004, GB 50052-1995,
GB 50053-1994, GB 50054-1995, GB 50060-2008,
DL/T 620-1997, DL/T 621-1997, DL/T 621-1997,
DL/T 856-2004, JB/T 5777.4-2000, GB 50007-2002,
GB50016-2014, GB 50037-1996, GB 50140-2005,
GB 51048-2014, NB T 31016-2011, NB T 32015,
NB T 33010-2014, NB T 33011-2014, NB T 33012-2014,
NB T 33013-2014, NB T 33014-2014, NB/T 42089-2016,
NB/T 42090-2016, NB/T 42091-2016, NB T 33015-2014,
NB T 33016-2014, Q GDW 676-2011, Q GDW 677-2011,
Q GDW 1769-2012, Q GDW 1884-2013, Q GDW 1886-2013,
Q GDW 1887-2013, Q GDW 11220-2014,
Q GDW 11294-2014, Q GDW 1564-2014

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ รับประกันชุดแบตเตอรี่กักเก็บ พลังงาน และอุปกรณ์ ที่ประกอบขึนเป็นชุดแบตเตอรี่ กัก เก็ บ
พลั ง งานไฟฟ้ า ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ทั งหมด และให้ บ ริ ก ารหลั ง การส่ ง มอบผลงานและการติ ด ตั งระบบ
โดยรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง และบริการตรวจซ่อมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ผู้ซือได้รับมอบสินค้าเป็นที่เรียบร้อย

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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1.1 หากชุ ด แบตเตอรี่กั กเก็บ พลังงาน มี ก ารเก็บ ประจุและคายประจุ (capacity) ต่ ากว่ า 75% หรือ
เสื่อมสภาพบริษัทฯ จะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 75% ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบ
1.2 หากแบตเตอรี่เกิดการเสือ่ มสภาพ บริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบดาเนินการกาจัด แปรรูป หรือ
นาออกจากพืนที่ติดตัง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
1.3 หากอุ ป กรณ์ อิ น เวอร์ เ ตอร์ (Inverter) หรื อ อุ ป กรณ์ PCS (Power Conversion System) ชารุ ด
เสียหาย หรือขัดข้อง บริษัทฯ จะดาเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน ณ สถานที่ติดตัง ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบ
1.4 หากพบว่าข้อมูลที่ทาการวัด บันทึก และแสดงผล มีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดเกิดขึน บริษัทฯ
จะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบ
2. บริษัทฯ จะบารุงรักษาอุปกรณ์ในขอบเขตของบริษัทฯ ทุกส่วนของชุดกักเก็บพลังงาน และระบบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (Preventive maintenance) ปีละ 2 ครัง ให้สามารถใช้งานได้เสมอและปราศจากข้อบกพร่อง
ตลอดระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
3. บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทังหมดที่เกิดขึนจากการรับประกันคุณภาพ เช่น การซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ การสารองอุปกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ค่าขนส่ง ค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าแรงงาน
รวมทังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน
++++++++++++++++++++

บริษัท ฟูจิ เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จัดจาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

สารชีวภาพขจัดคราบนามัน (Bio dispersant)
OIL SPILL CONTROL
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชีว ภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
และ บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
7. ร้าน วีทีซัพพลาย
8. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
10. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
11. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด
12. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จากัด
13. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จากัด
14. บริษัท เอวัน พลัส พรีเมี่ยม (ประเทศไทย) จากัด
15. บริษัท เอ็นซีพีเอช ซัพพลาย จากัด
16. บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จากัด
17. บริษัท เอส แอล บิสสิเนส พลัส จากัด
18. บริษัท เมคเกอร์ เบทเทอร์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
กรกฎาคม 2559 - กรกฎาคม 2564 (5 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาทีข่ ึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
Oil spill control เป็นสารชีวบาบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์
และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลนามัน คราบนามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ไม่กัดกร่อน
ไม่เป็นอันตรายใช้ทาความสะอาดคราบนามัน บริเวณพืนฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบนามันรวมทั งบริเวณแหล่งนา
หรือดินที่ปนเปื้อนนามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบาบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการทางาน
เชือจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายนามันทัง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

สานักงบประมาณ

32
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิก ผู้แทนจาหน่าย จานวน 19 ราย และเพิ่ม ผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 12 ราย และเพิ่ม ผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- ยกเลิก ผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิม่ เติม กันยายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด

0 2747 2101 - 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010005
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

นายาฆ่าเชือ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
(NATURAL DISINFECTANT)
1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์
(ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกากับดูแลของ อย.)
2. เจิม เฮดเตอร์ - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์
(ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกากับดูแลของกรมปศุสัตว์)
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
7. ร้าน วีทีซัพพลาย
8. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
10. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
11. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด
12. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จากัด
13. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จากัด
14. บริษัท เอวัน พลัส พรีเมี่ยม (ประเทศไทย) จากัด
15. บริษัท เอ็นซีพีเอช ซัพพลาย จากัด
16. บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จากัด
17. บริษัท เอส แอล บิสสิเนส พลัส จากัด
18. บริษัท เมคเกอร์ เบทเทอร์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. คี นน์ เจิ ม คิ ลเลอร์ บลั ด , สเกล แอนด์ ออยล์ รี มู ฟเวอร์ คื อ ผลิ ตภั ณฑ์ ท าความสะอาดและฆ่ าเชื อโรค
ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเชือแบคทีเรียก่อโรคทังแกรมบวกและแกรมลบ เชือรา ได้ถึง 99.99 % ได้ทุก
พืนผิว สามารถทาความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชือรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณพืนผิว
และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol - free formulation)
2. เจิ ม เฮดเตอร์ - บลั ด สเกล แอนด์ อ อยล์ รี มู ฟ เวอร์ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฆ่ า เชื อโรคชนิ ด ของเหลว ที่ ใ ช้ ใ น
ด้านการปศุสัตว์ สามารถฆ่าเชือแบคทีเรียก่อโรคทังแกรมบวกและแกรมลบ เชือรา และเชือไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 %
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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โดยผลิตภัณฑ์นีมีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากนามันมะพร้าว นามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์
ให้น้อยลง
ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์ - บลัด
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเชือแบคทีเรียก่อโรค เชือรา และเชือไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพืนผิวได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- ยกเลิก ผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด

0 2747 2101 - 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010008
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชิปขยายสัญญาณรามานประสิทธิภาพสูง (High Performance
SERS Chips)
ออนสเปค (ONSPEC prime)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
บริษัท ซายน์ อินโนวาเทค จากัด
บริษัท ซายน์ อินโนวาเทค จากัด
ตุลาคม 2563 - ตุลาคม 2570 (7 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ONSPEC Prime ชิ ป พื นผิ ว ขยายสั ญ ญาณรามาน (Surface Enhance Raman Spectroscopy : SERS)
แบบโครงสร้างแท่งโลหะเงินตังตรงในระดับนาโนเมตร ที่ซึ่งใช้ร่วมกับเครื่องรามานสเปกโตรสโคปี (Raman Spectroscopy)
ทังแบบ Lab – grade, Portable และ Handheld สาหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดเพื่อบ่งชีเอกลักษณ์โมเลกุล
ของสารชีวเคมี โดยชิปพืนผิวขยายสัญญาณรามานดังกล่าวสามารถขยายสัญญาณรามานที่ทาการตรวจวัดได้มากกว่าล้านเท่า
จึ ง สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การตรวจวั ด สารตกค้ า งที่ มี ป ริ ม าณและความเข้ ม ข้ น น้ อ ย ๆ (trace) ประเภทต่ า ง ๆ
ได้อย่างแม่นยา ทังในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม นิติวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่ด้านการแพทย์

คุณลักษณะเฉพาะ
1. โครงสร้างแท่งโลหะเงินตังตรงขนาดนาโนเมตรบนพืนผิวแผ่นรองรับซิลิกอนเวเฟอร์ขนาด 4.5 x 4.5
ตารางมิลลิเมตร โดยถูกยึดติดกับกระจกสไลด์ขนาด 25.4 x 76.2 มิลลิเมตร
2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของแท่งโลหะเงินไม่ต่ากว่า 100 และ 300 นาโนเมตร
3. แผ่นรองรับซิลิกอนเวเฟอร์หนา 0.5 มิลลิเมตร และกระจกสไลด์หนา 1.0 มิลลิเมตร
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องวัดสัญญาณรามาน Raman Spectroscopy ได้ทุกแบบ (แบบพกพา แบบตังโต๊ะ
และแบบในห้องปฏิบัติการ) โดยใช้แหล่งกาเนิดแสงเลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 532, 633 และ 785 นาโนเมตร
5. ความไว Sensitivity อยู่ในช่วง ppm - ppb (ขึนอยู่กับชนิดของสาร)
6. อายุการใช้งาน 6 เดือน และควรใช้งานภายใน 30 นาที หลังเปิดจากซองบรรจุภัณฑ์
7. การสุ่มตัวอย่างแบบหยดตัวอย่างในรูปสารละลาย
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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ขันตอนการตรวจวัดขยายสัญญาณรามาน
1. เก็บตัวอย่างสารที่จะทาการตรวจวัดมาทาละลาย
2. หยดสารละลายลงบนชิปพืนผิวขยายสัญญาณรามาน รอให้สารตัวอย่างแห้ง
3. ปรับตาแหน่งของแสงเลเซอร์ให้ตรงกับจุดที่หยดสารละลาย และทาการตรวจวัดสัญญาณรามาน

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

บริษัท ซายน์ อินโนวาเทค จากัด

08 9490 1144
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ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12020001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

เครื่องผลิตหัวเชือจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ สาหรับ
การบาบัดนาเสีย (Onsite Microbial Reactor)
เครื่องผลิตหัวเชือจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor)
บริษัท คีนน์ จากัด ร่วมวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
7. ร้าน วีทีซัพพลาย
8. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
10. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
11. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด
12. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จากัด
13. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จากัด
14. บริษัท เอวัน พลัส พรีเมี่ยม (ประเทศไทย) จากัด
15. บริษัท เอ็นซีพีเอช ซัพพลาย จากัด
16. บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จากัด
17. บริษัท เอส แอล บิสสิเนส พลัส จากัด
18. บริษัท เมคเกอร์ เบทเทอร์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
กันยายน 2560 - กันยายน 2568 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เครื่องผลิตหัวเชือจุลินทรีย์ในระบบบาบัดนาเสีย (KEEEN OMR - Onsite Microbial Reactor) คีนน์ โอเอ็มอาร์ ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วนเครื่องอุปกรณ์
ผลิตหัวเชือจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจาเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล นามาย่อส่วน
ลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิวสัมผัสเท่านัน ทาให้สะดวก ใช้ง่าย
และที่สาคัญสามารถผลิตหัวเชือจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทังมีความสดใหม่ตลอดเวลา
ทาให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

สานักงบประมาณ

38
คี น น์ โอเอ็ ม อาร์ จะถู ก ติ ด ตั งพร้อ มกั บอาหารเลี ยงเชื อสูต รความเข้ม ข้ นสูง สู ต รเฉพาะและเหมาะสมกับ
หัวเชือจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จากัด และหัวเชือจุลินทรีย์ตังต้นที่มีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัด เลือกจากนักวิจัย
ไบโอเทค แล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนาเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายนาเสียที่มีนามันหรือไขมัน
ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชือจุลินทรีย์บาบัดนาเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชือจุลินทรีย์
บาบัดนาเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพรินท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบาบัดนาเสียของอุตสาหกรรม
ที่สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ นีได้ ได้แก่ อาคารสานักงาน คอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า
คอมมูนิตีมอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และนิคมอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- ยกเลิก ผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด

0 2747 2101 - 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4
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ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง

รหัส : 13020009
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :

เสือเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A ที่เสริมคุณสมบัติป้องกัน
สะเก็ดระเบิด ป้องกันมีดและวัตถุปลายแหลม
อินโวสตาร์ (ENVOSTAR)
บริษัท อินโวสตาร์ จากัด
บริษัท อินโวสตาร์ จากัด จ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยวิจัย
บริษัท อินโวสตาร์ จากัด
บริษัท อินโวสตาร์ จากัด
ตุลาคม 2563 - ตุลาคม 2571 (8 ปี)

ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เสือเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3A ที่แผ่นเกราะอ่อนเสริมคุณสมบัติป้องกันสะเก็ดระเบิด ป้องกันมีด
และวัตถุปลายแหลม ผลิตขึนจากวัสดุผสมผสานระหว่าง เส้นใยสังเคราะห์ Aramid UD / เส้นใยสังเคราะห์ Aramid - Fiber
ถักทอลามิเนตด้วยวิธีการนาวัสดุมาจัดเรียงในตาแหน่งที่ เหมาะสม และนามาเย็บขึนรูปตามแบบที่กาหนด ลงบนแผ่นฟิล์ม
OM550 โดยผลิตขึนในประเทศ เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากกระสุนปืนพกสัน ระดับ 3A มีรอยยุบตัวน้อย (Blunt Trauma
Reduction) และสามารถป้องกันมีดและวัตถุปลายแหลมได้ตามมาตรฐาน HOSDB Knife Resistance (KR1) เทียบเคียง
NIJ STANDARD 0115.00
เปลือกตัวเสือเกราะมีนาหนักเบาพิเศษ ผลิตจากผ้ากันไฟหรือผ้าใยสังเคราะห์ มีความทนทานต่อการฉีกขาด
และแรงดึงขาดสูง ระบายอากาศได้ดี ไม่เหม็นจากการก่อตัวของเชือแบคทีเรีย ใช้สวมทับเครื่องแบบบริเวณลาตัว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. แผ่นเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ผลิตขึนจากวัสดุผสมผสานระหว่าง เส้นใยสังเคราะห์ Aramid UD,
เส้นใยสังเคราะห์ Aramid - Fiber และ ลามิเนต
2. แผ่นเกราะอ่อนป้องกันกระสุน สามารถป้องกันกระสุนปืนพกสัน ภัยคุกคาม ระดับ 3A ตามมาตรฐาน
NIJ 0101.04
3. แผ่ น เกราะอ่ อ นป้ อ งกั น กระสุ น สามารถป้ องกั นสะเก็ ดระเบิ ดได้ ไม่ น้ อยกว่ า 550 เมตรต่ อวิ นาที
ตามมาตรฐาน MIL STD 662F
4. แผ่ น เกราะอ่ อ นเมื่ อ ประกอบกั บ ตั ว เสื อเกราะ สามารถป้ อ งกั น มี ด และวั ต ถุ ป ลายแหลมได้
ตามมาตรฐาน HOSDB ระดับ KR1 เทียบเคียง NIJ 0115.01 Level 1
5. เสื อเกราะป้ อ งกั น กระสุ น เป็ น เสื อแบบไม่ มี แ ขน มี แ ผ่ น เกราะอ่ อ นประกอบอยู่ เ ต็ ม ตั ว ผลิ ต จาก
ผ้าใยสังเคราะห์
6. แถบไนล่ อ นเมื่ อ เย็ บ ติ ด กั บ ตั ว เสื อ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการทนแรงดึ ง ขาด (Pull Test) ไม่ น้ อ ยกว่ า
50 กิโลกรัมแรง ตามมาตรฐาน ASTM D5034 หรือดีกว่า
7. ตัวเสือเมื่อประกอบแผ่นเกราะอ่อน ขนาด NIJ - C - 3 รวมกันนาหนักไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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8. มีป้ายฉลาก (Label) ระบุวันผลิตและวันหมดอายุชัดเจน
9. มี ก ารประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด เกี่ ย วกั บ ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด กั บ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Liability
Insurance) เป็นระยะเวลา 5 ปี ภายในวงเงิน 40,000,000 บาท
10. มีกรมธรรม์ประกันชีวิต กรณีผู้สวมใส่ได้รับบาดเจ็บจ่าย 100,000 บาท เจ็บสาหัสจ่าย 500,000 บาท
และเสียชีวิตจ่าย 1,000,000 บาท
หมายเหตุ เสือเกราะป้องกันกระสุนสามารถตัดเย็บส่วนอุปกรณ์เสริม ได้ อาทิเช่น ซองใส่วิทยุสื่อสาร ซองบรรจุกระสุนปืน
ป้ายปักชื่อหน่วย แถบบอกกรุ๊ปเลือด ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน และมีขนาดเพื่อความเหมาะสมของผู้ใช้ โดยแยก
เป็นขนาด S M L ทังนี ราคาสุทธิต่อหน่วยไม่ขึนกับขนาดของเสือ
++++++++++++++++++++

บริษัท อินโวสตาร์ จากัด

0 2581 1258

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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ด้านอื่น ๆ
ด้านอื่น ๆ

รหัส : 14000024
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน
มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรตารับ
และร่ ว มกั บ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ในการประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์กาจัดลูกนายุงลายในสภาพธรรมชาติ
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
1. บริษัท โปรเม็กซ์ เทรดดิง จากัด
2. บริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วสิ จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด เรดดราก้อน ซัพพลาย
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอน เวิลด์
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูภูมิ
6. บริษัท มาย ซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
7. บริษัท บัดเจท กรุ๊ป จากัด
8. บริษัท เอส แอล บิสสิเนส พลัส จากัด
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด ยามาสุดิน
10. บริษัท มอร์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี่ จากัด
11. บริษัท สแตนดาร์ด เมทอล จากัด
12. บริษัท ท็อปโมสต์ ออโต้ อิมพอร์ต จากัด
13. บริษัท ท็อปโมสต์ มีเดีย จากัด
14. บริษัท เกสโม (ประเทศไทย) จากัด
15. บริษัท เพาเวอร์ เรนเจอร์ จากัด
16. ห้างหุ้นส่วนจากัด พีที เพสท์ เซอร์วิส
17. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอจี กรีน เซอร์วิส
18. ห้างหุ้นส่วนจากัด กิตติวัฒน์พานิช
19. ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพดีกรีก่อสร้าง
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี)
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คุณสมบัตินวัตกรรม :
มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลู กนายุงชนิดเม็ด จากสารไดฟลูเ บนซู ร อน
ซึ่งสารไดฟลูเบนซูรอนเป็นสารออกฤทธิ์โดยการไปยับยังการสังเคราะห์สารไคติน (Chitin Systhesis Inhibitor) ของแมลง
สารไดฟลูเบนซูรอนในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้ควบคุมลูกนายุงลาย
ในระยะเวลา 3 เดื อ น ใช้ ง านง่ า ยไม่ ต้ อ งชั่ ง หรื อ ตวง น าหนั ก เบา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น และก าจั ด ลู ก น ายุ ง ลายชนิ ด เม็ ด
จากสารไดฟลูเบนซูรอนได้รับการขึนทะเบียนจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน
ISO และ GMP
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูร อน มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB)
ประกอบด้วย สารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด)
2. สารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ทาให้
สามารถใช้ป้องกัน และกาจัดลูกนายุงลายได้นาน 3 เดือน
3. มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB) มีขนาด 300 มิลลิกรัม/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อนา 200 ลิตร
ใส่ในภาชนะที่บรรจุนา
หมายเหตุ :

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 5 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด

0 2539 3581 หรือ 0 2791 2999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม ตุลาคม 2563
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ด้านอื่น ๆ

รหัส : 14000031
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจวัด และเครื่องจักร
สาหรับระบายนา (Water sensor and machine management
system)
อาโปร (RPRO)
บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จากัด
ตุลาคม 2563 - ตุลาคม 2571 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
“RPRO” เป็นระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการนาแบบบูรณาการ มีระบบเกี่ยวกับการแสดง ค้นหา คานวณ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ภายใต้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110
โดยสามารถเชื่อมต่อและบริหารจัดการอุ ปกรณ์ วัดระดับ นาต่ า ง ๆ ที่มีใช้งาน เช่ น อุปกรณ์ตรวจวัดระดับนา อุปกรณ์
วัดคุณภาพนา อุปกรณ์วัดปริมาณนาฝน เป็นต้น เครื่องจักรในการระบายน า เช่น เครื่องสูบนา ประตูระบายนา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการนา ทังผู้ควบคุม และผู้สั่งการ เพื่อลดระยะเวลาในการรับรู้ข้อมูล และเพิ่มความสามารถ
ในการควบคุมเครื่องจักรจากส่วนกลางได้ในทันที ทาให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยที่ต้นทุนการบริหารจัดการ
ในระยะยาวลดลง
ระบบซอฟต์แวร์แสดงผลข้อมูลเชิงพืนที่ และรายงานปัญหาผ่านค่าวิกฤติต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์และเครื่องจักร
เช่น ระดับนา ปริมาณนาฝน และความเสี ยหายของเครื่องจักร ถึงผู้รับผิดชอบทันทีเพื่อให้สามารถประเมินพืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ และวางแผนแก้ไขได้ทันที
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ระบบสามารถแสดงสถานีระบายนาบนแผนที่ และสามารถกดเพื่อเข้าสถานีนัน ๆ ได้
2. ระบบสามารถแสดงข้อมูลระดับนาแบบย้อนหลัง (Historical) และสถานะปัจจุบัน
3. ระบบสามารถแสดงข้อมูลสถานีระบายนา ประกอบด้วย ผู้ดูแลสถานี เครื่องสูบนา อุปกรณ์วัด
เป็นอย่างน้อย
4. ระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลจาก Sensor ต่าง ๆ เข้าสู่ศูนย์กลางผ่านโปรโตคอล
MQTT เป็นอย่างน้อย
5. ระบบสามารถรองรับการใช้ Time-based OTP เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและสิทธิ์การเปิด-ปิดเครื่องสูบนา
6. ระบบสามารถคานวณและแสดงข้อมูลการใช้งานเครื่องสูบนาและอุปกรณ์
7. ระบบมีเมนูตังการเปิดปิดเครื่องสูบนาอัตโนมัติ โดยทางานร่วมกับเครื่องตรวจวัด
8. ระบบสามารถรองรับการทางานแบบคลัสเตอร์เพื่อรองรับการขยายปริมาณของอุปกรณ์
9. ระบบรองรับการแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องถึงเหตุการณ์ผิดปกติของสถานการณ์ของนาในสภาวะแวดล้อม
แบบเรียลไทม์
10. ระบบภายใต้การรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ดังนี
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10.1) ระบบรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพนา อุปกรณ์วัดการไหลของนา
อุปกรณ์วัดระดับนาฝน
10.1.1) เพิ่มอุปกรณ์ตรวจวัดระดับนาเข้าระบบ
10.1.2) ดูข้อมูลทั่วไปอุปกรณ์ตรวจวัดระดับนา
10.1.3) แก้ไขข้อมูลทั่วไปอุปกรณ์ตรวจวัดระดับนา
10.1.4) ลบอุปกรณ์ตรวจวัดระดับนาออกจากระบบ
10.1.5) นาเข้าอุปกรณ์ตรวจวัดระดับนาในสถานี
10.1.6) ถอดอุปกรณ์ตรวจวัดระดับนาออกจากสถานี
10.1.7) เปิดโหมดซ่อมบารุงอุปกรณ์ตรวจวัดระดับนา
10.1.8) ปิดโหมดซ่อมบารุงอุปกรณ์ตรวจวัดระดับนา
10.2) ระบบรองรับประเภทของอาคาร เช่น อาคารบังคับนา อาคารรับนา และอาคารตรวจวัด
10.2.1) จาแนกประเภทของสถานีและอุปกรณ์ เช่น อาคารบังคับนา อาคารรับนา อาคาร
ตรวจวัด
10.3) ระบบรองรับการจัดกลุ่มอาคารตามความต้องการของผู้ใช้งาน
10.3.1) ปรับแต่งประเภทกลุ่มสถานี
10.4) ระบบรองรับการเพิ่มอุปกรณ์ประเภทกล้อง CCTV เพื่อเชื่อมโยงไปยังอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ อ ยู่ ใ นอาคารนั น ๆ ได้ โดยกล้ อ ง CCTV รองรั บ การเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นโปรโตคอล HTTPS
(Hypertext Transfer Protocol Secure)
10.4.1) เพิ่มกล้องวงจรปิดเข้าระบบ
10.4.2) ดูข้อมูลทั่วไปกล้องวงจรปิด
10.4.3) แก้ไขข้อมูลทั่วไปกล้องวงจรปิด
10.4.4) ลบกล้องวงจรปิดออกจากระบบ
10.4.5) นาเข้ากล้องวงจรปิดเข้าสถานี
10.4.6) ถอดกล้องวงจรปิดออกจากสถานี
10.4.7) เปิดโหมดซ่อมบารุงกล้องวงจรปิด
10.4.8) ปิดโหมดซ่อมบารุงกล้องวงจรปิด
10.4.9) ดูภาพกล้องวงจรปิดของเครื่องสูบนา
10.4.10) เชื่อมต่อกล้องวงจรปิดของเครื่องสูบนา
10.4.11) ตัดการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดของเครื่องสูบนา
10.4.12) ดูภาพกล้องวงจรปิดของประตูระบายนา
10.4.13) เชื่อมต่อกล้องวงจรปิดของประตูระบายนา
10.4.14) ตัดการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดของประตูระบายนา
10.5) ระบบรองรับแผนการควบคุมระดับนาของสถานี
10.5.1) สร้างแผนการควบคุมระดับนาของสถานี
10.5.2) ดูข้อมูลแผนการควบคุมระดับนาของสถานี
10.5.3) แก้ไขข้อมูลแผนการควบคุมระดับนาของสถานี
10.5.4) ลบแผนการควบคุมระดับนาของสถานี
10.5.5) ปิดแผนการควบคุมระดับนาของสถานี
10.5.6) เปิดแผนการควบคุมระดับนาของสถานี
10.5.7) การแจ้งเตือนแผนการควบคุมระดับนาของสถานี
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10.6) ระบบรองรับขันตอนการเปิดปิดเครื่องสูบนาในรูปแบบต่าง ๆ ได้
10.6.1) แสดงสถานะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องขณะเปิดเครื่องสูบนา
10.6.2) แสดงสถานะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องขณะปิดเครื่องสูบนา
10.7) ระบบรองรับการเชื่อมต่อกับข้อมูลพยากรณ์จากหน่วยงานภายนอกได้
10.7.1) ดึงข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
10.8) ระบบรองรับการแสดงรายงานของอาคารและอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ
10.8.1) รายงานสาหรับสถานี
10.8.2) รายงานสาหรับเครื่องสูบนา
10.8.3) รายงานสาหรับประตูระบายนา
10.8.4) รายงานสาหรับเครื่องตรวจวัด
11. ระบบสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Window 10 ได้
12. ระบบสามารถรองรับ Web Browser เช่น Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Web Browser
ได้เป็นอย่างน้อย
13. ระบบแสดงหน้าจอแสดงผลสาหรับแสดงหน้าจอ Dashboard ของระบบ
14. ระบบชุ ด นี จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ร่ ว มกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต สถานี ติ ด ตั งควรมี ค วามพร้ อ มในการเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ต
15. ระบบชุดนี มีการแบ่งกลุ่มสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล โดยสถานีที่ติดตังจะต้องเป็นผู้กาหนด
++++++++++++++++++++

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จากัด
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