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รายการนวัตกรรมไทย
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

01 ด้านก่อสร้าง
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
1

2

01010006 ไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้เทียม
เพื่อเร่งการตกตะกอน
1) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 2 เมตร
2) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 3 เมตร
3) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 4 เมตร
4) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 5 เมตร
5) ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 6 เมตร
หมายเหตุ :
1. ราคารวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง
2. เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย
01010027 พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สาหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์
1. รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 7 มิลลิเมตร
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
2. รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร
2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/
กิโลกรัม
2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
กิโลกรัม
2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
กิโลกรัม
3. รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 5 มิลลิเมตร
3.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/
กิโลกรัม
3.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
กิโลกรัม
3.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
กิโลกรัม
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ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

14,750.00
16,210.00
17,670.00
19,130.00
20,590.00

ตารางเมตร

2,443.00

ตารางเมตร

2,473.00

ตารางเมตร

2,502.00

ตารางเมตร

2,492.00

ตารางเมตร

2,528.00

ตารางเมตร

2,565.00

ตารางเมตร

1,746.00

ตารางเมตร

1,777.00

ตารางเมตร

1,807.00
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ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
01010027
(ต่อ)

4. รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 มิลลิเมตร
4.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/ ตารางเมตร
กิโลกรัม
4.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/ ตารางเมตร
กิโลกรัม
4.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/ ตารางเมตร
กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
3. เพิ่มรายการลาดับที่ 2) – 4)

2,462.00
2,519.00
2,574.00

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
3

01020003 ระบบผลิตน้าประปา (Water Treatment System)
1) POG ระบบขนาดเล็ก S รองรับ 30-50 ครัวเรือน กาลังการผลิต
2.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
2) POG ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51-120 ครัวเรือน กาลังการผลิต
7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
3) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กาลังการผลิต
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
หมายเหตุ : แก้ไขขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง เพิ่มระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ และแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ

ระบบ

2,300,000.00

ระบบ

3,300,000.00

ระบบ

5,200,000.00

ขวด
ขวด
ขวด

194.00
366.00
672.00

ขวด
ขวด
ขวด

194.00
366.00
672.00

ถุงอลูมิเนียม
ฟอยด์

1,615.00

02 ด้านการเกษตร
0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
4

5

6

02010015 น้าหมักชีวภาพสูตรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract)
1) ขนาด 250 มิลลิลิตร
2) ขนาด 500 มิลลิลิตร
3) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย
02010016 น้าหมักชีวภาพสูตรพืช (Plant Bio-extract)
1) ขนาด 250 มิลลิลิตร
2) ขนาด 500 มิลลิลิตร
3) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย
02010020 สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ที่มีส่วนผสมของเชื้อจุลินทรีย์
Lactobacillus plantarum
Silage Pro (ไซเลจ โปร) ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
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ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

03 ด้านการแพทย์
0301 ยา
7

03010215 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)
(ซีกร้า : XEGRA)
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 100 มิลลิกรัม (4 เม็ด)

กล่อง

115.00

หลอด
หลอด
หลอด

300.00
375.00
350.00

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
8

9

07010020 หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป์ (LED TUBE T8)
1) LED - T8 8W
2) LED - T8 14W
3) LED - T8 16W
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว
2. เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย
07010024 โคมไฟถนนแอลอีดแี บบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band
Internet of Thing (NB - IoT) (LED STREET LIGHTING
LUMINAIRE WITH NB - IoT TECNOLOGY)
1) L&E#SLL215/NB - 70LED (กาลังไฟฟ้า 70 วัตต์)
2) L&E#SLL215/NB - 105LED (กาลังไฟฟ้า 105 วัตต์)
3) L&E#SLL215/NB - 125LED (กาลังไฟฟ้า 125 วัตต์)
4) L&E#SLL215/NB - 150LED (กาลังไฟฟ้า 150 วัตต์)
ชุดโคมไฟแต่ละชุด ประกอบด้วย
1) โคมไฟฟ้า ตามกาลังวัตต์
2) อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม NB - IoT ติ ด ตั้ ง ส าเร็ จ พร้ อมค่ าบริ ก าร
โครงข่ ายโทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่ ตลอดอายุ การใช้ ง าน 10 ปี
(นับจากวันที่ส่งมอบงาน)
3) ซอฟต์แวร์ (Software) เพื่อควบคุมโคมไฟผ่าน Web
Application จะทาการอัพเดท (Update) ตลอดอายุการใช้งาน
10 ปี (นับจากวันที่ส่งมอบงาน)
4) ให้บริการ Software ซึ่งติดตั้งบนระบบ Cloud server ของ
Amazon Web Services (AWS) ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี
(นับจากวันที่ส่งมอบงาน) หลังจากนั้นผู้ใช้งานเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ :
1. ราคานี้ ไ ม่ ร วมอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม และ
รับข้อมูลจากชุดโคมไฟ
2. เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย
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ชุดโคมไฟ
ชุดโคมไฟ
ชุดโคมไฟ
ชุดโคมไฟ

24,500.00
26,000.00
27,000.00
28,500.00
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010006
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้ เ ที ย ม
เพื่อเร่งการตกตะกอน
ซีออส (C - Aoss)
1. ได้รับทุนจาก สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (โครงการ C - AOSS
แนวป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ป่าชายเลนจากไม้ประกอบพลาสติก)
2. จ้ า งที่ ป รึ ก ษาผ่ า นโครงการ ITAP โดยมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญ คื อ
ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนื อ (โครงการการพัฒนารากไม้โกงกางเที ยม
เพื่อใช้ร่วมกับระบบซีออส)
3. ร่วมวิจัยกับหน่วยงาน สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
บริษัท อาร์โต้ วู๊ด (ไทยแลนด์) จากัด (โครงการศึกษาและพัฒนา
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์การไหลเวียนของกระแสน้า
ในอ่าวไทย ร่วมกับการใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียมเพื่อป้ องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูป่าชายเลน)
บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จากัด
บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จากัด
บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จากัด
บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จากัด
มีนาคม 2560 - มีนาคม 2564 (4 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย:
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ซีออส เป็นนวัตกรรมทางวัสดุที่มีการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายต้นโกงกาง โดยลาต้นเสาหลักมีขนาดทรงวงรี
กลวง ทามาจากวัสดุเนื้อไม้ผสมพลาสติกชนิด HDPE มีความยาวต่อต้นตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป (ความยาวขึ้นอยู่กับความหนาแน่น
ของพื้นดินที่ จะติดตั้ ง ว่ าต้ องใช้เ สาหลั กยาวเท่ าไหร่ แต่ไ ม่เ กิ น 6 เมตร) ส่วนตัวรากไม้โ กงกางเทีย มท าจากวั สดุย างพารา
คอมโพสิท มีความยาวกิ่งก้านแตกต่างกัน โดยกิ่งที่ยาวสุดจะมีความยาว 40 เซนติเมตร ซึ่งการติดตั้งจะนาเสาหลักมาปั ก
เป็นแนวรูปแบบสลับฟันปลาและนาแผงรากมาพันรอบเสาที่บริเวณโคนต้นเป็นลาดับชั้น โดยจานวนชั้นจะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะที่หน้างาน
การใช้ ง านซี อ อสจะติ ด ตั้ ง นอกชายฝั่ ง เสมื อ นเป็ น ต้ น ไม้ ป่ า ชายเลนกล่ า วคื อ เมื่ อ มี ค ลื่ น วิ่ ง เข้ า ปะทะ
ทาหน้าที่สลายกาลังคลื่น โดยการติดตั้งจะเป็นแปลงๆ ละ 400-600 ต้น แล้วแต่รูปแบบ โดยคานึงถึงลักษณะของภูมิศาสตร์
และชลศาสตร์ของพื้นที่ โดยจะต้องใช้หลายๆ แปลงเป็นแนวต่อกัน โดยเสาหลักเสมือนเป็นลาต้นป่าโกงกางเทียม มีหน้าที่ตัด
กาลังคลื่นทะเลระดับผิวดิน ทาให้คลื่นมีกาลังลดลงก่อนวิ่งเข้าสู่ฝั่ง และลดผลกระทบต่ อหาดทรายหรือหาดเลน ในส่วนของ
รากไม้เทียมจะทาหน้าที่อีกประการ คือ เร่งให้เกิดตะกอนมาสะสมด้านหลังแนวแปลงซีออส ทาให้เกิดการทับถมของตะกอน
เพื่อเป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้เกิดการกัดเซาะและ/หรือพัดพาตะกอนออกนอกพื้นที่
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จุดเด่นของระบบ
- เป็นโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชนิดกึ่งแข็งกึ่งอ่อนทาจากผงไม้ผสม HDPE และยางพาราคอมโพสิท
- ขนาดด้านกว้างและหนาสูงสุด 120x180 มิลลิเมตรโดยประมาณ ยาว 2.0 - 6.0 เมตรต่อต้น
- มีรากไม้ยางพาราในการชะลอความเร็วของคลื่นและช่วยในการเร่งตะกอนดินและทราย
- ไม่ต้องทาการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม EIA
- มีอายุการใช้งานนานกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์
- สร้างความสมดุลของธรรมชาติให้เกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งลดการกัดเซาะ
- สร้างระบบนิเวศน์ เช่น การเลี้ยงปู เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอย
- เกิดเป็นอุตสาหกรรมในการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
- เพิ่มรายได้ให้ชุมชนจากการเกษตรกรรม เพราะสิ่งมีชีวิตเกาะได้
- ลดการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งและได้แผ่นดินคืน
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2560 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท อารโต เอ็นจิเนียร จากัด

09 5708 9990

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564

สานักงบประมาณ

6
ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010027
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :

พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สาหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์
วี เ พฟ - พื้ นสั ง เคราะห์ ประเภท C ส าหรั บ ลานกี ฬา จากวั ส ดุ
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
(Vi-Pafe Synthetic surface from natural rubber and
synthetic rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) รับการ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี จากกรมวิ ทยาศาสตร์ บริการ 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 :
นวั ต กรรมการก่ อสร้ างพื้ นสั ง เคราะห์ เป็ นการเคลื อบพื้ นผิ วคอนกรี ต หรื อพื้ นผิ วยางมะตอย ด้ วยเม็ ด ยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ พร้อมทั้งเคลือบผิวหน้าชั้นเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน ที่มีคุณสมบัติความยืดหยุ่น จึงสามารถรองรับ
และลดแรงกระแทก ลดอาการบาดเจ็บ จากกิจกรรมการวิ่ ง และการออกกาลังกาย โดยวัสดุเม็ดยางที่นามาใช้ ผลิตจาก
ยางธรรมชาติที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2682 (กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยาง
ใช้สาหรับทาพื้นสังเคราะห์) จากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ทดแทนเ ม็ดยาง
สั ง เคราะห์ และได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แต่ ง สู ต รเพื่ อผลิ ต พื้ นสั ง เคราะห์ ที่ มีคุ ณภาพ ได้ รั บ มาตรฐาน และได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2683 (กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) ซึ่งการนา
ยางธรรมชาติ ม าใช้ นี้ เ ป็ 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) หนา 7 mm
1. ใช้สาหรับเป็นพื้นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ้นอยู่กับการตีเส้นของสนาม
3. พื้นสนาม ประกอบด้วย ชั้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร และ
เคลือบผิวหน้าชั้นเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682
5. เป็นพื้นที่มีคุ ณสมบัติร องรับ แรงกระแทก เพื่อใช้รองรับ กิ จกรรมการวิ่ ง และการออกกาลั ง กาย
โดยระบบฐานเป็ น การใช้ เ ม็ ด ยางด าผสมสารยึ ด เกาะ และลงทั บ หน้ า ด้ ว ยยางสั ง เคราะห์
ตาม มอก. 2683
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
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6. พื้ นสั ง เคราะห์ มีค วามยื ด หยุ่ น สามารถรองรั บ แรง และลดกระแทก ช่ วยลดอาการบาดเจ็ บ
จากกิจกรรมออกกาลังกาย เหมาะสาหรับใช้เป็นพื้นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ
7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด
รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 mm
1. ใช้สาหรับเป็นพื้ นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ้นอยู่กับการตีเส้นของสนาม
3. พื้นสนาม ประกอบด้วย ชั้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 8 มิลลิเมตร และ
เคลือบผิวหน้าชั้นเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682
5. เป็นพื้นที่มีคุ ณสมบัติร องรับ แรงกระแทก เพื่อใช้รองรับ กิ จกรรมการวิ่ ง และการออกกาลั ง กาย
โดยระบบฐานเป็ น การใช้ เ ม็ ด ยางด าผสมสารยึ ด เกาะ และลงทั บ หน้ า ด้ ว ยยางสั ง เคราะห์
ตาม มอก. 2683
6. พื้ นสั ง เคราะห์ มีค วามยื ด หยุ่ น สามารถรองรั บ แรง และลดกระแทก ช่ วยลดอาการบาดเจ็ บ
จากกิจกรรมออกกาลังกาย เหมาะสาหรับใช้เป็นพื้นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ
7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด
รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 5 mm
1. ใช้สาหรับเป็นพื้นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ้นอยู่กับการตีเส้นของสนาม
3. พื้นสนาม ประกอบด้วย ชั้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร และ
เคลือบผิวหน้าชั้นเม็ดยางด้วยสีอะครีลิค หนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682
5. เป็นพื้นที่มีคุ ณสมบัติร องรั บ แรงกระแทก เพื่อใช้รองรับ กิ จกรรมการวิ่ ง และการออกกาลั ง กาย
โดยระบบฐานเป็ น การใช้ เ ม็ ด ยางด าผสมสารยึ ด เกาะ และลงทั บ หน้ า ด้ ว ยยางสั ง เคราะห์
ตาม มอก. 2683
6. พื้ นสั ง เคราะห์ มีค วามยื ด หยุ่ น สามารถรองรั บ แรง และลดกระแทก ช่ วยลดอาการบาดเจ็ บ
จากกิจกรรมออกกาลังกาย เหมาะสาหรับใช้เป็นพื้นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ
7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด
8. อาจใช้เป็นพื้นลานอเนกประสงค์ ลานทางเดิน ลานออกกาลังกาย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้
รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 mm
1. ใช้สาหรับเป็นพื้นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ้นอยู่กับการตีเส้นของสนาม
3. พื้นสนาม ประกอบด้วย ชั้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 10 มิลลิเมตร และ
เคลือบผิวหน้าชั้นเม็ดยางด้วยสีอะครีลิค หนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682
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5. เป็นพื้นที่มีคุ ณสมบัติร องรับ แรงกระแทก เพื่อใช้รองรับ กิ จกรรมการวิ่ ง และการออกกาลั ง กาย
โดยระบบฐานเป็ น การใช้ เ ม็ ด ยางด าผสมสารยึ ด เกาะ และลงทั บ หน้ า ด้ ว ยยางสั ง เคราะ ห์
ตาม มอก. 2683
6. พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรง และลดกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ
จากกิจกรรมออกกาลังกาย เหมาะสาหรับใช้เป็นพื้นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ
7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด
8. อาจใช้เป็นพื้นลานอเนกประสงค์ ลานทางเดิน ลานออกกาลังกาย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562
- แก้ไขระยะเวลาครบกาหนดอายุ การขึ้ นบั ญชี นวัต กรรมไทย โดยครบกาหนดอายุเดื อนมิถุ นายน 2566
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
- เพิ่ มรายการล าดั บ ที่ 2) – 4) รุ่ น PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 มิ ล ลิ เ มตร, รุ่ น PARA - SPORT
(Top Acrylic) หนา 5 มิลลิเมตร และรุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 มิลลิเมตรตามลาดับ
++++++++++++++++++++

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
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ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รหัส : 01020003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ระบบผลิตน้าประปา (Water Treatment System)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ป๊อกแทงค์ (POG TANKS)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท คิดพร้อมทา จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท วอเทอร์ป๊อก จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท คิดพร้อมทา จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
พฤศจิกายน 2560 - พฤศจิกายน 2567 (7 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ระบบผลิตน้าประปา “POG” คือระบบประปาแบบใหม่ที่ ได้ มีการปรับ ปรุ งโดยรวมเอาขั้ นตอนในการผลิ ต
น้าประปามารวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น ซึ่งได้ถูกคิดค้นและออกแบบขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหางาน
ก่อสร้าง ปัญหาความซับซ้อนของการจัดการ และปัญหาการดูแลบารุงรักษาระบบการผลิตน้าประปา โดยเฉพาะคุณภาพน้ า
ที่ผลิตได้จากระบบ POG ต้องมีคุณภาพดีขึ้น และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน WHO (ทั้งนี้ การประปานครหลวง การประปา
ส่วนภูมิภาค และกรมอนามัย ก็ใช้ข้อมูลจาก WHO ในการอ้างอิงมาตรฐานเรื่องน้า) และต้องตรวจวัดค่าตามที่รายการกาหนดได้
ระบบผลิตน้าประปา “POG” รวมเอากระบวนการในการผลิตน้าประปามาไว้ด้วยกันด้วยหลักการ All in one
(รวมขั้ นตอนทุ กอย่ างมาอยู่ ในขั้ นตอนเดี ยว) และ Put On the Ground (ยกทุ กอย่ างมาไว้ บนดิ น) โดยยั ง คงหน้ าที่และ
คุณสมบัติที่ดีไว้อย่างครบถ้วน แต่ได้น้าที่มีคุณภาพดีกว่า ลดขั้นตอนยุ่งยากต่าง ๆ เช่น การรวมขั้นตอนการเติมอากาศ การกวน
การตกตะกอน การกรอง และการระบายก๊าซอันตราย มาไว้ด้วยกันในอุปกรณ์ชิ้นเดียว ทาให้การก่อสร้าง การติดตั้งระบบ
และการจัดการดูแลรักษาง่ายและคล่องตัวขึ้น ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบเดิม 70%
คุณลักษณะเฉพาะ
1. POG เป็นระบบผลิตน้าประปาที่ถังเก็บน้ามีอุปกรณ์กรองอยู่ภายใน ซึ่งเป็นการรวมขั้นตอนการผลิ ต
น้าประปา และวาล์วควบคุมต่าง ๆ มาไว้จุดเดียวกัน
2. น้าประปาที่ผลิตได้จากระบบ POG ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้าอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพน้าประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาค
3. คุณภาพน้าดิบที่ใช้ในระบบประปา POG ไม่ควรมีการปนเปื้อน สารตะกั่ว สารปรอท สารแคดเมียม
สารหนู และสารพิ ษอื่ นๆ รวมถึ ง สิ่ ง มี ชี วิต ที่ ท าให้ เ กิ ด โรคทั้ ง 5 กลุ่ ม คื อ แบคที เ รี ย ก ไวรั ส พยาธิ
โปรโตซัว และสาหร่าย
4. มีระบบล้างย้อนสารกรองของ POG เป็นระบบอัตโนมัติ
5. ระบบผลิตน้าประปา POG ขนาดเล็ก S มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
5.1 มีกาลังการผลิตที่ 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รองรับ 30 - 50 ครัวเรือน
5.2 มีพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตาราเมตร
5.3 โรงสูบน้าอเนกประสงค์ (PNP) ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่ า 4 ตารางเมตร วัสดุโรงเรือนเป็น เหล็ ก
มุงด้วยหลังคาวัสดุเมทัลชีท ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายสารเคมีและถังเคมี จานวน 3 ชุด ติดตั้งปั๊มสาหรับ
สูบน้าขึ้นถังสูง จานวน 1 ชุด สามารถเข้าออกภายในเพื่อทาการเซอร์วิ ส มีตู้สาหรับระบบควบคุม
การทางานของระบบ POG ทั้งหมด เช่น การล้างย้อน การสูบน้า เป็นต้น
5.4 ถังอเนกประสงค์ ACFS ประกอบด้วยถาดเติมอากาศ ระบบตกตะกอน ระบบกรองภายในถังกักเก็บน้า
หน้าวาล์วรวมศูนย์ที่มีวาล์วไฟฟ้าสาหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันได
สาหรับการซ่อมบารุง
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5.5 ถั ง สู ง SFX ประกอบด้ ว ยถั ง เก็ บ น้ า ระบบกรองภายใน หน้ า วาล์ ว รวมศู น ย์ ที่ มี ว าล์ ว ไฟฟ้ า
สาหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันไดสาหรับการซ่อมบารุง
5.6 มีถังกักเก็บน้าภายใน ACFS ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร และมีถังกักเก็บน้าภายใน SFX
ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
6. ระบบผลิตน้าประปา POG ขนาดกลาง M มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
6.1 มีกาลังการผลิตที่ 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รองรับ 51 - 120 ครัวเรือน
6.2 มีพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตาราเมตร
6.3 โรงสูบน้าอเนกประสงค์ (PNP) ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่ า 4 ตารางเมตร วัสดุโรงเรือนเป็น เหล็ ก
มุงด้วยหลังคาวัสดุเมทัลชีท ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายสารเคมีและถังเคมี จานวน 3 ชุด ติดตั้งปั๊มสาหรับ
สูบน้าขึ้นถังสูง จานวน 1 ชุด สามารถเข้าออกภายในเพื่อทาการเซอร์วิส มีตู้สาหรับระบบควบคุม
การทางานของระบบ POG ทั้งหมด เช่น การล้างย้อน การสูบน้า เป็นต้น
6.4 ถังอเนกประสงค์ ACFS ประกอบด้วยถาดเติมอากาศ ระบบตกตะกอน ระบบกรองภายในถังกักเก็บน้า
หน้าวาล์วรวมศูนย์ที่มีวาล์วไฟฟ้าสาหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันได
สาหรับการซ่อมบารุง
6.5 ถั ง สู ง SFX ประกอบด้ ว ยถั ง เก็ บ น้ า ระบบกรองภายใน หน้ า วาล์ ว รวมศู น ย์ ที่ มี ว าล์ ว ไฟฟ้ า
สาหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันไดสาหรับการซ่อมบารุง
6.6 มีถังกักเก็บน้าภายใน ACFS ความจุไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร และมีถังกักเก็บน้าภายใน SFX
ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร
7. ระบบผลิตน้าประปา POG ขนาดใหญ่ L มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
7.1 มีกาลังการผลิตที่ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน
7.2 มีพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตาราเมตร
7.3 โรงสูบน้าอเนกประสงค์ (PNP) ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่ า 4 ตารางเมตร วัสดุโรงเรือนเป็น เหล็ ก
มุงด้วยหลังคาวัสดุเมทัลชีท ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายสารเคมีและถังเคมี จานวน 3 ชุด ติดตั้งปั๊มสาหรับ
สูบน้าขึ้นถังสูง จานวน 1 ชุด สามารถเข้าออกภายในเพื่อทาการเซอร์วิส มีตู้สาหรับระบบควบคุม
การทางานของระบบ POG ทั้งหมด เช่น การล้างย้อน การสูบน้า เป็นต้น
7.4 ถังอเนกประสงค์ ACFS ประกอบด้วยถาดเติมอากาศ ระบบตกตะกอน ระบบกรองภายในถังกักเก็บน้า
หน้าวาล์วรวมศูนย์ที่มีวาล์วไฟฟ้าสาหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันได
สาหรับการซ่อมบารุง
7.5 ถั ง สู ง SFX ประกอบด้ ว ยถั ง เก็ บ น้ า ระบบกรองภายใน หน้ า วาล์ ว รวมศู น ย์ ที่ มี ว าล์ ว ไฟฟ้ า
สาหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันไดสาหรับการซ่อมบารุง
7.6 มีถังกักเก็บน้าภายใน ACFS ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร และมีถังกักเก็บน้าภายใน
SFX ความจุไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร
8. ติดตั้งรั้วรอบพื้นที่ติดตั้งระบบ POG
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561
- ยกเลิกรายชื่อผู้จาหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563
- แก้ไขขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง เพิ่มระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ และแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท คิดพร้อมทา จากัด

09 3578 5519
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ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010015
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

น้าหมักชีวภาพสูตรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract)
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 (Natural extract SPEED 1)
บริษัท ใบธง จากัด
บริษัท ใบธง จากัด
1. บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จากัด
2. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากัด
3. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
4. บริษัท แอท อิน ออล ฟอร์ ยู จากัด
5. บริษัท ไอยู โซลูชั่นส์ จากัด
6. บริษัท ลิสโต้ กรุ๊ป จากัด
บริษัท ใบธง จากัด
กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 เป็นน้าหมักชีวภาพสูตรปลานิล ซึ่งเป็นผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าหมักชี วภาพ
ของ บริษัท ใบธง จากัด ที่ได้จากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้าหมักชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลานิลสด
เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ผ่ า นการรั บ รอง ระบบการผลิ ต ผลิ ต ผล และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ า ตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ
ทางการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้าที่ ดี ส าหรั บ การผลิ ต สั ต ว์ น้ า (Good Aquaculture Practice: GAP) กรมประมง ด้ วยเทคนิ ค
การใช้จุลินทรีย์ผสมสายพันธุ์ 5 ชนิด ย่นระยะเวลาในการหมัก ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ สาหรับใช้เป็นสารเร่งในกระบวนการหมั ก
ประกอบด้วย แบคทีเรีย รา และยีสต์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุ อินทรีย์ ที่มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 มีองค์ประกอบของฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน (Auxin) จิบเบอเรลลิน (Gibberellin)
และไซโตไคนิน (Cytokinin) และกรดฮิวมิก (Humic acid) มีปริมาณสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนธาตุโลหะหนั ก ได้แก่
สารหนู (Arsenic: As) แคดเมียม (Cadmium: Cd) โครเมียม (Chromium: Cr) ทองแดง (Copper: Cu) ตะกั่ว (Lead: Pb)
ปรอท (Mercury: Hg) และสังกะสี (Zinc: Zn) และมีปริมาณโซเดียม (Sodium: Na) ไม่เกินร้อยละ 1 ของน้าหนัก รวมทั้ง
มีองค์ประกอบของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุ ได้การรับรองมาตรฐานปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร ประเภทน้าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งองค์ประกอบของน้าหมักชี วภาพ
สู ต รปลานิ ล ที่ ป ระกอบด้ วย ปริ มาณธาตุ อาหาร ฮอร์ โ มนพื ช และสารอื่ น ๆ เหมาะสมส าหรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของพืช
ในระยะการเจริญทางลาต้นและใบ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. น้าหมักชีวภาพสูตรปลานิล อยู่ในรูปของเหลว ขนาดบรรจุ 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด
บรรจุในขวดพลาสติกทึบแสง
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2. น้าหมักชีวภาพสูตรปลานิล มีส่วนประกอบหลัก ผลิตจากปลานิล ลักษณะเป็นปลานิลสด ได้รับรอง
ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับ
การผลิตสัตว์น้า (Good Aquaculture Practice: GAP) กรมประมง
3. มีใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานน้าหมักชีวภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ
4. มีคุณสมบัติเป็นน้าหมักชีวภาพตามมาตรฐานน้าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
5. การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระยะการเจริญทางลาต้นและใบ ได้แก่ ประเภทพืชไร่
เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และประเภทพืชสวน กลุ่มพืชกินผล เช่น เมล่อน แตงโม สับปะรด เสาวรส
และฟักทอง เป็นต้น และสาหรับกลุ่มพืชผักใบ ใช้ตลอดระยะการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยว
หมายเหตุ :

ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท ใบธง จากัด

0 5448 3030
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ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010016
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

น้าหมักชีวภาพสูตรพืช (Plant Bio-extract)
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 (Natural extract SPEED 2)
บริษัท ใบธง จากัด
บริษัท ใบธง จากัด
1. บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จากัด
2. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากัด
3. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
4. บริษัท แอท อิน ออล ฟอร์ ยู จากัด
5. บริษัท ไอยู โซลูชั่นส์ จากัด
6. บริษัท ลิสโต้ กรุ๊ป จากัด
บริษัท ใบธง จากัด
กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 เป็นน้าหมักชีวภาพสูตรพื ช (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด) ซึ่งเป็นผลงานวิ จัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้าหมั กชี วภาพสูตรใหม่ ของ บริษัท ใบธง จากัด ที่ได้จากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต น้ าหมั ก
ชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบจากพืช 3 ชนิด (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด) เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่ งผ่านการรับรอง มาตรฐาน
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) กรมวิชาการเกษตร
ด้ วยเทคนิ ค การใช้ จุลิ นทรี ย์ ผ สมสายพั นธุ์ 5 ชนิ ด ย่ นระยะเวลาในการหมั ก ซึ่ ง เป็ นสู ต รเฉพาะ ส าหรั บ ใช้ เ ป็ นสารเร่ ง
ในกระบวนการหมัก ประกอบด้วย แบคทีเรีย รา และยีสต์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ที่มีองค์ประกอบ
ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 มีองค์ประกอบของฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน (Auxin) จิบเบอเรลลิน (Gibberellin)
ไซโตไคนิน (Cytokinin) และกรดฮิวมิก (Humic acid) มีปริมาณสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนธาตุโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู
(Arsenic: As) แคดเมียม (Cadmium: Cd) โครเมียม (Chromium: Cr) ทองแดง (Copper: Cu) ตะกั่ว (Lead: Pb) ปรอท
(Mercury: Hg) และสั ง กะสี (Zinc: Zn) และมี ป ริ มาณโซเดี ย ม (Sodium: Na) ไม่ เ กิ นร้ อ ยละ 1 ของน้ าหนั ก รวมทั้ ง
มีองค์ประกอบของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุ ได้การรับรองมาตรฐานปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร ประเภทน้าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะ
1. น้ าหมั กชี วภาพสู ต รพื ช อยู่ ใ นรู ป ของเหลว ขนาดบรรจุ 250, 500 และ 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อขวด
บรรจุในขวดพลาสติกทึบแสง
2. น้าหมักชี วภาพสูต รพื ช มีส่วนประกอบหลั ก ผลิตจากพืช 3 ชนิด (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด)
ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (Good
Agricultural Practice: GAP) กรมวิชาการเกษตร
3. มีใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานน้าหมักชีวภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
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4. มีคุณสมบัติเป็นน้าหมักชีวภาพตามมาตรฐานน้าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
5. การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระยะการเจริญทางดอกและผล ได้แก่ ประเภท
พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และประเภทพืชสวน กลุ่มพืชกินผล เช่น เมล่อน แตงโม สับปะรด
เสาวรส และฟักทอง เป็นต้น
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท ใบธง จากัด

0 5448 3030
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ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010020
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ที่มีส่วนผสมของเชื้อจุลินทรีย์
Lactobacillus plantarum
ไซเลจ โปร (Silage Pro)
บริษัท ไมโครอินโนเวต จากัด จากัด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค :
BIOTEC) และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัท ไมโครอินโนเวต จากัด
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จากัด
บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จากัด
บริษัท ไมโครอินโนเวต จากัด
กุมภาพันธ์ 2564 - กุมภาพันธ์ 2572 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ไซเลจ โปร (Silage Pro) เป็ น สารผสมล่ วงหน้ า ซึ่ ง ประกอบด้ วยเชื้ อแบคที เ รี ย ผลิ ต แลคติ ก (Lactic Acid
Bacteria) ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีคุณสมบัติกระตุ้ นหรือส่งเสริม
กระบวนการหมั กพื ช อาหารสั ต ว์ สามารถแข่ ง ขั นกั บ แบคที เ รี ย ตามธรรมชาติ ใ นพื ช ได้ และเจริ ญ เติ บ โตอย่ างรวดเร็ ว
ผลิตกรดแลคติกปริมาณมากในเวลาอันสั้น มีความทนทานต่อความเป็นกรดในพืชอาหารสัตว์ที่มีความชื้นต่า และยังช่วยเพิ่ม
ปริมาณกรดแลคติกในพืชอาหารสัตว์
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ผลิ ต ภั ณฑ์ ไซเลจ โปร (Silage Pro) 1 กิ โ ลกรั ม (kg) ประกอบด้ วยเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ Lactobacillus
plantarum 1×1010 โคโลนี (cfu)
2. ไม่มีโลหะหนัก สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ปนเปื้อน
3. ไม่พบ E.coli และ Salmonella spp.
4. เชื้อรา (Mold) ไม่เกิน 1×103 โคโลนีต่อกรัม (cfu/g)
++++++++++++++++++++

บริษัท ไมโครอินโนเวต จากัด

08 1856 6129
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ด้านการแพทย์
: ยา

รหัส : 03010215
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)
ซีกร้า 100 (XEGRA 100)
บริ ษัท เอเชี่ ยน ฟาร์ มาซู ติ คั ล จากั ด ร่ วมวิ จัยกั บ บริ ษัท อิ นเตอร์
เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จากัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากัด
กุมภาพันธ์ 2564 - กุมภาพันธ์ 2567 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ยาซีกร้า (XEGRA) ประกอบด้วย ตัวยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ด
เคลือบฟิล์ม ออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง อย่างเฉพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ Phosphodiesterase type 5 (PDE5), PDE5 ทาหน้าที่
สลาย cyclic Guanosine MonoPhosphate (cGMP) ในบริ เวณ Corpus cavernosum ยา Sildenafil จะเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ของ Nitric oxide เมื่ อมี การกระตุ้ นความรู้ สึกทางเพศ สาร Nitric oxide จะถู กปล่ อยออกมาใน Corpus cavernosum
เพื่อกระตุ้นเอนไซม์ Guanlyate cyclase มีผลทาให้ระดับของ cGMP เพิ่มสูงขึ้น และทาให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณ Corpus
cavernosum คลายตัว จึงทาให้อวัย วะเพศชายแข็ งตั ว ข้อบ่งใช้สาหรับบ าบัด อาการเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศของบุ รุ ษ
(Erectile Dysfunction)
ยาซีกร้า (XEGRA) พัฒนาตารับโดยบริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากัด เป็นผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันภายในประเทศ
ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี PIC/s GMP จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยาซีกร้า (XEGRA) สามารถ
ทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ ประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบในราคาที่เหมาะสม
ยาซี ก ร้ า (XEGRA) มี ร ายงานการศึ ก ษาชี ว สมมู ล (Bioequivalence study) เปรี ย บเที ย บกั บ ยาต้ นแบบ
ผลการศึกษาค่ าทางเภสัช จลนศาสตร์ ไม่ มีค วามแตกต่ างจากยาต้ นแบบอย่ างมี นัย ส าคั ญ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภั ย
และสามารถนามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาซี ก ร้ า (XEGRA) 100 มิ ล ลิ ก รั ม ออกฤทธิ์ โ ดยการยั บ ยั้ ง อย่ า งเฉพาะเจาะจงต่ อ เอนไ ซม์
Phosphodiesterase type 5 (PDE5), PDE5 และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพของ Nitric oxide ซึ่ ง มี ผ ลเพิ่ ม
cGMP ทาให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณ Corpus cavernosum คลายตัว จึงทาให้อวัยวะเพศชายแข็งตั ว
ใช้สาหรับบาบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ (Erectile Dysfunction)
2. ยาซีกร้า (XEGRA) 100 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน นูน เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่ง
มีอกั ษร ASP อีกด้านมีตัวเลข 100
3. ยาซี กร้ า (XEGRA) 100 มิ ลลิ กรั ม พั ฒนาสู ตรต ารั บและผลิ ตโดยโรงงานในประเทศไทย ด้ วยกระบวน
การผลิตควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตที่ดี PIC/s GMP
4. ยาซีกร้า (XEGRA) 100 มิลลิกรัม มีผลการศึกษาชี วสมมู ลเปรียบเที ยบกับ ยาต้ นแบบ ผลการศึ กษา
ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัย
และสามารถนามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จากัด

0 2251 8190

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
รหัส : 07010020
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป์ (LED TUBE T8)
หลอดไฟ แอลอีดี ที8 (LED - T8)
บริษัท แอลแอนด์อี โซลิดสเตท จากัด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
1. บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จากัด
2. บริษัท แอลแอนด์อี แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
3. บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จากัด
4. บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จากัด
5. บริษัท วี เอ อาร์ เอส จากัด
6. บริษัท ไลท์ติ้ง เวิลด จากัด
7. บริษัท 3พี คอมพิวเทค จากัด
8. บริษัท แอคมี่ ครีเอท ออร์กาไนส์เซอร์ จากัด
9. บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จากัด
10. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จากัด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
หลอดไฟแอลอีดี ทิวป์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารสานักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร สามารถนาไปใช้
ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์ กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุ กต์เทคโนโลยี
การให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการคานวณ วิเคราะห์และออกแบบทั้งในส่วนของชุด LED
Module และ Driver ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ หลอด LED TUBE T8 มีประสิทธิภาพการส่องสว่าง มากกว่า 150 lm/W
และชุด Driver ออกแบบให้มี Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV. มีการใช้วัตถุดิบพลาสติกที่ไม่ ติด ไฟ
และกระจายแสงได้ดีมาทาเป็นตัวหลอดซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดการลุกลามของเปลวไฟ อันเนื่องมาจากการลัดวงจรภายใน
หลอด ซึ่งอาจพบในหลอดด้อยคุณภาพที่นาเข้าจากต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีประสิทธิภาพการส่องสว่างมากกว่า 150 lm/W
2. ให้แสงสีขาว อุณหภูมิสี 6500 K มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 500 K
3. มีค่าฮาร์มอนิค น้อยกว่า 15%
4. ค่าความถูกต้องของสี CRI มากกว่า 80
5. มุมกระจายแสง มากกว่า 150 องศา
6. ตัวหลอดทาจากวัตถุดิบประเภทโพลีคาร์บอเนตที่ผ่านการทดสอบการติดไฟที่ระดับ UL94VO
7. มี ค วามเสี่ ย งของปริ ม าณสเปคตรั ม แสงในช่ ว งความยาวคลื่ น ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สายตามนุ ษ ย์
(Blue Light Hazard) ในระดับศูนย์
8. Surge Protection 2 kV.
หมายเหตุ :

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564

0 2248 8133 หรือ 0 2642 5092
สานักงบประมาณ

18
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010024
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

โคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band
Internet of Thing (NB - IoT) (LED STREET LIGHTING
LUMINAIRE WITH NB - IoT TECNOLOGY)
โคมไฟถนนอัจฉริยะ ชนิดหลอดแอลอีดี (SMART LED STREET
LIGHTING LUMINAIRE)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
1. บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จากัด
2. บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จากัด
3. บริษัท 110 วัตต์ จากัด
4. บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
5. บริษัท คอมพลีท อิเล็คทริเคิล โซลูชั่นส์ จากัด
6. บริษัท ไลท์ติ้ง เวิลด จากัด
7. บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จากัด
8. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จากัด
9. บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จากัด
10. บริษัท 3พี คอมพิวเทค จากัด
11. บริษัท เกรียงยุทธ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
12. บริษัท ถาวรพัฒนา จากัด
13. บริษัท แอคมี่ ครีเอท ออร์กาไนส์เซอร์ จากัด
14.บริษัท เอสสามสิบหก ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จากัด
15. บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง จากัด
16. บริษัท ซี-คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2571 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
โคมไฟถนนอัจฉริยะชนิดหลอดแอลอีดี เป็นการพัฒนาโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดีที่ติดตั้ง หน่ วยควบคุ ม
และตรวจวัด ซึ่งเชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยมีฟังก์ชั่นสาหรับรับ - ส่งคาสั่งจากส่วนควบคุมโคมไฟ
ผ่ านโครงข่ ายโทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่ ที่ เ รี ย กว่ า NB - IoT (Narrow band IoT) เพื่ อควบคุ มและตรวจสอบสภาวะการท างาน
ของโคมไฟ ได้แก่ การควบคุมการเปิด - ปิด, การควบคุมระดับแสงสว่าง และนาข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดส่งกลั บ มายั ง
ระบบสารองข้อมูล เพื่อรอคาสั่งจากส่วนควบคุมโคมไฟผ่านโครงข่ ายฯ โดยขั้นตอนการออกแบบนี้มีกระบวนการทดลอง
และวิเคราะห์ผลจากการนาโคมไฟถนนอัจฉริยะชนิดหลอดแอลอีดีติดตั้งและใช้งาน ณ สถานที่ตัวอย่าง ผลการทดสอบพบว่า
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
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โคมไฟถนนอั จฉริ ย ะชนิ ด หลอดแอลอี ดี ที่ ติ ด ตั้ ง หน่ วยควบคุ มและตรวจวั ด ซึ่ ง เชื่ อมต่ อกั บ โครงข่ ายโทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่
ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถควบคุมการเปิด - ปิด ควบคุมระดับแสงสว่าง และตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
กาลังไฟฟ้า และเพาเวอร์แฟคเตอร์ ได้ตามคาสั่งอย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ชุดโคมไฟมีห น่ วยควบคุ มและตรวจวั ด และมีฟังก์ชั่ นส าหรับรั บ – ส่งคาสั่งจากส่ วนควบคุมโคมไฟ
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NB - IoT ที่ย่านความถี่วิทยุ Tx : 880 - 915 MHz. Rx : 925 - 960 MHz.
และกาลังส่ง : 0.20 วัตต์
2. ชุดโคมไฟนี้ ควรติดตั้งในพื้นที่ที่รองรับสัญญาณ 4G
3. อุปกรณ์ควบคุม NB - IoT ติดตั้งสาเร็จ พร้อมค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดอายุการใช้งาน
10 ปี (นับจากวันที่ส่งมอบงาน)
4. ซอฟต์แวร์ (Software) เพื่อควบคุมโคมไฟผ่าน Web Application จะทาการอัพเดท (Update) ตลอดอายุ
การใช้งาน 10 ปี (นับจากวันที่ส่งมอบงาน)
5. ให้บริการ Software ซึ่งติดตั้งบนระบบ Cloud server ของ Amazon Web Services (AWS) ตลอดอายุ
การใช้งาน 10 ปี (นับจากวันที่ส่งมอบงาน) หลังจากนั้นผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
6. ซอฟแวร์นี้ มีการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยผู้ซื้อเป็นผู้กาหนด
7. ระบบควบคุมชุดโคมไฟสามารถควบคุมการเปิด - ปิด (ON - OFF) , และควบคุมระดับแสงสว่าง (Dimming
control) ได้ตั้งแต่ 10% จนถึง 100%
8. รับประกันอายุการใช้งานของหลอดแอลอีดีไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
IES LM - 80 - 08
9. ชุ ด โคมไฟมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพความส่ องสว่ างมากกว่ า 125 lm/W โดยผ่ านการทดสอบตามมาตรฐาน
IES LM - 79 - 08
10. ชุดโคมไฟใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้า 220 VAC 50Hz
11. ชุดโคมไฟมีระดับการป้องกันน้าและฝุ่นตามมาตรฐานการทดสอบ IP66
หมายเหตุ : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ คมไฟถนนแอลอี ดี แ บบควบคุ ม ผ่ า นเครื อ ข่ า ย Narrow Band Internet of Thing (NB - IoT)
ใช้ แ พลตฟอร์ มของ Amazon Web Services (AWS) ซึ่ ง เป็ นระบบ Cloud server ที่ ติ ด ตั้ ง ในต่ างประเทศ
โดยปัจจุบันหน่วยงานรัฐไม่ มีนโยบายให้ จัดซื้ อจัดจ้ างผลิตภัณฑ์ที่ ต้องรับส่งข้ อมู ลผ่ านระบบ Cloud server
จากต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐจึงควรพิจารณาระเบียบเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2563 (มีผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564

0 2248 8133 หรือ 0 2642 5092
สานักงบประมาณ

