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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

 รายการนวตักรรมไทย  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

1 01010039 พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ 
และยางธรรมชาติ ประเภท B 

  
 

  1)  รุ่น CHE - SANDWICH (NR) พื้นลู่ว่ิง ผิวหน้าน่ิม หนา 15 มิลลิเมตร 
(สีแดง) 

  

  1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,948.00 
  1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/ 

 กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,000.00 

  1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/ 
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,050.00 

  1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/ 
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,120.00 

  1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/ 
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,190.00 

  2)  รุ่น CHE - SANDWICH (NR) พื้นลู่ว่ิง หนา 13 มิลลิเมตร (สีแดง)   
  2.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,948.00 
  2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,000.00 

  2.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,050.00 

  2.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,110.00 

  2.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,170.00 

  3)  รุ่น CHE - Spray Coat (NR) พื้นลู่ว่ิง หนา 13 มิลลิเมตร (สีแดง)   
  3.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,634.00 
  3.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

 กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,677.00 

  3.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,737.00 

  3.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,815.00 

  3.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
 กิโลกรัม 

 

ตารางเมตร 2,884.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010039 

(ต่อ) 
หมายเหตุ :  
1.  ราคาน้ีรวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการ

สั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 
3. เพิ่มรายการล าดับที่ 2) รุ่น CHE - SANDWICH (NR) พื้นลู่ว่ิง 

หนา 13 มิลลิเมตร (สีแดง) และ 3) รุ่น CHE - Spray Coat 
(NR) พื้นลู่ว่ิง หนา 13 มิลลิเมตร (สีแดง) 

  

2 01010040 พื้นสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ จากวัสดุ 
ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C 

  

  1)  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร  
(สีแดง) 

  

  1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,579.00 
  1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,628.00 

  1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,677.00 

  1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,726.00 

  1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 – 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,776.00 

  2)  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 8 มิลลิเมตร  
(สีเขียว) 

  

  2.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,550.00 
  2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/ 

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,590.00 

  2.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,630.00 

  2.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,680.00 

  2.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,730.00 

  3)  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 12 มิลลิเมตร  
(สีเขียว) 

  

  3.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,579.00 
  3.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,628.00 

  3.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,677.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010040 

(ต่อ) 
3.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,726.00 

  3.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,776.00 

  4)  รุ่น CHE - EPDM Binder (NR) (Top Acrylic) หนา 15 มิลลิเมตร 
(สีเทา) 

  

  4.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,810.00 
  4.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,860.00 

  4.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,915.00 

  4.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 – 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,975.00 

  4.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,035.00 

  5)  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 7 มิลลิเมตร (สีแดง)   
  5.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,200.00 
  5.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,260.00 

  5.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,320.00 

  5.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,380.00 

  5.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,440.00 

  6)  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 14 มิลลิเมตร  
(สีแดง) 

  

  6.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,700.00 
  6.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,750.00 

  6.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,800.00 

  6.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,850.00 

  6.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

 
 
 

ตารางเมตร 2,900.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010040 7)  รุ่น CHE - EPDM Binder (Top Acrylic) หนา 13 มิลลิเมตร (สีเทา)   
 (ต่อ) 7.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,700.00 
  7.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,770.00 

  7.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,840.00 

  7.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,910.00 

  7.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,980.00 

  8)  รุ่น CHE - EPDM Binder หนา 14 มิลลิเมตร (สีแดง)   
  8.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 4,020.00 
  8.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 4,070.00 

  8.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,120.00 

  8.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,170.00 

  8.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,220.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคาน้ีรวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการ

สั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 
3. เพิ่มรายการล าดับที่ 5) – 8) 

  

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
3 01020004 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า (Water Purifying Unit)   
  สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) ระบบ 615,000.00 
  หมายเหตุ :  

1. ราคาน้ีรวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง 
2. แก้ไขขนาดพื้นที่ ในการติดตั้ง เพิ่มระบบล้างย้อนสารกรอง

อัตโนมัติ และแก้ไขคุณลักษณะ พร้อมแนบแบบแปลนใน
ภาคผนวกท้ายเล่มบัญชีนวัตกรรมไทย 

  

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
4 02010003 สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช   
  ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 950.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 4 ราย   



5 

 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
5 02010008 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า 

ส าหรับสัตว์ 
  

  1)  ขนาด 30 มิลลิลิตร ขวด 120.00 
  2)  ขนาด 100 มิลลิลิตร ขวด 320.00 
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 1,890.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
  

6 02010009 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง  
ส าหรับสัตว์ 

  

  1) ขนาด 30 กรัม ถุง 130.00 
  2) ขนาด 100 กรัม ถุง 330.00 
  3) ขนาด 1 กิโลกรัม ถุง 2,090.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
  

7 02010010 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elicitor)   
  1)  ขนาด 100 มิลลิลิตร ขวด 260.00 
  2) ขนาด 500 มิลลิลิตร ขวด 1,050.00 
  3) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 1,700.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 4 ราย     
8 02010011 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์   

(Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate) 
  

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

ขวด 90.00 

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

ขวด 230.00 

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

ขวด 1,990.00 

  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน
จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 

  

9 02010012 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   
(Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic 
Chelate) 

  

  1)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์  ขนาด 30 กรัม ถุง 100.00 
  2)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   

ขนาด 100 กรัม 
ถุง 260.00 

  3)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   
ขนาด 1 กิโลกรัม 

ถุง 2,100.00 

  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน
จ าหน่าย จ านวน 1 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
10 02010021 ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria (PGPR)) 
  

  ตราอินโนฟาร์ม ส าหรับข้าว ชนิดผง ขนาดบรรจุ 500 กรัม ถุง 60.00 
  หมายเหตุ : ราคาไม่มี VAT (ได้รับยกเว้นตามประมวลรัษฎากร)   

11 02010022 ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์    
  ตราอูฟู ส าหรับข้าว ชนิดผง ขนาดบรรจุ 500 กรัม ถุง 60.00 
  หมายเหตุ : ราคาไม่มี VAT (ได้รับยกเว้นตามประมวลรัษฎากร)   

03 ด้านการแพทย ์
0301 ยา 

12 03010104 ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)  
(แอลไซม์ : Alzime) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 750.00 
 

 

หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ป ี
(สิ้นสุดตุลาคม 2564) เป็น 8 ป ีตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแตเ่ดือนที่
ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลาคม 2569) เน่ืองจาก
บริษัทฯ ไดร้ับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยาโดนีพีซิล (Donepezil 
hydrochloride) 

  

13 03010151 ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine Hydrochloride) 
(คาดิพลอท : Cardiplot) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 270.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (500 เม็ด) กล่อง 1,350.00 
 

 

หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ป ี
(สิ้นสุดกันยายน 2565) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือน
ที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกันยายน 2570) 
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับการรบัรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ 
(Manidipine Hydrochloride) 

  

14 03010216 ยาโมซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin hydrochloride)  
(โซโมซิน : ZOMOXIN) 

  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 400 มิลลิกรัม (50 เม็ด) 
 
 
 
 

กล่อง 2,400.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

15 07010026 หลอดไฟแอลอีดีประเภท Bulb E27 ที่ควบคุมผ่านเครือข่าย Wi-Fi 
(LED Bulb E27 with integrated wireless (Wi-Fi) control 
system) 

  

  
LED – BULB/SMART RGBW ประเภท Bulb E27  
ก าลังไฟฟ้า 9 วัตต์ ประสิทธิภาพความส่องสว่าง 105 ลูเมนต่อวัตต์ 

หลอด 390.00 

  

หมายเหตุ :  
1.  ราคาน้ีรวมค่าจัดส่ง และค่าติดตั้ง  
2.  หลอดไฟแอลอีดีประเภท Bulb E27 ที่ควบคุมผ่านเครือข่าย  

Wi – Fi รับประกันการใช้งาน 2 ปี 

  

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
16 07020018 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 

ในชุดเดียวกนั (Integrated Solar Cell LED Streetlight with 
Pole) 

  

  รุ่น KELLI - 13506 ประกอบด้วย ชุด 67,800.00 
  1) เสาไฟอเนกประสงค์ติดบานพับฐานเสา ความสูง 6 เมตร 

จ านวน 1 ต้น 
  

  2) ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จ านวน  
4 ต้น/ชุด 

  

  3)   โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 35 วัตต์ รุ่น 
RCSOS35L-190CW50 จ านวน 1 โคม 

  

  หมายเหตุ :  
1.  ราคาน้ีรวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งแล้ว 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย 

  

08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
0801 วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะ 

17 08010005 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ  
(Traffic pole from natural rubber)  

  

  1) รุ่น-001 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้พลาสติก 
ที่โคนแกนเสา) ประกอบด้วย 

- เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ ความสูง 65 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้พลาสติกที่โคนแกนเสา 

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ านวน 3 แถบ 
- ฐานเสาจราจร จากยางธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง  

20 เซนติเมตร 
- น็อตและพุก ติดตั้ง จ านวน 3 ชุด  
- น้ าหนักโดยรวม ประมาณ 2.57 กิโลกรัม  

(ไม่รวมน้ าหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส าหรับติดตั้ง) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 08010005 

(ต่อ) 
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 – 50 บาท/

กิโลกรัม 
ชุด 1,070.00 

 
  1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 – 60 บาท/

กิโลกรัม 
ชุด 
 

1,085.00 
 

  1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 – 70 บาท/
กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,100.00 
 

  1.4) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 71 – 80 บาท/
กิโลกรัม 

ชุด 1,115.00 
 

  2) รุ่น-002 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้ยางจาก 
ยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) ประกอบด้วย 

- เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ ความสูง 65 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่ โคน 
แกนเสา 

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ านวน 3 แถบ 
- ฐานเสาจราจร จากยางธรรมชาติ  เส้นผ่านศูนย์ กลาง  

20 เซนติเมตร 
- น็อตและพุก ติดตั้ง จ านวน 3 ชุด  
- น้ าหนักโดยรวม ประมาณ 2.70 กิโลกรัม  

(ไม่รวมน้ าหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส าหรับติดตั้ง) 

  

  2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 – 50 บาท/
กิโลกรัม 

ชุด 1,070.00 
 

  2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 – 60 บาท /
กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,085.00 
 

  2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 – 70 บาท /
กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,100.00 
 

  2.4) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 71 – 80 บาท /
กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,115.00 
 

  หมายเหตุ :  
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซ้ือหรือ

สั่งจ้าง 
2. ราคาน้ีไม่รวมค่าติดตั้ง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010039 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ -ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ 
และยางธรรมชาติ ประเภท B 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมยางธรรมชาติ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2563 - มีนาคม 2567 (3 ปี 8 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 การก่อสร้างพื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑาจากวัสดุยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางลงบนพื้น
คอนกรีตหรือพื้นแอสฟัสท์ การคิดค้นนวัตกรรมน้ีได้มีการปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง 
ตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณสมบัติพื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑา ตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์ มอก. 2683 - 2558 เม็ดยางด าธรรมชาติที่น ามาเป็นส่วนผสมเพื่อใช้ท าพื้นสังเคราะห์
ต้องมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์เทียบเคียงกับ มาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 ซ่ึงพื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงและทนต่อ
สภาพอากาศ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดินและการว่ิงได้ ในการก่อสร้างพื้นสังเคราะห์ลู่ลาน
กรีฑาโดยการใช้วัสดุเม็ดยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ เป็นการทดแทนการใช้เม็ดยางสังเคราะห์ทั้งหมดที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้ ยางพาราไทย ช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาด และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย 
 คุณสมบัติเฉพาะ 
  รุ่น CHE - SANDWICH (NR) หนา 15 มิลลิเมตร 

1. พื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑา ระบบ SANDWICH (NR) ผสมยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 
ประเภท B  

2.  วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2558                   
3.  เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะ (ชั้นล่าง) (EPDM NR (Black) & Binder) บดอัด 

ความหนา 11 มิลลิเมตร  
4.  เน้ือยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน โรยทับหน้าด้วยเม็ดยางสีจากยางธรรมชาติ (Polyurethane & 

EPDM NR (Color)) ความหนา 4 มิลลิเมตร                                                                                                                                                
5.  ในการติดตั้งต้องใช้เครื่อง PAVER และสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ                                  
6. พื้นสังเคราะห์ผิวหน้าน่ิม มีความยืดหยุ่นสูง มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน                                                                                                                       
7.  มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

   รุ่น CHE - SANDWICH (NR) หนา 13 มิลลิเมตร 
1. พื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑา ระบบ SANDWICH (NR) ผสมยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 

ประเภท B           
2. วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2558   
3. เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะ (ชั้นล่าง) (EPDM NR (Black) & Binder) บดอัด 

ความหนา 10 มิลลิเมตร  
4. เน้ือยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน โรยทับหน้าด้วยเม็ดยางสีจากยางธรรมชาติ (Polyurethane & 

EPDM NR (Color)) ความหนา 3 มิลลิเมตร                                                                                                                                                
5. ในการติดตั้งต้องใช้เครื่อง PAVER และสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ                                  
6. พื้นสังเคราะห์ผิวหน้าน่ิม มีความยืดหยุ่นสูง มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน   
7. มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

   รุ่น CHE - Spray Coat (NR) หนา 13 มิลลิเมตร 
1. พื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑา ระบบ Spray Coat (NR) ผสมยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 

ประเภท B                                                                                                                                      
2. พื้นสังเคราะห์ผิวหน้าแข็ง มีความยืดหยุ่น ใช้ส าหรับลู่ว่ิง ลานกรีฑา และลานกีฬา 
3. วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2558                   
4. เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะ (ชั้นล่าง) (EPDM NR (Black) & Binder) บดอัด 

ความหนา 10 มิลลิเมตร  
5. เน้ือยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน ผสมเม็ดยางสีจากยางธรรมชาติ (Polyurethane & EPDM NR 

(Color)) โดยการพ่นเคลือบผิวด้านบน ความหนา 3 มิลลิเมตร พื้นผิวจะมีความแข็งกว่ารุ่นแซนวิช 
(SANDWICH)                                                                                                                                                

6. สามารถใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา กิจกรรมเดิน - ว่ิง ออกก าลังกาย และสามารถแข่งขันกีฬาระดับ
ท้องถิ่นได้  

7. ในการติดตั้งต้องใช้เครื่อง PAVER และสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ                                  
8. พื้นสังเคราะห์ผิวหน้าแข็ง มีความยืดหยุ่นสูง มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน                                                                                                                       
9. มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) รุ่น CHE - SANDWICH (NR) พื้นลู่ว่ิง หนา 13 มิลลิเมตร (สีแดง) และ 3) รุ่น CHE - 

Spray Coat (NR) พื้นลู่ว่ิง หนา 13 มิลลิเมตร (สีแดง) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  
 

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

 
 
 
 
 
 

  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด      0 2539 9069 - 70 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010040 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ จากวัสดุ
ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมยางธรรมชาติ  
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2563 - มิถุนายน 2566 (2 ปี 11 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 การก่อสร้างพื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์  
การเคลือบพื้นผิวยางลงบนพื้นคอนกรีตหรือพื้นแอสฟัสท์ การคิดค้นนวัตกรรมน้ีได้มีการปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณสมบัติพื้นสังเคราะห์ลู่ลาน
กรีฑา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์ มอก. 2683 - 2558 เม็ดยางด าธรรมชาติที่น ามาเป็นส่วนผสม 
เพื่อใช้ท าพื้นสังเคราะห์ต้องมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์เทียบเคียงกับ มาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 ซ่ึงพื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติ
ยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาพอากาศ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดินและการว่ิงได้ ในการก่อสร้าง
พื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ใช้วัสดุเม็ดยางธรรมชาติผสมกับเม็ดยางสังเคราะห์ เป็นการทดแทนการใช้เม็ดยาง
สังเคราะห์ทั้งหมดที่น าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้ยางพาราไทย ช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาด และยังช่วย
เพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทยได้อีกด้วย 
 คุณสมบัติเฉพาะ 
  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร 

1.  วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2558  
2.  วัสดุเม็ดยางด า มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร       
3.  เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะและท าการบดอัด ความหนา 8 มิลลิเมตร                                         
4.  เน้ือยางสังเคราะห์ (Polyurethane) เททับหน้าชั้นเม็ดยางด า ความหนา 2 มิลลิเมตร                  
5. การแบ่งประเภทของสนามกีฬา ขึ้นอยู่กับการตีเส้นสนาม      
6. พื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ประเภท C ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558  
7. ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ  เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานเอนกประสงค์ 

เป็นต้น 
8. พื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 8 มิลลิเมตร 
1. วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2558  
2. วัสดุเม็ดยางด า มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร       
3. เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะและท าการบดอัด ความหนา 6 มิลลิเมตร                                         
4. เน้ือยางสังเคราะห์ (Polyurethane) เททับหน้าชั้นเม็ดยางด า ความหนา 2 มิลลิเมตร                  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

5. การแบ่งประเภทของสนามกีฬา ขึ้นอยู่กับการตีเส้นสนาม      
6. พื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ประเภท C ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558    
7. ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ  เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานเอนกประสงค์ 

เป็นต้น 
8.  พื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 12 มิลลิเมตร 
1. วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2558  
2. วัสดุเม็ดยางด า มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร       
3. เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะและท าการบดอัด ความหนา 10 มิลลิเมตร                                         
4. เน้ือยางสังเคราะห์ (Polyurethane) เททับหน้าชั้นเม็ดยางด า ความหนา 2 มิลลิเมตร                  
5. การแบ่งประเภทของสนามกีฬา ขึ้นอยู่กับการตีเส้นสนาม      
6. พื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ประเภท C ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558    
7. ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ  เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานเอนกประสงค์ 

เป็นต้น 
8.  พื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

  รุ่น CHE - EPDM Binder (Top Acrylic) หนา 15 มิลลิเมตร 
1. ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานเอนกประสงค์  
2. พื้นสังเคราะห์ เม็ดยางด าธรรมชาติผสมกับสารยึดเกาะโพลียูรีเทน (Binder) ความหนา 15 มิลลิเมตร 

ชั้นบนเคลือบด้วยสีอะคริลิค หนา 0.5 มิลลิเมตร                                 
3. วัสดุเม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 – 2558 

(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์)    
4. พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น และมีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรม  

การเดิน-ว่ิง ได้ 
5. มีคุณสมบัติป้องกันยูวี และคงทนต่อการใช้งาน 

  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 7 มิลลิเมตร 
1. วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 – 2558 
2. วัสดุเม็ดยางด ามีขนาด 1 – 3 มิลลิเมตร 
3. เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะและท าการบดอัด ความหนา 5 มิลลิเมตร 
4. เน้ือยางสังเคราะห์ (Polyurethane) เททับหน้าชั้นเม็ดยางด า ความหนา 2 มิลลิเมตร 
5. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ้นอยู่กับการตีเส้นสนาม 
6. พื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ประเภท C ตามมาตรฐาน มอก. 2683 – 2558 
7. ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ  เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานอเนกประสงค์ 

เป็นต้น 
8. พื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 14 มิลลิเมตร 
1. วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2558 
2. วัสดุเม็ดยางด ามีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร 
3. เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะและท าการบดอัด ความหนา 12 มิลลิเมตร 
4. เน้ือยางสังเคราะห์ (Polyurethane) เททับหน้าชั้นเม็ดยางด า ความหนา 2 มิลลิเมตร 
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5. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ้นอยู่กับการตีเส้นสนาม 
6. พื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ประเภท C ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 
7. ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ  เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานอเนกประสงค์ 

เป็นต้น 
8. พื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

  รุ่น CHE - EPDM Binder (Top Acrylic) หนา 13 มิลลิเมตร 
1.  ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานเอนกประสงค์  
2. พื้นสังเคราะห์ เม็ดยางด าธรรมชาติผสมกับสารยึดเกาะโพลียูรีเทน (Binder) ความหนา 13 มิลลิเมตร 

ชั้นบนเคลือบด้วยสีอะคริลิค หนา 0.5 มิลลิเมตร                                 
3. วัสดุเม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 – 2558 

(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์)    
4. พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น และมีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรม  

การเดิน-ว่ิง ได้ 
5. มีคุณสมบัติป้องกันยูวี และคงทนต่อการใช้งาน 

  รุ่น CHE - EPDM Binder หนา 14 มิลลิเมตร 
1  ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ทางเดิน - ว่ิง สวนสาธารณะ ลานออกก าลังกาย  

และลานกิจกรรมต่าง ๆ  
2 พื้นสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติผสมกับสารยึดเกาะโพลียูรีเทน (Binder) ความหนา 14 มิลลิเมตร 

ชั้นล่างเม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ Binder 8 มิลลิเมตร (Polyurethane Binder & EPDM NR 
Black) และชั้นบนเม็ดยางสีผสมสารยึดเกาะ Binder 6 มิลลิเมตร (Polyurethane Binder & 
EPDM NR Color) 

3 วัสดุเม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 – 2558 
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์)    

4 พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น และมีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรม  
การเดิน-ว่ิง ได้ 

5 มีคุณสมบัติป้องกันยูวี และคงทนต่อการใช้งาน 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) – 4) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 5) – 8) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 

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

 
 
 
 
 
 

  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด      0 2539 9069 - 70 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า (Water Purifying Unit) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีเก้ิล ดรีม จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีเก้ิล ดรีม จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย : บริษัท อีเก้ิลดรีม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าภายใต้ชื่อการค้า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ถูกคิดค้น ออกแบบ วิจัยพัฒนาขึ้นมาใหม่
โดยเอกชนไทย ประกอบด้วย กระบวนการเติมสารเคมีอย่างแม่นย าด้วยปั๊มจ่ายสาร การกวนเร็วด้วยเครื่องผสมสารละลาย
เชิงกล การเติมอากาศด้วยหัวฉีดสุญญากาศแบบเวนจูรี่ การกวนช้าในห้องกวนเพื่อการตกตะกอนในขั้นแรก การแยกอนุภาค
ตะกอนหนักด้วยน้ าหมุนแบบไซโคลน การบังคับทิศทางการตกตะกอนด้วยกรวยคว่ าด้านล่าง และการกรองผ่านชั้นไส้กรอง
แบบไหลขึ้น ง่ายต่อการติดตั้งและบ ารุงรักษา โดยมีก าลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง  1.65 x 
5.20 เมตร ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ได้รับการออกแบบและพัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อแก้ไขพื้นที่ที่
ระบบประปามีปัญหาหรือไม่สามารถใช้การได้ โดยสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ หรือระบบเก่าที่มีอยู่ เช่น ถังเก็บน้ าหอถัง
สูงได้ และสามารถใช้งานได้ทั้งน้ าผิวดิน และน้ าบาดาลในระบบเดียวกัน 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค มีก าลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่ วโมง  

เหมาะกับชุมชนชนาดไม่เกิน 70 ครัวเรือน 
2. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ประกอบด้วย ถังสูงเหล็กรูปพรรณ จ านวน 2 ถัง 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.97 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 
3.   ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค สามารถบ าบัดค่าความเป็นกรด  - ด่าง (pH)  

ความขุ่น สีที่ปรากฎ และเหล็ก ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
4. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค สามารถก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ E.coli และ Coliform ได้

ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
5. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค มีบริการดูแลหลังการขายแบบจ ากัดเป็นระยะเวลา 1 ปี  
     (เข้าบ ารุงรักษาระบบ จ านวน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน ในระหว่างรับประกัน) 
6.  บริการทดสอบคุณภาพน้ าก่อน/หลังติดตั้งระบบ 
 6.1  การทดสอบค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ความขุ่น สี และเหล็กของน้ าดิบก่อนเข้าระบบ และ

 น้ าประปาที่ได้จากระบบ จ านวนอย่างละ 1 ครั้ง 
 6.2  การทดสอบค่าเชื้อจุลินทรีย์ E.coli และ Coliform ของน้ าดิบก่อนเข้าระบบ และน้ าประปา 

 ที่ได้จากระบบ จ านวนอย่างละ 1 ครั้ง 
7.  มีระบบล้างย้อนสารกรองของสมาร์ทเพียวคอมแพ็ค เป็นระบบอัตโนมัติ 
8. รายละเอียดแบบแปลนตามภาคผนวก  
 (แบบแปลนดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  

ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยแล้ว) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

หมายเหตุ :  หน่วยงานผู้ใช้จะต้องมีการตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมี รวมถึงปริมาณ
 เชื้อจุลินทรีย์ของน้ าขาเข้าระบบ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน้ าเพื่อการประปา เช่น มาตรฐาน
 คุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค หรือมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 

 
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562 

- แก้ไขขนาดพื้นที่ ในการติดตั้ง เพิ่มระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ  และแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ  
พร้อมแนบแบบแปลนในภาคผนวกท้ายเล่มบัญชีนวัตกรรมไทย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
มีนาคม 2564 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท อีเก้ิล ดรีม จ ากัด      08 1542 7299 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย:  นิวเคลียร์ C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
หน่วยงานที่พัฒนา :  วิจัยร่วมกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สวทช. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจ้างที่ปรึกษา (ดร.รัฐ พิชญางกูร) 
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท จี.ไอ.บี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
 2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซาท์เทิร์นแอกริคัลเชอะโปรดักส์ 
  3.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี จ ากัด 
  4.  บริษัท นฤคม จ ากัด 
  5.  บริษัท เปิงใจ๋ จ ากัด 
  6.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
 7.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านักงานกรุงเทพ) 
 8.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 9.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
 10. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 11. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม : 

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถส่งเสริมให้พืชมีความแข็งแรง และการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น โดยที่
ไม่ได้จัดเป็นปุ๋ยและวัตถุอันตราย 

2. ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตพืชด้านผลผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช 
3. สามารถใช้ได้ในขบวนการผลิตพืชผัก ผลไม้ แบบปลอดสารพิษ เน่ืองจากไม่มีสารก าจัดศัตรูพืชและ  

โลหะหนักปนเปื้อน 
4. มีน้ าหนักเฉลี่ยของโมเลกุลที่เหมาะสม คือ 2.4 x  104 Daltons 

  
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2559 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 

 
 บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า 
ส าหรับสัตว์ 

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

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา
ผู้ เชี่ยวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ ดร.ศุภพงษ์  
ภูวพัฒนะพันธ์ุ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนุน 
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จ ากัด 
 2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
    3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านักงานกรุงเทพ) 
    4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
    5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
    6.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
 7.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 
 8.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 9.  บริษัท พี แอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 10. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 11. บริษัท จี.ไอ.บี.เทรดดิ้ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  
ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซ่ึงเป็นสารเสริม
การเจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะส าหรับ สุกร ไก่ และกุ้ง โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือ อาหารซ่ึงร่างกายสัตว์ไม่สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหาร
และล าไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรียบริเวณในล าไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการท างานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์
โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสัตว์ (Average Diary Gain : ADG) 
3. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสัตว์ 
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย เม่ือฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย    

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง 
ส าหรับสัตว์ 

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

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ ดร.ศุภพงษ์  
ภูวพัฒนะพันธ์ุ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จ ากัด 
 2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
    3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านักงานกรุงเทพ) 
    4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
    5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
    6.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
    7.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 
 8.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 9. บริษัท พี แอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 10. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 11. บริษัท จี.ไอ.บี.เทรดดิ้ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:  
 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง ส าหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  
ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซ่ึงเป็นสารเสริม
การเจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะส าหรับ สุกร และ ไก่ไข่ โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือ อาหารซ่ึงร่างกายสัตว์ไม่สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะ
อาหารและล าไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรียบริเวณในล าไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการท างานและส่งเสริมการเติบโต  
ของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสัตว์ (Average Diary Gain : ADG) 
3. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสัตว์ 
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย เม่ือฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 
 

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

 บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010010 

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

Elicitor) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา

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

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท จี.ไอ.บี.เทรดดิ้ง จ ากัด 

2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านักงานกรุงเทพ) 
4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

 5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
6.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 

 7.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 8.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช “บิ๊ก” เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในระบบการปลูกพืช โดยใช้สาร 
Functional Activated Nano Vacc-Fertiliceutical for plant ซ่ึงประกอบด้วยสาร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Stimulant หรือ 
Elicitor และกลุ่มที่ เป็น Precursor กระตุ้นและเหน่ียวน าให้พืชเกิดกระบวนการสร้างภู มิต้านทานขึ้นจากภายใน  
เกิดการป้องกันและต้านทานต่อการเข้าท าลายของโรค แมลงและสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม มีประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิ 
ที่ยาวนาน และสามารถซึมผ่านเซลล์พืชได้ทันที มีคุณสมบัติสามารถส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานให้แก่พืช การเจริญเติบโต 
และคุณภาพและปริมาณของผลผลิตพืช และได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานต่อโรค และแมลงในพืช 
2. สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย เม่ือฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 

 บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010011 

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

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

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด และจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ ดร.ศุภพงษ์ 
ภูวพัฒนะพันธ์ุ  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จ ากัด 

2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านักงานกรุงเทพ) 
4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
6.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 

 7.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 
 8.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 9. บริษัท พี แอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 10. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 11. บริษัท จี.ไอ.บี.เทรดดิ้ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม:      

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

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิชั่น) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ 
หรืออาจเรียกว่า organic chelate ซ่ึงหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ้นโดยการจับกันระหว่าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั้งแต่ 2 ต าแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน 
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่านเข้าไประบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยไม่เปิ ดโอกาสให้ประจุลบจากที่ อ่ืน 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

เข้าท าปฏิกิริยาแร่ธาตุน้ันได้ ท าให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงท าให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อีกทั้งยัง
สามารถกระตุ้นภูมิ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น 

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

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย เม่ือฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 

- ปรับลดราคาลงจากเดิม และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
เมษายน 2562 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ 
มิถุนายน 2563 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010012 

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

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

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด และจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ  ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ ดร.ศุภพงษ์ 
ภูวพัฒนะพันธ์ุ  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จ ากัด 

2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านักงานกรุงเทพ) 
4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
6.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 

 7.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 
 8.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 9. บริษัท พี แอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 10. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 11. บริษัท จี.ไอ.บี.เทรดดิ้ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :      

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

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิชั่น) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ 
หรืออาจเรียกว่า organic chelate  ซ่ึงหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ้นโดยการจับกันระหว่าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั้งแต่ 2 ต าแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน 
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่านเข้าไประบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประจุลบจากที่ อ่ืน  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

เข้าท าปฏิกิริยาแร่ธาตุน้ันได้ ท าให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงท าให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อีกทั้งยัง
สามารถกระตุ้นภูมิ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น 

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

 
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย เม่ือฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 

- ปรับลดราคาลงจากเดิม และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่ายรายเดิม จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร   
รหัส : 02010021 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (Plant Growth Promoting Rhizobacteria 
(PGPR)) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (ส าหรับข้าว) ตราอินโนฟาร์ม (INNOFARM – 
PGPR Bio fertilizer (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิชาการเกษตร 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2564 – มีนาคม 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ตราอินโนฟาร์ม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ีเป็นผลงานการพัฒนาของกรม
วิชาการเกษตร เป็นปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ส าหรับข้าว ประกอบด้วยแบคทีเรีย 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ Azospirillum brasilense และ 
Burkholderia vietnamiensis ซ่ึงเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืช (rhizosphere) และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืชได้ โดยได้รับการขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ และได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ 

โดยแบคทีเรียกลุ่มน้ีมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนละลายธาตุอาหารที่ตรึงอยู่ในดิน และสร้างสารกระตุ้น 
การเจริญเติบโตของพืชคล้ายออกซิน (IAA) โดยแบคทีเรียเหล่าน้ีสามารถตรึงไนโตรเจน และเพิ่มรูปที่เป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหารพืชบางชนิดในดิน ส่งเสริมการเจริญของรากข้าว จึงสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวรากท าให้เพิ่มการดูดน้ าและธาตุอาหารได้
มากกว่าปกติ สามารถเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช (ละลายฟอสฟอรัส) สร้างสารซิเดอโรฟอร์ (siderophores) 
ซ่ึงมีคุณสมบัติเพิ่มการน าธาตุเหล็กเข้าสู่เซลล์พืช โดยการแย่งจับธาตุเหล็กบริเวณรอบรากพืช ท าให้เชื้อราโรครากพืชไม่
สามารถน าธาตุเหล็กไปใช้ได้ นอกจากน้ียังสามารถสร้างฮอร์โมนพืช (phytohormones) เช่น ฮอร์โมนกลุ่มออกซิน (auxins) 
ซ่ึงกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ การแบ่งและการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ สร้างเอนไซม์ไคติเนส (chitinase) และลามินาริเนส 
(laminarinase) ย่อยเส้นใยเชื้อราโรคพืช สร้างสารปฏิชีวนะที่มีฤทธ์ิต้านเชื้อรา ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคพืชได้ เป็นต้น 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ปุ๋ยชีวภาพ ประเภทพีจีพีอาร์ ที่ ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ โดยกรมวิ ชาการเกษตร  

ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
2. ปุ๋ยชีวภาพ ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ 2 ชนิด ได้แก่ 1) อะโซสไปริลลัม บราซิเลน Azospirillum brasilense 

ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน และ 2) เบิร์กโคเดอร์เรีย เวียดนามเมียซิส Burkholderia 
vietnamiensis ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการละลายฟอสฟอรัสให้กับพืช 

3. ปุ๋ยชีวภาพ มีปริมาณจุลินทรีย์ Azospirillum brasilense ไม่น้อยกว่า 1 x 106  โคโลนีต่อน้ าหนักปุ๋ยชีวภาพ 
1 กรัม 

4. ปุ๋ยชีวภาพ มีปริมาณจุลินทรีย์ Burkholderia vietnamiensis ไม่ต่ ากว่า 1 x 106  โคโลนีต่อน้ าหนักปุ๋ยชีวภาพ 
1 กรัม 

5. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ มีลักษณะเป็นผง วัสดุรองรับ คือ กากตะกอนโรงงานน้ าตาล (ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) 
6. ปุ๋ยชีวภาพ มีอายุของเชื้อจุลินทรีย์นับตั้งแต่วันที่ผลิต 180 วัน แนะน าควรเก็บในที่เย็น 
 
 
 

 บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จ ากัด      0 3451 0999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร   
รหัส : 02010022  

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อูฟู 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิชาการเกษตร 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อะโกรไบโอเมท จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อะโกรไบโอเมท จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อะโกรไบโอเมท จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2564 – มีนาคม 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ หมายถึง ปุ๋ยที่ประกอบด้วยแบคทีเรียบริเวณรากที่มีชีวิตที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
โดยสามารถตรึงไนโตรเจนละลายธาตุอาหารพืช และสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช การที่แบคทีเรียมีบทบาท 
ได้พร้อมกันหลายอย่างน้ี จึงท าให้แบคทีเรียสามารถให้ธาตุอาหารส าหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับพืชได้  แต่ทั้งน้ี 
ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย เช่น พันธ์ุพืช และการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการอยู่รอด 
ของจุลินทรีย์ 

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ อูฟู (ข้าว) ประกอบด้วย แบคทีเรียบริเวณราก 2 สกุล ได้แก่ อะโซสไปริลลัม บราซิเลน  
และเบิร์กโคเดอร์เรีย เวียดนามเมียนซิส ที่สามารถตรึงไนโตรเจน ละลายธาตุอาหารที่ตรึงอยู่ในดิน และสร้างสารกระตุ้น 
การเจริญเติบโตของพืช คล้าย ไอ เอ เอ (IAA) โดยแบคทีเรียเหล่าน้ีสามารถตรึงไนโตรเจน และเพิ่มรูปที่เป็นประโยชน์ 
ของธาตุอาหารพืชบางชนิดในดิน ส่งเสริมการเจริญของรากข้าว จึงสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวราก ท าให้เพิ่มการดูดน้ าและปุ๋ย 

โดยผลงานน้ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ส าหรับข้าว จากกรมวิชาการเกษตร 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ประกอบด้วยแบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ Azospirillum brasilense และ Burkholderia 
vietnamiensis 

2. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ มีปริมาณเชื้อ Azospirillum brasilense ไม่ต่ ากว่า 1.0 x 106  โคโลนีต่อน้ าหนักปุ๋ย
ชีวภาพ 1 กรัม 

3. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ มีปริมาณเชื้อ Burkholderia vietnamiensis ไม่ต่ ากว่า 1.0 x 106  โคโลนีต่อน้ าหนักปุ๋ย
ชีวภาพ 1 กรัม 

4. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ มีประสิทธิภาพในการผลิต IAA จากเชื้อ และตรึงไนโตรเจน โดยแนะน าให้ใช้
กับข้าว 

5. อายุการเก็บรักษา 90 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
6. ชนิดของวัสดุรองรับ เปลือกไม้ยูคาลิปตัสแช่น้ าบดละเอียด 
 

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

 
 
 

 บริษัท อะโกรไบโอเมท จ ากัด      0 2434 3671-3 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010104 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)                                                                                                               
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 แอลไซม์ (Alzime) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                             บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด และศูนย์วิจัย

คลินิกศิริราช (Siriraj Clinical Research Center) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                      -  
ผู้จ าหน่าย :                                                     บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  -   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :          บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :                                         ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี)  
คุณสมบัตินวตักรรม :  

1. ยาแอลไซม์ (Alzime) มีข้อบ่งใช้ ส าหรับโรคอัลไซเมอร์ 
- ส าหรับการรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzimer’s dementia) ระยะเริ่มแรก 

ถึงปานกลาง และระยะรุนแรง 
- ส าหรับการรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular dementia) 

2. ยาแอลไซม์ (Alzime) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยทัดเทียม
กับยาต้นแบบ ที่น าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า 
มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ และสามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบได้ ( Interchangeable) ทั้งยังมีราคา
ย่อมเยาว์กว่ายาต้นแบบ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาแอลไซม์ (Alzime)  ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ โดนีพี ซิล ไฮโดร คลอไรด์  (Donepezil 

hydrochloride) 
2. ยาแอลไซม์ (Alzime) เป็นยาที่อ้างอิงตามเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ยา ตามมาตรฐานเภสัชต ารับ (USP)  
3. ยาแอลไซม์ (Alzime) ผลิตโดย บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด  ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s)  

4. ยาแอลไซม์ (Alzime) มีมาตรฐานการเก็บรักษาและกระจายยาตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
ในการ จัด เ ก็บและจ าห น่าย เภสัชภัณฑ์   World Health Organization Good Manufacture 
Practices (GMP) and Good Storage and Distribution Practice (GSDP) 

5. ยาแอลไซม์ (Alzime) มีการบ่งชี้เพื่อความสะดวก ในการบริหารยา ดังน้ี 
- เม็ดยา มี imprint code ซ่ึงง่ายต่อการบ่งชี้ (identification)  
- บรรจุใน แผงอลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท ป้องกันแสงและป้องกันความชื้น  
- แผงยา ระบุ ชื่อยา Lot No วันสิ้นอายุ ทุกๆ เม็ดยา (unit dose) เพื่อช่วยในการบริหารยา 
- กล่องยา  มี sticker สีแสดงปีที่หมดอายุ เพื่อช่วยในการบริหารยาตามระบบ First In First Out 

(FIFO) 
6. มีมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2017 ในด้านการทดสอบยา Donepezil hydrochloride, 

Tablets 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

- ทบทวนสิท ธิ ในการขึ้ นบัญชีน วัตก รรมไทย  จากเดิม  3  ปี  (สิ้ นสุ ดตุ ลา คม 2564)  เป็น  8 ปี   
ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุด ตุลาคม 2569) 
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ในขอบข่าย ยาโดนีพีซิล (Donepezil hydrochloride) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด      0 2737 6717 



30 

 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010151 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คาดิพลอท (Cardiplot) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด จ้างศูนย์วิจัยคลินิก 

ศิริราช (Siriraj Clinical Research Center) วิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด   
ผู้แทนจ าหน่าย : -   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด   
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  

1. ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride) เป็นยากลุ่มปิดก้ันแคลเซียม (Calcium 
channel blockers) โดยยับยั้งแคลเซียมเข้าเซลล์กล้ามเน้ือเรียบทาง L-type และ T-type calcium channels ส่งผลท าให้
หลอดเลือดส่วนปลายขยายตัวและลดความดันโลหิต นอกจากน้ียามานิดิปีน (manidipine) มีประโยชน์ผลต่อการท างานของไต 
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงผู้ที่มีการท างานของไตบกพร่อง (renal impairment) และ/หรือ เบาหวานชนิดที่สองร่วมด้วย 

2. ยาคาดิพลอท (Cardiplot) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ที่มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบ
กับยาต้นแบบ และมีความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา (Therapeutic equivalence) กับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาคาดิพลอท (Cardiplot) มีข้อบ่งใช้ส าหรับ 
a. โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่รู้สาเหตุ ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (Mild-to-moderate 

essential hypertension)  
b. โรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการท างานของไตบกพร่อง (Hypertension with renal impairment) 
c. โรคความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง (Severe hypertension)    

2. ยาคาดิพลอท (Cardiplot) มีผลการศึกษาชีวสมมูล ที่แสดงความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ และสามารถ
เปลี่ยนแทนยาต้นแบบได้ (Interchangeable) 

3. ยาคาดิพลอท (Cardiplot) มีราคาย่อมเยาว์กว่ายาต้นแบบ ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้ยา 
ในการรักษาโรคมากขึ้น 

4. คุณสมบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
a. เป็นยาเม็ด มี imprint code บนเม็ดยา และแสดงรูปเม็ดยาที่กล่องยา ซ่ึงง่ายต่อการบ่งชี้  

(identification) 
b. บรรจุในแผงที่มีฉลากระบุ ชื่อยา รุ่นการผลิต (Lot. No.) วันสิ้นอายุ ทุก ๆ เม็ด (unit dose) 
c. ภาชนะบรรจุ (กล่องยา) ระบุชื่อยา ชื่อทางการค้า ส่วนประกอบตัวยาส าคัญ ความแรง เลขที่ผลิต 

วันสิ้นอายุ และมี sticker สีแสดงปีที่หมดอายุ ไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุ เพื่อประโยชน์ 
ในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ตามระบบ First In First Out (FIFO system) 

5. ผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) 

6. มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดเก็บและกระจายสินค้าส าเร็จรูป Good Storage and 
Distribution Practice (GSDP) 

7. มีมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2017 ในด้านการทดสอบยา Manidipine Hydrochloride, 
Tablets 
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หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 2561 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี  (สิ้นสุด กันยายน 2565)  เป็น 8 ปี   

ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุด กันยายน 2570) 
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ในขอบข่าย ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์  (Manidipine Hydrochloride) ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564   
 

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

 
 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด      0 2737 6717 
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ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010216 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาโมซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin hydrochloride)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 โซโมซิน (ZOMOXIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                             บริษัท มิลลิเมด จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                      -  
ผู้จ าหน่าย :                                                     บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :          บริษัท มิลลิเมด จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :                                         มีนาคม 2564 – มีนาคม 2567 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวตักรรม :  
 ยาโมซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin Hydrochloride) เป็นยาปฏิชีวนะ กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน 
(Fluoroquinolone) ยาโมซิฟลอกซาซิน จะยับยั้ง DNA gyrase (เอนไซม์ topoisomerase II) และเอนไซม์ topoisomerase IV 
ซ่ึง DNA gyrase น้ัน เป็นเอนไซม์ที่จ าเป็นในการรักษาสภาพโครงสร้างของดีเอ็นเอไว้ใช้ในกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ  
การถอดรหัส การซ่อมแซมดีเอ็นเอ การรวมตัวและการเปลี่ยนต าแหน่งดีเอ็นเอ ดังน้ัน ยาจึงออกฤทธ์ิการยับยั้งแบบฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียได้ โครงสร้างของยาโมซิฟลอกซาซิน ประกอบด้วยหมู่ 8-methoxy และ 7-diazabicyclo อยู่บนโครงสร้างหลัก 
ควิโนโลน ท าให้ยามีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียแกรมบวกได้มากขึ้น และลดการดื้อยาในเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก  
 ต ารับยาโมซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ ภายใต้ชื่อการค้า โซโมซิน (ZOMOXIN) ในรูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
ส าหรับรับประทานของตัวยาส าคัญ Moxifloxacin Hydrochloride eq. to moxifloxacin 400 mg เป็นยาที่ได้พัฒนา
ต ารับยาจาก บริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ  
โดยมีราคายาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ากับยาอ้างอิงจากต่างประเทศ และมีความเท่าเทียมกัน
ทางเภสัชกรรมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคมากขึ้น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาโซโมซิน (ZOMOXIN) เป็นยารูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์มส าหรับรับประทาน ใช้ส าหรับการรักษา 
โรคติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียสายพันธ์ุที่มีความไวต่อยา 
ดังน้ี 

1.1 อาการก าเริบแบบเฉียบพลันของหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
1.2 โพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน 
1.3 ปอดอักเสบชนิดที่ติด เชื้อจากชุมชม รวมทั้ งปอดอักเสบที่ มีสาเหตุจากแบคที เ รี ย  

S. pneumoniae สายพันธ์ุที่ดื้อยาหลายชนิด 
1.4 การติดเชื้อในช่องท้องที่มีอาการแทรกซ้อน รวมทั้งการติดเชื้อจากจุลชีพหลายชนิด เช่น ฝี 

หนอง 
1.5 การติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังที่มีอาการแทรกซ้อน (รวมทั้งการติดเชื้อที่เท้า

ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน) 
1.6 การติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน 
1.7 การติดเชื้อและอักเสบในอุ้งเชิงกรานที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อที่ทางเดินของ

ระบบสืบพันธ์ุส่วนบนในสตรี รวมทั้ง ปีกมดลูกอักเสบ และเยื่อบุมดลูกอักเสบ 
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2. ยาโซโมซิน (ZOMOXIN) เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัย และพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย  
ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs 

3. ยาโซโมซิน (ZOMOXIN) ผ่านการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ พบว่าทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของ
ผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังน้ัน ยาน้ีจึงมีความปลอดภัย และสามารถน ามาใช้ในการรักษา 
ในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท มิลลิเมด จ ากัด      0 2461 1234 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  
รหัส : 07010026 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดีประเภท Bulb E27 ที่ควบคุมผ่านเครือข่าย Wi-Fi 
(LED Bulb E27 with integrated wireless (Wi-Fi) control 
system) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Smart LED Bulb 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 2. บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จ ากัด 
 3. บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
 4. บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จ ากัด 
 5. บริษัท วี เอ อาร์ เอส จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย : บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2564 – มีนาคม 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 หลอดไฟชนิดหลอดแอลอีดีที่มีระบบควบคุมแบบไร้สาย (Wi-Fi) เป็นการออกแบบระบบแสงสว่างซ่ึงมีปัจจัย 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ความส่องสว่าง อุณหภูมิสีของแสง ความถูกต้องของสี โดยฟังก์ชั่นการท างานของหลอดไฟจะรับการสั่งการ
ควบคุมจาก Application TuyaSmart บนอุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ หรือระบบไอโอเอส ผ่านระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้แก่ ควบคุมการเปิด - ปิดไฟฟ้า ปรับลดปริมาณแสง และปรับสีของแสง โดยขั้นตอนน้ีได้ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบแสงสว่างจากห้องปฏิบัติการทดสอบและการท างานของระบบควบคุม ได้แก่ การเปิด - ปิดไฟฟ้า ปรับลด
ปริมาณแสง และการปรับสีของแสง ผ่านสมาร์ทโฟน ผลลัพธ์ที่ได้พบว่า หลอดไฟชนิดหลอดแอลอีดี รุ่น LED - BULB/SMART RGBW 
ที่มีหน่วยควบคุมแบบไร้สาย (Wi-Fi) มีประสิทธิภาพความส่องสว่าง อุณหภูมิสีของแสง ความถูกต้องของสี ตามค่าที่ก าหนด 
และสามารถท างานตามค าสั่งการควบคุม เปิด - ปิดไฟฟ้า ปรับลดปริมาณแสง และปรับสีของแสงผ่าน Application ที่ติดตั้ง
บนสมาร์ทโฟน ได้อย่างถูกต้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. หลอดไฟ LED Bulb ใช้ก าลังไฟฟ้า 9 วัตต์  
2. หลอดไฟ LED Bulb สามารถรองรับและใช้งานได้ที่แรงดันไฟฟ้าที่ 230 โวลต์ ที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์  
3. ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) 950 ลูเมน โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08 
4. ประสิทธิภาพความส่องสว่างมากกว่า (Efficacy) 105 lm/W โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน  

IES LM-79-08 
5. ค่าความถูกต้องของสี (CRI) ไม่น้อยกว่า 80 โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08 
6. มุมกระจายแสงของหลอด (Beam Angle) ไม่น้อยกว่า 170 องศา 
7. เป็นขั้วหลอดแบบ E27   
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8. ชุดขับหลอดอยู่ภายในหลอด     
9. สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม 0 - 40 องศาเซลเซียล   
10. สามารถควบคุมและเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
11. หลอดไฟ LED Bulb ผ่านการยื่น SDoC ต่อทาง กสทช. แล้ว 
12. หลอดไฟ LED Bulb รองรับระบบปฏิบัติการ Android Version 6.0 และ IOS Version 10.0 ขึ้นไป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ากัด      0 2642 5092 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with 
Pole)   

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with 
Pole) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จ ากัด 
 2. บริษัท นีโอ ทราฟฟิค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2563 - ธันวาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกและ
ง่ายต่อการติดตั้ง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดจ านวนการติดตั้งโคมไฟ และยังคงประสิทธิภาพการส่องสว่าง  
ตามมาตรฐาน โดยชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันน้ี ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 
คือ 1) เสาไฟอเนกประสงค์ 2) ฐานรากแบบหลายเข็ม และ 3) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมชุดโคมไฟ  
กล่องควบคุมพร้อมแบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไว้ด้วยกัน  เสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบประกอบในชุดเดียวกันน้ีถูกออกแบบให้ตัวเสาสามารถยกขึ้น และโน้มลงได้ ท าให้ง่ายและสะดวกทั้ งการติดตั้งและ 
ซ่อมบ ารุง พร้อมฐานรากแบบหลายเข็ม สามารถติดตั้งที่หน้างานได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้ฐานรากแบบคอนกรีต และสามารถ
ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ทั้งถนน ทางเดินเท้า รวมถึงพื้นที่ที่เสียหายง่าย เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ตรอกซอยแคบ ๆ  
อีกทั้งพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ได้แก่ รถขุด/รถเจาะ/รถเครน/รถกระเช้า ในส่วนของโคมไฟ
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังไฟ 35 วัตต์ มีประสิทธิภาพส่องสว่าง 185 ลูเมน/วัตต์ แบตเตอรี่สามารถเก็บสะสม
พลังงานส ารองได้เพียงพอต่อการใช้งานนานถึง 25 ชั่วโมง และมีค่าความสม่ า เสมอของการกระจายแสง (Uniformity of 
illumination) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท ซ่ึงเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันน้ี ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสถาบัน/วิศวกรโยธา ที่มีใบอนุญาต 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 เสาไฟถนนอเนกประสงค์และฐานรากแบบหลายเข็ม 

1.  เสาไฟถนนอเนกประสงค์ท าจากเหล็ก ความสูง 6 เมตร ± 0.6% เคลือบสังกะสี แบบ Hot Dip Galvanize  
2.  เสาไฟถนนอเนกประสงค์ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มาตรฐานเลขที่ มอก. 2316  - 2549 

เสาเหล็กเคลือบสังกะสีส าหรับไฟฟ้าแสงสว่าง) 
3. เสาไฟถนนอเนกประสงค์ สามารถยกขึ้ นและโน้มลงได้ เพื่ อความสะดวก ง่ายต่อการติดตั้ งและ  

บ ารุงรักษา 
4.  เสาไฟถนนอเนกประสงค์สามารถรับน้ าหนักได้ถึง 60 กิโลกรัม 
5.  ฐานรากแบบหลายเข็มมีความแข็งแรง ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น รถเครน/ 

รถกระเช้า รถขุด รถเจาะ เป็นต้น 
6.  ฐานรากแบบหลายเข็มสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดของการเข้าถึงของเครื่องจักร 

ขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ที่เสียหายง่าย เช่น ตรอก ซอย ถนนแคบ สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 
7.  ฐานรากแบบหลายเข็มสามารถทดแทนการติดตั้งฐานรากแบบคอนกรีตได้ 
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 โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
1. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ท าจากอลูมิเนียม ประกอบด้วย ชุดโคมไฟฟ้าแอลอีดี  

กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน 
2. โคมไฟถนน มีขนาดประมาณ 1 ,330x540x50 มิลลิเมตร (ยาวxกว้างxหนา) ± 10 มิลลิเมตร  

มีน้ าหนักรวมประมาณ 23 กิโลกรัม ± 10% 
3. การวัดค่าทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM-79-08 

- ค่าก าลังไฟฟ้ารวม (Lamp Power) ประมาณ 35 วัตต์ (Watt) ±10% 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ประมาณ 6,475 ลูเมน (lumen) ±10% 
- ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างโดยประมาณ 185 ลูเมน/วัตต์ (lumen/Watt) ±10% 

4. การวัดค่าสี อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM-79-08 
- ค่าดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปเริ่มต้น (Color Rendering Index : CRI) (ค่าดัชนีความถูกต้องของสี) ≥ 70 
- ค่าอุณหภูมิสีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) ประมาณ 5,000K (5028 ± 283) 

5. มีการระบายความร้อนของตัวโคมเป็นแบบ Passive Cooling โดยไม่มีส่วนการระบายความร้อนแบบ 
Active Cooling ใด ๆ 

6. มีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า IP65 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน EN60598 - 1 
7. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านการทดสอบมาตรฐานเลขที่  มอก.1955  - 2551  

(หัวข้อ การแพร่สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แผ่กระจายเป็นคลื่น) 
8. เซลล์แสงอาทิตย์ ที่น ามาประกอบเป็นชุดเดียวกับโคมไฟถนน เป็นชนิดผลึกซิลิคอน ให้ก าลังสูงสุ ด 

120 วัตต์ (Watt) ± 5% ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1843 - 2553 

9. แบตเตอรี่ที่น ามาประกอบเป็นชุดเดียวกับโคมไฟถนน  เป็นชนิดเซลล์ลิเทียมไอออนฟอสเฟต 
(LiFePO4) ขนาด 12.8 V 49 Ah ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC62619 

10. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเก็บพลังงาน ซ่ึงสามารถ  
เก็บสะสมพลังงานส ารองได้เพียงพอต่อการใช้งานยาวนานถึง 25 ชั่วโมง โดยส่องสว่างในโหมด
พลังงานสูงสุดที่ประมาณ 35 วัตต์ ในช่วง 0 - 3.5 ชั่วโมงแรก ซ่ึงมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบ 
ไม่น้อยกว่า 15 lux และส่องสว่างในโหมดพลังงานต่ าสุดที่ประมาณ 21 วัตต์ ในช่วง 3.5 - 25 ชั่วโมง 
ซ่ึงมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 10 lux 

11. ความส่องสว่างเฉลี่ยอ้างอิงรายงานผลการทดสอบที่การติดตั้งระยะห่างระหว่างโคมประมาณ 30 เมตร 
ความสูงผิวถนนถึงจุดก่ึงกลางช่องแสงของโคมประมาณ 6.5 เมตร ท ามุมประมาณ 15 องศา  
กับแนวราบความกว้างถนนประมาณ 8 เมตร เม่ือใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ 
- ความส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบ (Average Illuminance) ไม่น้อยกว่า 15 lux และ 10 lux 
- ค่ าความสม่ า เสมอความส่องส ว่าง  (Uniformity of Illuminance) Emin/Eav ≥ 0.4 และ 

Emin/Emax ≥ 0.167 
12. ระยะเวลาการอัดประจุแบตเตอรี่ จะใช้เวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง ซ่ึงเพียงพอต่อการใช้งานภายใน 1 วัน 

(ประมาณ 12 ชั่วโมง) 
 
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2563 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 
 

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

 

 บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2811 1741 - 5 
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ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะ  
รหัส : 08010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ  
  (Traffic pole from natural rubber) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ  
  (Traffic pole from natural rubber) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2564 – มีนาาคม 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ เป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกทางด้านงานทาง ช่วยควบคุมจราจรในการแบ่ง
เขตถนน บอกต าแหน่งของเส้นแบ่งช่องจราจร ป้องกันรถว่ิงผิดเลนถนน ใช้แบ่งทางเดินรถ ทางสวนเข้า – ออก แบ่งช่องทางเดิน 
ทางปั่นจักรยาน บริเวณสวนหย่อม สวนสาธารณะ ลานพื้นที่ท าการ บ่งบอกพื้นที่เขตก่อสร้าง หรือใช้ป้องกันเขตพื้นที่ห้ามเข้า 
พื้นที่ห้ามจอดของรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ หรือยานพาหนะต่าง ๆ เป็นต้น จากการวิจัยและพัฒนาน ายางธรรมชาติมาใช้เป็น
วัตถุดิบหลักร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ และเทคนิควิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะรับแรงพุ่งชน จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสาจราจรล้มลุก ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นได้ดี 
ทนต่อสภาพอากาศ และโอโซน ตัวเสาจราจรล้มลุก มีความยืดหยุ่นและสามารถคืนรูปได้เอง เม่ือถูกแรงกระท าจากภายนอก 

คุณลักษณะเฉพาะ 
รุ่น - 001 เสาจราจรล้มลุก (เสริมไส้พลาสติกที่โคนแกนเสา) 

1. เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้พลาสติกที่โคนแกนเสา เพิ่มความแข็งแรงของการยึดติดกันระหว่าง
ตัวเสาและฐาน 

2. ผลิตจากยางธรรมชาติ ไม่ผสมยางสังเคราะห์ โดยมีปริมาณยางธรรมชาติ คิดเป็นไม่น้อยกว่า 30% 
ของน้ าหนักอุปกรณ์ 

3. น้ าหนักโดยรวมของผลิตภัณฑ์เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้พลาสติกที่โคนแกนเสา ประมาณ  
2.57 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ าหนักน็อต พุก ที่ใช้ส าหรับติดตั้ง) 

4. เสาจราจรล้มลุก ทนต่อการดัดงอ และล้าตัว อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ BS EN 13422-2004 เสาจราจร
สามารถกลับคืนตัวได้เหมือนเดิม และตัวเสาไม่เกิดการแตกหัก ฉีกขาด 

5. ตัวเสาจราจรล้มลุก มีเฉดสีส้ม ทนต่อสภาวะใช้งานภายนอกได้ดี โดยไม่เปลี่ยนสภาพจากความร้อน 
แสงแดด และโอโซน 

6. ตัวเสาจราจรล้มลุก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 แถบ เพื่อความปลอดภัย และเห็นเด่นชัด มีคุณสมบัติ
อ้างอิงข้อก าหนด ECE104 คลาส C 

7. ตัวฐานสีด า พร้อมฝาจุกยางปิดช่องใส่น็อตส าหรับยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้หัวของน็อตมีโอกาส
สัมผัสโดยตรงกับล้อของยานพาหนะได้ 

8. มีการทดสอบการติดไฟและลามไฟแนวนอน อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ ASTM D635 - 03 ระดับชั้นคุณภาพ HB 
(Horizontal Burning) โดยอัตราการลุกไหม้ ไม่เกิน 75 มิลลิเมตรต่อนาที ที่ความหนาชิ้นยาง
ทดสอบไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 
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รุ่น - 002 เสาจราจรล้มลุก (เสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) 
1. เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา เพิ่มความแข็งแรงของการยึดติดกัน

ระหว่างตัวเสาและฐาน และเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ 
2. ผลิตจากยางธรรมชาติ ไม่ผสมยางสังเคราะห์ โดยมีปริมาณยางธรรมชาติ คิดเป็นไม่ น้อยกว่า 30% 

ของน้ าหนักอุปกรณ์ 
3. น้ าหนักโดยรวมของผลิตภัณฑ์เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้พลาสติกที่โคนแกนเสา ประมาณ  

2.70 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ าหนักน็อต พุก ที่ใช้ส าหรับติดตั้ง) 
4. เสาจราจรล้มลุก ทนต่อการดัดงอ และล้าตัว อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ BS EN 13422 - 2004 

เสาจราจรสามารถกลับคืนตัวได้เหมือนเดิม และตัวเสาไม่เกิดการแตกหัก ฉีกขาด 
5. ตัวเสาจราจรล้มลุก มีเฉดสีส้ม ทนต่อสภาวะใช้งานภายนอกได้ดี โดยไม่เปลี่ยนสภาพจากความร้อน 

แสงแดด และโอโซน 
6. ตัวเสาจราจรล้มลุก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 แถบ เพื่อความปลอดภัย และเห็นเด่นชัด มีคุณสมบัติ

อ้างอิงข้อก าหนด ECE104 คลาส C 
7. ตัวฐานสีด า พร้อมฝาจุกยางปิดช่องใส่น็อตส าหรับยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้หัวของน็อตมีโอกาส

สัมผัสโดยตรงกับล้อของยานพาหนะได้ 
8. มีการทดสอบการติดไฟและลามไฟแนวนอน อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ ASTM D635-03 ระดับชั้นคุณภาพ HB 

(Horizontal Burning) โดยอัตราการลุกไหม้ ไม่เกิน 75 มิลลิเมตรต่อนาที ที่ความหนาชิ้นยาง
ทดสอบไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 
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 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)      0 2996 1471 



40 

 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564  ส านักงบประมาณ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


















