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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

1 01010052 น  ายาโพลิเมอร์ เชื่อมประสานส าหรับสร้างถนนดินซีเมนต์ 
(admixture (Polymer) soil cement road) 

  

  1)  ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ถัง 270.00 
  2)  ขนาดบรรจุ 5 ลิตร ถัง 1,350.00 
  3)  ขนาดบรรจุ 20 ลิตร ถัง 5,400.00 
  4)  ขนาดบรรจุ 50 ลิตร ถัง 13,500.00 
  5)  ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ถัง 54,000.00 
 

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

  

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

2 01020005 เคร่ืองผลิตน  าประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน  าหมุนวนและระบบ
ล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ 

  

  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อช่ัวโมง 

เครื่อง 948,000.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง และ 

รวมอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้งานได้ทนัที 
2.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี มรีะยะเวลาการรับประกัน 18 

เดือน (วัสดุกรองไม่รวมอยู่ในการรับประกันและการรับประกัน
จะไมค่รอบคลุมหากไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน) 

3.  แก้ไขราคาจากเดมิ 

  

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 

3 03010124 ยาเซอร์ทราลีน (Sertraline)  
(โซทาลีน : Zotaline) 

  

       ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 129.47 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
4 03010166 ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan)   
   ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรมั (4 เม็ด) กล่อง 447.80 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธใินการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ้นสุดมกราคม 2566) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกราคม 
2571) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาซูมาทริปแทน 
(Sumatriptan) 

  

5 03010199 ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib) 
(อาโคนา : Arcona) 

  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 60 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 330.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 90 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 480.00 
  3)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 120 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 630.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย   
6 03010200 ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox) 

(เอ็กซซีร็อกซ์ : EXSIROX) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 830.00 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธใินการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ้นสุดกันยายน 2566) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกันยายน 
2571) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาดีเฟอราซิรอก 
(Deferasirox) 

  

7 03010220 ยาโทพิราเมท (Topiramate)  
(แมคโครเมท : Macromate) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 400.00 
  2) ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 450.00 
  3) ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,100.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรัม  

(60 เม็ด) 2) ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม (60 เม็ด) และแก้ไข
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

  

8 03010221 ยาคิวไทอาปีน (Quetiapine)  
(ควอพีน : QUAPINE) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 225.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 457.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ชนิดเม็ด ขนาด 200 มิลลิกรัม 

(30 เม็ด) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
9 03010232 ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)  

(ฟลอคทิล : FLOCTIL)  
  

  1)  ชนิดผง ขนาด 100 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร  
 (ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลิตร) 

ขวด 95.00 

  2)  ชนิดผง ขนาด 200 มิลลิกรมั/5 มลิลลิิตร  
(ขนาดบรรจุ 5 มลิลลิิตร) 

ซอง 60.00 

  3)  ชนิดผง ขนาด 200 มิลลิกรมั/5 มลิลลิิตร  
(ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลติร) 

ขวด 170.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดผง ขนาด 100 มิลลิกรัม/ 
5 มิลลิลิตร (ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลิตร) 

  

10 03010238 ยาลิโดรเคน ไฮโดรคลอไรด์ และแอดรีนาลีน (Lidocaine HCl 
and Adrenaline)  
(โดรนิล-เอ : DRONIL-A)  

  

  1)  ชนิดฉีด ขนาด 1% บรรจุ 50 มิลลิลิตร/Vial ขวด 64.20 
  2)  ชนิดฉีด ขนาด 2% บรรจุ 50 มิลลิลิตร/Vial ขวด 69.55 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย   

11 03010242 ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)  
(เมโมทิน : MEMOTIN) 

  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 300.00 
12 03010243 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)  

(ไพกาบา : PYGABA) 
  

   ชนิดแคปซูล ขนาด 75 มิลลิกรัม (56 เม็ด) กล่อง 230.00 
13 03010244 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 

(บาเลนติน : BALENTIN) 
  

  1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 75 มิลลิกรัม บรรจุในแผงพีวีซี -อลูมิเนียม 
บลิสเตอร์ (PVC - Aluminium blister pack) (56 แคปซูล) 

กล่อง 230.00 

  2)  ชนิดแคปซูล ขนาด 150 มิลลิกรัม บรรจุในแผงพีวีซี-อลูมิเนียม 
บลิสเตอร์ (PVC - Aluminium blister pack) (56 แคปซูล) 

กล่อง 420.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
14 07010002 โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)   
  1)  ECO-S 20W โคม 5,000.00 
  2)  ECO-S 30W โคม 6,900.00 
  3)  ECO-ONE 40W โคม 8,000.00 
  4)  ECO-ONE 60W โคม 8,900.00 
  5)  ECO-TWO 110W โคม 18,900.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07010002 6)  ECO-TWO 160W โคม 25,000.00 
 (ต่อ) หมายเหตุ :  

1.  ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าตดิตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 17 ราย   

 
 

15 07010003 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)   
  1) ECO-TUBE 9W หลอด 180.00 
  2) ECO-TUBE 10W หลอด 360.00 
  3) ECO-TUBE 17W หลอด 450.00 
  4) ECO-TUBE 18W หลอด 540.00 
  5) ECO-TUBE 20W หลอด 580.00 
  6) ECO-TUBE 23W หลอด 630.00 
 

 
หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าตดิตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 17 ราย 

  

16 07010017 เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน  าหนัก 
ตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber 
Cable : FRSS OFC) 

 
 
 

 
 
 

  1)  FRSS 12C G.652.D (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร  53.25 
  2)  FRSS 24C G.652.D (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 58.60 
  3)  FRSS 48C G.652.D (12C/ท่อ) เมตร 69.30 
  4)  FRSS 60C G.652.D (12C/ท่อ) เมตร 74.65 
  5)  FRSS 12C G.655 (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 58.65 
  6)  FRSS 24C G.655 (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 68.65 
  7)  FRSS 48C G.655 (12C/ท่อ) เมตร 89.65 
  8)  FRSS 60C G.655 (12C/ท่อ) เมตร 102.65 
  หมายเหตุ :  

1.  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น  
2.  แก้ไขช่ือหน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึน้บัญชีนวัตกรรมไทย และ 

ผู้จ าหน่าย จากเดมิ บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จ ากัด เป็น 
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน)  

  

17 07010024 โคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band 
Internet of Things (NB - IoT) (LED STREET LIGHTING 
LUMINAIRE WITH NB - IoT TECHNOLOGY) 

 
 
 

 
 

  1) L&E#SLL205/NB – 40LED (ก าลังไฟฟ้า 40 วัตต์) ชุดโคมไฟ 20,000.00 
  2) L&E#SLL215/NB - 70LED (ก าลงัไฟฟ้า 70 วัตต์) ชุดโคมไฟ 24,500.00 
  3)  L&E#SLL215/NB - 105LED (ก าลังไฟฟ้า 105 วัตต์) ชุดโคมไฟ 26,000.00 
  4)  L&E#SLL215/NB - 125LED (ก าลังไฟฟ้า 125 วัตต์) ชุดโคมไฟ 27,000.00 
  5)  L&E#SLL215/NB - 150LED (ก าลังไฟฟ้า 150 วัตต์) ชุดโคมไฟ 28,500.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07010024 

(ต่อ) 
ชุดโคมไฟแต่ละชุด ประกอบด้วย  

1)  โคมไฟฟ้า ตามก าลังวัตต์ 
2)  อุปกรณ์ควบคุม NB - IoT ติดตั้งส าเร็จ พร้อมค่าบริการ

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี  
(นับจากวันที่ส่งมอบงาน) 

3)  ซอฟต์ แวร์  (Software)  เพื่ อควบคุมโคมไฟผ่ าน Web 
Application จะท าการอัพเดท (Update) ตลอดอายุการ 
ใช้งาน 10 ปี (นับจากวันท่ีส่งมอบงาน) 

4)  ให้บริการ Software ซึ่งติดตั้งบนระบบ Cloud server ของ 
Amazon Web Services (AWS) ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี 
(นับจากวันที่ ส่ งมอบงาน) หลั งจากนั้นผู้ ใ ช้ งานเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการควบคุมและ 

รับข้อมูลจากชุดโคมไฟ 
2.  เพิ่มรายการล าดับที่ 1) L&E#SLL205/NB – 40LED (ก าลังไฟฟ้า 

40 วัตต์) และแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ 

  

18 07010031 โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลกัษณะ 
การกระจายแสงได้ (LED Streetlight Dual Beam) 

  

  1)  [CM Lighting] LED Streetlight Dual Beam 50W  
รหัสรุ่น S50-DualBeam  
ขนาด กว้าง 123.5 มิลลิเมตร ยาว 613 มิลลเิมตร  
สูง 123 มิลลิเมตร 

โคม 
 

7,700.00 
 
 

  2)  [CM Lighting] LED Streetlight Dual Beam 70W  
รหัสรุ่น S70-DualBeam 

 ขนาด กว้าง 123.5 มิลลิเมตร ยาว 613 มิลลเิมตร  
สูง 123 มิลลิเมตร 

โคม 
 

9,500.00 
 

  3)  [CM Lighting] LED Streetlight Dual Beam 110W  
รหัสรุ่น S110-DualBeam 

 ขนาด กว้าง 260 มิลลเิมตร ยาว 625 มิลลิเมตร  
สูง 123 มิลลิเมตร 

โคม 
 

14,000.00 
 

  หมายเหตุ : 
1.  ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ไม่รวมค่าติดตั้ง และข้อยึดโคมส าหรับ

ติดตั้ง 
2.  รับประกัน 2 ปี จากความผิดพลาดของการผลิต ไม่รวมถึง 

การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ 
3. แก้ไขช่ือหน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึน้บัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จ ากดั เป็น บรษิัท ซีวิค อโกรเทค จ ากัด และ
เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
19 07020018 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 

ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole) 
  

  1)  รุ่น KELLI – 13506 (แบบกิ่งเดี่ยว) ประกอบด้วย ชุด 67,800.00 
   1.1)   เสาไฟอเนกประสงค์ติดบานพับฐานเสา ความสูง 6 เมตร  

 จ านวน 1 ต้น 
  

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

  

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

  

  2)  รุ่น KELLI - 23506 (แบบกิ่งคู่) ประกอบด้วย ชุด 98,000.00 
   2.1)   เสาไฟอเนกประสงค์ติดบานพับฐานเสา ความสูง 6 เมตร  

 จ านวน 1 ต้น 
  

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

  

   2.3)   โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 35 วัตต์   
 รุ่น RCSOS35L - 190CW50 จ านวน 2 โคม 

  

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งแล้ว 
2. เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย 

  

20 07020021 โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้า
กระแสตรงจากแบตเตอร่ี (Solar powered LED Streetlight 
with direct current supply from energy storage) 

  

  รุ่น LUCENT-1 ประกอบด้วย 
1) โคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 25 วัตต์ (SBX - 25) 
2) แบตเตอรี่ขนาด 12.8V 60Ah พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 

(ABP1260) 
3) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 115 วัตต ์

ชุด 62,000.00 

  4) เสาไฟชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูง 6 เมตร พร้อมโครงเหล็กยึด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

5) ฐานรากแบบสกรูส าเร็จรูป 

  

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมค่าใช้จ่ายในการจัดสง่และติดตั้ง 
2. เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย 

  

21 07020025 หม้อแปลงไฟฟ้าก าลังแบบปรับเปลี่ยนแรงดันโดยอัตโนมัติ  
ระบบ 22 kV (Automatic Voltage Regulator (AVR) for 22 kV) 

  

  1)  ขนาด 12 MVA (300 A) เครื่อง 10,442,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07020025 2)  ขนาด 16 MVA (400 A) เครื่อง 11,277,000.00 
 (ต่อ) หมายเหตุ :  

1.  ราคานี้รวมค่าขนส่ง 
2.  รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากการส่งมอบ 
3. แก้ไขรายละเอียด ดังน้ี  

3.1 ทบทวนสิทธิการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 5 ปี 
(สิ้นสุดมกราคม 2570) เป็น 3 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่
นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก 
(สิ้นสุดมกราคม 2568) 

3.2 เพิ่มรายการล าดับที่ 2 ขนาด 16 MVA (400 A) 
3.3 แก้ไขรายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม และแก้ไขรูปแบบ

และวิธีการเขียนหน่วยวัด เป็นระบบ SI Unit 

  

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 

1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
22 12010005 น  ายาฆ่าเชื อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  

(NATURAL DISINFECTANT) 
  

  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 260.00 
  2)  ขนาด 1 ลิตร   ถัง/แกลลอน 800.00 
  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 2,150.00 
  4)  ขนาด 20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย   

23 12010009 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆา่เชื อแบคทีเรีย  
(Cleaner product and Bacterial Disinfectant) 

  

  ขนาด 1 ลิตร ขวด 2,200.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย   

24 12010010 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ 
ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (BIOFLOCCULATION AND BIO-
CLEANING PRODUCT) 

  

   ขนาด 1 ลิตร   ขวด 1,900.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย   

14 ด้านอ่ืน ๆ 
25 14000030 สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเกบ็อิคาริดิน  

(Icaridin Nanoencapsulation Repellent Spray) 
  

  สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน : ลายย์ (LAAI)  
 ขนาดบรรจุ 40 มิลลลิิตร 

ขวด 84.00 

 
 

หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่ง 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
26 14000033 ผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน  าและตัวโม่งยุงลาย ชนิดฟิล์มโมเลกุลเด่ียว  

(Monomolecular Film for Larvicide and pupicide) 
  

  1)  Aquaspread ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร ซอง 40.00 
  2)  Aquaspread ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร หลอด 170.00 
  3)  Aquaspread ขนาดบรรจุ 100 มิลลลิิตร ขวด 350.00 
  4)  Aquaspread ขนาดบรรจุ 500 มิลลลิิตร ขวด 1,600.00 
 

 

หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  
2.  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิม่ผู้แทนจ าหนา่ย 

จ านวน 3 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง  

รหัส : 01010052 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ ายาโพลเิมอร์ เช่ือมประสานส าหรับสรา้งถนนดินซีเมนต์ 
 (admixture (Polymer) soil cement road) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เคเอสพ ีโพลิเมอร์ (KSP polymer)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้รับการสนบัสนุนการวิจัยจาก

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท มนตรีวัฒนา จ ากดั 
 2. บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิกโกไ้ทย คอนสตรคัช่ัน  
 4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกยีรตไิพศาลการโยธา 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรเจรญิการช่าง 1987 
 6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลาวรรณพาณิชย์ 
 7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนัทโชค คอนสตรัคช่ัน 
 8. บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จ ากดั 
 9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาทิศคอนสตรคัช่ัน 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรกติติยโสธร  
 11. บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียร์ริ่ง จ ากัด 
 12. บริษัท อาร์.เอ็น.พี.อุตสาหกรรม จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2564 – พฤศจิกายน 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

เคเอสพี โพลิเมอร์ เป็นสารเชื่อมประสาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับผสมซเีมนต์เพื่อการสร้างถนน โดยคิดค้น
ปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถยึดเกาะส่ วนผสมในการก่อสร้างถนนได้ดี สามารถลด 
การแตกร้าวและเพิ่มความยืดหยุ่นของถนน ซึ่งผลการทดสอบก าลังอัดแกนเดียว ผ่านมาตรฐานตามข้อก าหนดของกรมทาง
หลวงชนบท โดยเป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยคนไทย ซึ่งมี
คุณสมบัติทางวิศวกรรมสูง สามารถเพิ่มการใช้วัตถุดิบและเพิ่มการสร้างมูลค่าในประเทศ ช่วยส่งเสริมสถานะทางเศรษฐกิจ
ของไทยและท าให้เกิดการกระจายรายได้ในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

  คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เคเอสพี โพลิเมอร์ ลักษณะของเหลวสีขาวขุ่น ส าหรับผสมดินซีเมนต์ในช้ันโครงสร้างพื้นทาง (Base) 
2. คุณสมบัติทางเคมีของน้ ายาโพลิเมอร์ 

2.1  มีลักษณะ   ของเหลวสีขาวขุ่น (Bingham fluid) 
2.2  ค่าความถ่วงจ าเพาะ  1.055±0.1 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 
2.3  ปริมาณของแข็ง (%) 20.0±2.0 (inorganic solids 9-10%) 
2.4  ค่าความหนืด  350 – 1690 เซนติพอยส์ (shear-rate dependent) 
    (~430 เซนติพอยส์ Brookfield) 

3. คุณสมบัติทางวิศวกรรม  
3.1  ก าลังอัดแกนเดียว  > 20 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  
    (การผสมเทียบกับน้ าหนักปูนซีเมนต์ ร้อยละ 5) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2564 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 10 ราย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั      08 5827 8899 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตน้ าประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ าหมุนวนและ 
ระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตน้ าประปา คลีนวารี (CleanWaree Water System) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เรนิตา อินโนเวช่ัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เรนิตา อินโนเวช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท หวงหงษว์ารี จ ากัด 
 2. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จ ากัด 
 3. บริษัท เอ.พี. ซัพพลาย แอนด์ พาร์ท จ ากัด 
 4. บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หวงหงษ์ สหกิจ 
 6. บริษัท เอ็ม ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เรนิตา อินโนเวช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2563 - เมษายน 2570 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เครื ่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี เป็นเครื ่องผลิตน้ าประปาจากน้ าดิบ (น้ าบาดาล และผิวดิน) ใช้ส าหรับ
แก้ปัญหาระบบประปาเดิมที่ยังไม่สามารถผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพได้ และใช้ส าหรับการสร้างระบบประปาใหม่  
เพื่อให้ได้น้ าประปาที่มีคุณภาพ 

เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารีใช้ระบบถาดเติมอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร สูง 0.6 เมตร ท าหน้าที่ 
เติมอากาศ กวนเคมี และตกตะกอนเบื้องต้น ซึ่งจะเติมอากาศโดยการฉีดน้ าลงบนถาดเติมอากาศ การฉีดน้ ามีการบังคับ
ให้ทิศทางของน้ าไหลวนอยู่บนถาดเติมอากาศ ท าให้เกิดการกวนสารเคมี เพิ่มระยะการไหลของน้ าเพื่อให้สัมผัสอากาศ 
และเกิดการตกตะกอนของตะกอนหนักที่มากับน้ า รวมถึงตะกอนที่เกิดจากการท าปฏิกิริยากับอากาศและสารเคมี  
ที่บริเวณถาดเติมอากาศ ท าให้น้ าดิบได้รับการบ าบัดอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนก่อนเข้าระบบกรอง ระบบกรองเป็นระบบ
กรองหยาบปกติ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสารกรองได้ง่ายและมีราคาถูก  

เครื ่องผลิตน้ าประปาคลีนวารียังมีระบบล้างย้อนท าความสะอาดสารกรองและระบายตะกอนอัตโนมัติ         
โดยสามารถตั้งโปรแกรม เวลา รูปแบบการล้างย้อนและระยะเวลาในการล้างย้อนท าความสะอาดสารกรองอัตโนมัติ  
ผ่านตู้ควบคุม ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งไม่ต้องใช้คนในการเปิด - ปิดวาล์วที่ระบบผลิต
น้ าประปา เพื่อคงประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของสารกรอง เป็นการบ ารุ งรักษาเบื้องต้นโดยอัตโนมัติ และ
สามารถควบคุมการเปิด - ปิดวาล์วอัตโนมัติต่าง ๆ ได้ที่หน้าตู้ควบคุมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมและดูแล
ระบบ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี มีก าลังการผลิตที่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
2.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารีมีระบบถาดเติมอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 เมตร สูง 0.6 เมตร 
3.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารีมีระบบล้างย้อนเพื่อท าความสะอาดสารกรองอัตโนมัติ โดยสามารถ  

ตั้งโปรแกรมเวลา รูปแบบการล้างย้อน และระยะเวลาในการล้างย้อนได้ เพื่อคงประสิทธิภาพ 
ของสารกรอง และไม่มีผลกระทบกับการใช้น้ าในชุมชน 

4.  สามารถควบคุมการ เปิด - ปิด วาล์วน้ าใส วาล์วระบายตะกอน และวาล์วน้ าล้างย้อนจากถังสูง  
ผ่านตู้ควบคุมโดยวาล์วหัวขับไฟฟ้า 

5.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี สามารถบ าบัดค่าความเป็นกรด - ด่าง ปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ า สี 
ความขุ่น และเหล็ก ตามมาตรฐานน้ าประปาของประปาภูมิภาค 
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6.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
6.1  ถังเก็บน้ าใส 
6.2  โรงสูบน้ า 
6.3  หอถังสูง 
6.4  ถังตกตะกอน 

7.  คุณภาพน้ าดิบ (น้ าผิวดินและน้ าบาดาล) ที่ใช้กับเครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารีจะต้องไม่ปนเปื้อน 
สารตะกั่ว และสารหนู 

8.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารีก าลังการผลิตที่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ประกอบด้วยสิ่งส่งมอบ ดังนี้ 
8.1  ตัวถังกรองมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.4 เมตร สูง 3.3 เมตร ผนังถังท าจากเหล็กหนา 4 มิลลิเมตร 

พื้นท าจากเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร 
8.2  ถาดเติมอากาศเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 เมตร สูง 0.6 เมตร ท าจากเหล็กหนา 4 มิลลิเมตร 
8.3  สารกรองไม่น้อยกว่า 2,250 ลิตร 
8.4  ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 x 3 เมตร 
8.5  ตู้ควบคุมปั๊มน้ าระบบ และ ระบบล้างย้อนอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบ PLC 
8.6  ตู้ไฟฟ้าที่ใช้มีมาตรฐาน IP 44 
8.7  วาล์วหัวขับไฟฟ้า ยี ่ห้อ รุ ่น KST - 05 หรือเทียบเท่า จ านวน 4 ตัว ส าหรับระบบล้างย้อน

อัตโนมัติ และระบบระบายตะกอน 
8.8  มีระบบวาล์วแมนนวลทุกตัวเป็นบอล วาล์ว ทองเหลือง 
8.9  ปั๊มสูบน้ าขึ้นถังสูง ปั๊มหอยโข่ง ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น WCM - 1505S, SF 2 แรงม้า ขนาด 2 นิ้ว หรือ

เทียบเท่า 1 ตัว 
8.10 ชุดปั ๊มจ ่าย เคม ี (Metering Pump) ยี ่ห ้อ  Prominent รุ ่น  SD 0308 หร ือรุ ่นที ่เท ียบเท่า 

จ านวน 3 ชุด 
8.11 งานการประสานระบบไฟฟ้า 
8.12 งานการประสานระบบท่อ 
8.13 บันไดและชานพักส าหรับการซ่อมบ ารุง 

หมายเหตุ : หน่วยงานผู้ใช้จะต้องมีการตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมี รวมถึง
ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ของน้ าขาเข้าระบบให้มีคุณภาพเป็นไปตามแหล่งน้ าเพื่อการประปาส าหรับน้ าบาดาลและน้ าผิวดิน  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2563 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2564 
- ยกเลิกรายการเครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี ขนาดกลาง 7 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2565 
- แก้ไขราคาจากเดิม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 

 
 

  บริษัท เรนิตา อินโนเวช่ัน จ ากัด      08 9735 1788 หรือ 08 3586 1919 
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ด้านการแพทย์ 
 

 : ยา  

รหัส : 03010124 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเซอร์ทราลีน (Sertraline) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โซทาลีน (Zotaline)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จ ากัด 
 2.  บริษัท อโพโลซ่า จ ากดั 
 3. บริษัท เภสัชพานิช จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  เมษายน 2562 – เมษายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาเซอร์ทราลีน (Sertraline) ช่ือทางการค้า โซทาลีน (Zotaline) เป็นยาเม็ดที่ประกอบด้วยตัวยาส าคัญคือ 
Sertraline hydrochloride ซึ่งเทียบเท่า Sertraline 50 มิลลิกรัม/เม็ด มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการซึมเศร้า รวมทั้ง 
มีอาการวิตกกังวลร่วมด้วย โรคย้ าคิดย้ าท า โรค Panic Disorder ที่มีหรือไม่มีอาการ agoraphobia โรค Post-traumatic 
stress disorder (PTSD) โรค Social phobia สามารถบริหารยาได้ง่าย โดยการรับประทานเพียงวันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร
หรือไม่ ก็ได้  

ยาโซทาลีน (Zotaline) เป็นยาที่วิจัย พัฒนาและผลิตในประเทศไทย มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยา
ต้นแบบท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า ยามีชีวสมมูลเท่าเทียมกับยาต้นแบบ สามารถใช้
แทนยาต้นแบบน าเข้าจากต่างประเทศได้ โดยยามีราคาถูกกว่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลและ
ผู้ป่วยได้ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาโซทาลีน (Zotaline) เป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการทางจิตเภท ได้แก่ อาการซึมเศร้า รวมทั้งที่มี
อาการวิตกกังวลร่วมด้วย โรคย้ าคิดย้ าท า โรค Panic Disorder ที่มีหรือไม่มีอาการ agoraphobia  
โรค Post-traumatic stress disorder (PTSD) โรค Social phobia 

2. ยาโซทาลีน (Zotaline) ขนาด 50 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุในแผงยา ที่มีระบุช่ือยาทุกเม็ด 
3. ยาโซทาลีน (Zotaline) ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพภายใต้มาตรฐาน GMP/PICs 
4. ยาโซทาลีน (Zotaline) จัดเก็บและจัดจ าหน่ายภายใต้มาตรฐาน GSDP 
5. ยาโซทาลีน (Zotaline) เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับ 

ยาต้นแบบ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2562 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 
 

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

  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด     0 2753 8730 
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ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010166 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไซอะแกรน (50 มก. ชนิดเมด็) (SIAGRAN (50 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2563 - มกราคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

SIAGRAN (50 MG TABLET) เป็นผลิตภัณฑ์ยาชนิดเม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Sumatriptan 
succinate ส ม มู ล กั บ  Sumatriptan 5 0  มิ ล ลิ ก รั ม  ซึ่ ง  Sumatriptan succinate เ ป็ น ย า ใ น ก ลุ่ ม  selective 5-
hydroxytryptamine1 serotonin (5-HT1 or serotonin) receptors agonist ซึ่ งมีความสามารถในการจับกับ 5-HT1 
receptor อย่างจ าเพาะเจาะจง โดยเฉพาะ 5-HT1D (หรือ 5HT1Dα ) และ 5-HT1B (หรือ 5-HT1Dβ ) receptor ที่พบใน 
หลอดเลือดบริเวณสมอง (intracranial blood vessels) เมื่อ Sumatriptan จับกับ 5-HT1D และ 5-HT1B receptor ส่งผล
ให้หลอดเลือดบริเวณสมองเกิดการหดตัว ยับยั้งการหลั่ง neuropeptide และลดการสง่สัญญาณความเจ็บปวดผา่นระบบไทร
เจมินัล จึงท าให้สามารถรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนอย่างเฉียบพลันได้ 

ผลิตภัณฑ์ยานี้มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ยาสามญั
ใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (IMIGRAN™)  
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ส่วนประกอบ : ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Sumatriptan succinate สมมูลกับ 
Sumatriptan 50 มิลลิกรัม 

2. กลไกการออกฤทธิ์ : รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน ทั้งแบบมีและไม่มีอาการน า 
(AURA) โดยจับกับ 5-HT1 receptor อย่างจ าเพาะเจาะจง โดยเฉพาะ 5-HT1D และ 5-HT1B receptor 
ที่พบในหลอดเลือดบริเวณสมอง 

3. ข้อบ่งใช้ : รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน ท้ังแบบมีและไม่มีอาการน า (AURA) 
 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 

- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกราคม 2566) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่
เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนท่ีประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกราคม 2571) เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาซูมาทริปแทน 
(Sumatriptan) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 
 

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

  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั     0 2625 9999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010199 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อาโคนา (60 มก.) (Arcona (60 mg)) , อาโคนา (90 มก.)  

(Arcona (90 mg)) และ อาโคนา (120 มก.) (Arcona (120 mg)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จ ากัด 
 2. บริษัท อโพโลซ่า จ ากัด 
 3. บริษัท เภสัชพานิช จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  สิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

ยาอาโคนา Arcona มีตัวยาส าคัญคือ Etoricoxib เป็นยาบรรเทาปวดลดการอักเสบ กลุ่ม Coxib มีความจ าเพาะสูง 
ในการออกฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ Cyclooxygenase-2 (COX-2) มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม 
(Osteoarthritis) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) อาการโรคกระดูกหลังอักเสบยึดติด (Ankylosing 
Spondylitis) อาการข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันเนื่องจากโรคเก๊าท์ (Gouty Arthritis) อาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ชนิดเรื้อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื้อรัง อาการปวดเฉียบพลันจากการผ่าตัดทางทันตกรรม อาการปวดประจ าเดือน และ
อาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้อง 

โดยยาอาโคนา (Arcona) ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด จนกระทั่ง
ได้สูตรต ารับที่มีความคงตัวดี เท่าเทียมกับยาต้นแบบ สามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบน าเข้าจากต่างประเทศได้ ด้วยราคาที่ถูกกว่า  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาอาโคนา (Arcona) ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S 
2. ยาอาโคนา (Arcona) จัดเก็บและจัดจ าหน่ายภายใต้มาตรฐาน GSDP 
3. ยาอาโคนา (Arcona) เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ 
4. ยาอาโคนา (120 มก.) (Arcona (120 mg)) ผ่านการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ 
5. ยาอาโคนา (60 มก.) (Arcona (60 mg)) และ ยาอาโคนา (90 มก.) (Arcona (90 mg)) ผ่านการศึกษา

การละลาย/ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลองเทียบกับอาโคนา (120 มก.) (Arcona (120 mg))  
ตามหลักการ Dose proportionality พบว่ามีค่าการละลาย ปลดปล่อยตัวยาไมแ่ตกต่างกัน จึงสามารถ 
ออกฤทธ์ิได้เทียบเท่ายาต้นแบบ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2563 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) – 2) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มกราคม 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชนีวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 

 
 

  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด     0 2753 8730 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010200 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เอ็กซซีร็อกซ์ (EXSIROX) 
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท ไบโอแลป จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ไบโอฟารม์ เคมิคลัส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กันยายน 2563 - กันยายน 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาดี เฟอราซิรอก (Deferasirox) เป็นยาขับธาตุ เหล็ก ซึ่ งยาดี เฟอราซิรอก (Deferasirox) เป็นยาที่มี
ความจ าเพาะสูงในการจับกับธาตุเหล็ก และเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนท่ีจะถูกขับออกทางอุจจาระเป็นหลัก โดยมีข้อบ่งใช้
ในการรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินเรื้อรังเนื่องจากการถ่ายเลอืด (chronic iron overload due to transfusions) ในผู้ป่วยอายุ
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินเรื้อรังในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการถ่ายเลือด (nontransfusion - 
dependent) ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  มีระบบการขนส่งและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GSDP (Good Storage and 

Distribution Practice) 
2.  เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย มีการศึกษาชีวสมมูล ( Bioequivalence study)  

ใน Thai Healthy Volunteer พบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบ  
แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ จึงสามารถใช้ทดแทน 
ยาต้นแบบได้ อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่ายาต้นแบบ จึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ 

3.  เป็นยาที่มีอายุยา 3 ปี  (shelf life 3 years)  โดยมีผลการศึกษาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  30  
องศาเซลเซียส 75% RH ซึ่งเป็นสภาวะที่สอดคล้องกับอุณหภูมิของประเทศไทย (ตามข้อมูลใน 
ASEEAN Guideline on Stability of drug product) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2563 

- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดกันยายน 2566) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่
เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกันยายน 2571) เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาดีเฟอราซิรอก 
(Deferasirox) ในบัญชนีวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 

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

 
 

 

  บริษัท ไบโอแลป จ ากัด     0 2709 2121 - 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010220 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโทพิราเมท (Topiramate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : แมคโครเมท (Macromate) 
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2567 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

Topiramate เป็นยาส าหรับป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรนและรักษาโรคลมชัก มีการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
สูตรต ารับยา โดยบริษัท แมคโครฟาร์  จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในประเทศไทย Macromate มีการศึกษาชีวสมมูลของยา 
(Bioequivalence study) เปรียบเทียบกับยาต้นแบบว่ามีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  Macromate 100 เป็นผลิตภัณฑ์ยาส าหรับป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรนและรักษาโรคลมชัก 
2.  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาโดยบริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในประเทศไทย 
3.  มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ที่ขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม ตามหลักเกณฑ์

มาตรฐานสากล 
4.  Macromate 100 มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบ 
5. มีการศึกษาเปรียบเทียบการปลดปล่อยยา (Dissolution comparison profile) กับความแรงที่ศึกษา

ชีวสมมูล (Macromate 100) เพื่อยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลที่ขนาดความแรง 50 และ 25 มิลลิกรัม 
(Macromate 50 และ Macromate 25) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2564 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรัม (60 เม็ด) 2) ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม (60 เม็ด) และ
แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด     0 2319 8679 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010221 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : คิวไทอาปีน (Quetiapine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ควอพีน (QUAPINE) 
หน่วยงานที่พัฒนา : องค์การเภสัชกรรม  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2567 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ยา QUAPINE (25 มิลลิกรัม) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คิวไทอาปีน ฟูมาเรท เทียบเท่ากับ คิวไทอาปีน  
25 มิลลิกรัม 

 ยา QUAPINE (200 มิลลิกรัม) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คิวไทอาปีน ฟูมาเรท เทียบเท่ากับ คิวไทอาปีน 
200 มิลลิกรัม 

2. ยา QUAPINE เป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่ม atypical ที่มีโครงสร้างเป็น dibenzothiazepine โดยคาดว่า 
ฤทธิ์ในการรักษาโรคจิตเป็นผลรวมจากการต้านตัวรับ dopamine type 2 (D2) และตัวรับ serotonin 
type 2 (5-HT2) ยาสามารถต้านตัวรับของสารสื่อประสาทหลายชนิดในสมอง เช่น ตัวรับ  serotonin  
5-HT2 และ 5-HT2 ตัวรับ dopamine D1 และ D2 ตัวรับ histamine H1 ตัวรับ adrenergic alpha 1 
และ alpha2 (α1, α2) แต่ไม่มีผลต่อตัวรับชนิด cholinergic muscarinic และตัวรับ benzodiazepine  
แต่ norquetiapine ที่เป็นเมแทบอไลต์ที่ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแตกต่างจากคิวไทอาปีน คือ มีความสามารถสูงใน
การจับกับตัวรับ muscarinic M1 ยา QUAPINE จึงมีข้อบ่งใช้ดังนี ้
2.1 ส าหรับรักษาโรคจิตเภท โดยควรรับประทานควอพีนวันละ 2 ครั้งพร้อมอาหาร หรือขณะท้องว่างก็ได้ ขนาดยา

ต่อวันใน 4 วันแรกของการรักษา ได้แก่ 50 มิลลิกรัม (วันที่ 1) 100 มิลลิกรัม (วันที่ 2) 200 มิลลิกรัม 
(วันที่ 3) และ 300 มิลลิกรัม (วันที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป ควรปรับขนาดยาจนได้ขนาดที่ได้ผลในการ
รักษา โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 300 - 450 มิลลิกรัมต่อวัน อาจปรับขนาดยาได้ในช่วง 150 - 750 มิลลิกรัม
ต่อวัน ท้ังนี้ตามการตอบสนองทางคลินิกและการทนต่อยาของผู้ป่วยแต่ละราย 

2.2 ส าหรับรักษาอาการฟุ้งพล่านที่ เกี่ยวเนื่องจากโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว โดยควรรับประทาน  
ควอพีนวันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้ ขนาดยาต่อวันใน 4 วันแรกของการรักษา ได้แก่ 
100 มิลลิกรัม (วันท่ี 1) 200 มิลลิกรัม (วันท่ี 2) 300 มิลลิกรัม (วันท่ี 3) และ 400 มิลลิกรัม (วันท่ี 4)  
ในวันท่ี 6 สามารถปรับขนาดยาได้จนถึง 800 มิลลิกรัมต่อวัน โดยขนาดยาที่ปรับเพิ่มไม่ควรเกิน 200 
มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาที่ใช้อาจปรับตามการตอบสนองทางคลินิกและการทนต่อยาของผู้ป่วยแต่ละราย 
โดยอยู่ในช่วง 200 - 800 มิลลิกรัมต่อวัน โดยทั่วไปขนาดยาที่มีประสิทธิผลจะอยู่ในช่วง 400 - 800 
มิลลิกรัมต่อวัน 

2.3 ส าหรับรักษาอาการซึมเศร้าที่เกี่ยวเนื่องจากโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว โดยควรรับประทาน ควอพีน 
วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน พร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้ ควรปรับขนาดยาควอพีนดังต่อไปนี้ :  
50 มิลลิกรัม (วันที่ 1) 100 มิลลิกรัม (วันที่ 2) 200 มิลลิกรัม (วันที่ 3) และ 300 มิลลิกรัม (วันที่ 4)  
ในวันที่ 5 สามารถปรับขนาดยาได้จนถึง 400 มิลลิกรัมต่อวัน และในวันที่ 8 ปรับขนาดยาได้ถึง  
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600 มิลลิกรัม ควอพีนมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการซึมเศร้าที่ขนาดยาเท่ากับ 300 มิลลิกรัม 
และ 600 มิลลิกรัม อย่างไรก็ตามไม่พบการรักษาเพิ่มขึ้นที่ขนาดยา 600 มิลลิกรัม ระหว่างการรักษา
ในระยะเวลาสั้น ๆ 

2.4 ส าหรับการรักษาต่อเนื่องในโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วแบบ 1 โดยใช้ร่วมกับยาปรับอารมณ์ (ลิเทียม 
หรือวาลโปรเอท) ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อควอพีนในการใช้ร่วมกับยาปรับอารมณ์ (ลิเทียม หรือวาลโปรเอท) 
ในการรักษาโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วเฉียบพลันควรใช้ควอพีนอย่างต่อเนื่องด้วยขนาดยาเท่าเดิม 
ควอพีนสามารถปรับขนาดยาใหม่ตามการตอบสนองทางคลินิกและความทนต่อยาของผู้ป่วยแต่ละราย 
โดยประสิทธิผลในการรักษาของควอพีนพบท่ีขนาดยา 400 - 800 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 
วันละ 2 ครั้ง ในการใช้ร่วมกับยาปรับอารมณ์ (ลิเทียม หรือวาลโปรเอท) 

3.  QUAPINE (25 มิลลิกรัม) มีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (Seroquel 25 มิลลิกรัม) ผลการศึกษาพบว่า
ยาทั้ง 2 รายการ มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (therapeutic equivalence) โดยด าเนินการศึกษา
ในอาสาสมัครสุขภาพดีที่ International Bio Service Co., Ltd. มหาวิทยาลัยมหิดล และวิเคราะห์ระดับ
ยาในพลาสมา โดยกลุ่มศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ และได้รับ GCP (Good Clinical Practice) ตามมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับรองการวิเคราะห์ยา 
ในเลือดจาก NPRA (National Pharmaceutical Regulatory Agency) ประเทศมาเลเซีย เพื่อยืนยันถึง 
ความปลอดภัย และประสิทธิผลของยาดังกล่าว ผลการศึกษาชีวสมมูล พบว่าค่าพารามิเตอร์ทางเภสัช
จลนศาสตร์ทั้งปริมาณยาและอัตราเร็วในการดูดซึมยาของ QUAPINE (25 มิลลิกรัม) กับยาต้นแบบ (Seroquel 
25 มิลลิกรัม) เหมือนกัน จึงสามารถสรุปได้ว่ายาทั้ง 2 รายการมีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา 
( therapeutic equivalence)  และสามารถใ ช้แทนกัน ได้  ( interchangeability)  ทั้ งนี้  ส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติทะเบียนยา QUAPINE (25 มิลลิกรัม) (ทะเบียนยาเลขที่ 1A 65/63 
(NG)) เมื่อวันที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

4. QUAPINE (200 มิลลิกรัม) องค์การเภสัชกรรมมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ของยา 
QUAPINE (100 มิลลิกรม) ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (Seroquel 100 มิลลิกรัม) 
โดยด าเนินการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีที่ Lambda Therapeutic Research Ltd, India และวิเคราะห์
ระดับยาในพลาสมา โดย Lambda Therapeutic Research Ltd, India ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน World 
Health Organization (WHO), Food and Drug Administration (FDA) และ European Medicines Agency 
(EMA) เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลของยารักษาอาการดังกล่าว ผลการศึกษาชีวสมมูลพบว่า 
ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ทั้งปริมาณยาและอัตราเร็วในการดูดซึมของยา QUAPINE (100 มิลลิรัม) 
เหมือนกับยาต้นแบบ จึงสามารถสรุปได้ว่าทั้ง 2 รายการมีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา 
(Therapeutic equivalence) และสามารถใช้แทนกันได้  (Interchangeability) ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้อนุมัติทะเบียนยา QUAPINE (100 มิลลิกรัม) (ทะเบียนยาเลขท่ี 1A 66/63 (NG)) เมื่อวันท่ี  
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น ยา QUAPINE (200 มิลลิกรัม) ขอยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ตาม
หลัก dose proportionality กับยา QUAPINE (100 มิลลิกรัม) เนื่องจาก 
-  ยา QUAPINE (200 มิลลิกรัม) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิต/สถานที่ผลิต/กระบวนการผลิตเดียวกันกับ

ยา QUAPINE (100 มิลลิกรัม)  
-  เภสัชจลนศาสตร์ของยา Quetiapine ความแรง 100 มิลลิกรัม และ 200 มิลลิกรัม มีความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรง 



20 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

-  ยา QUAPINE (200 มิลลิกรัม) มีทั้งชนิดและสัดส่วนของส่วนประกอบที่ไม่ออกฤทธิ์ (ยกเว้นสี) เหมือนกับ
ยา QUAPINE (100 มิลลิกรัม)  

-  การละลาย (Dissolution profile) ของยา QUAPINE (200 มิลลิกรัม) ในตัวกลางที่มีค่า pH 1.2, pH 4.5 และ 
pH 6.8 มีความเหมือนกับการละลายของยา QUAPINE (100 มิลลิกรัม) (similarity factor (f2) > 50%) 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติทะเบียนยา QUAPINE (200 มิลลิกรัม) ทะเบียนยาเลขที่ 1A 67/63 (NG) 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2564 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ชนิดเม็ด ขนาด 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
เมษายน 2565 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  องค์การเภสัชกรรม     0 2203 8600 - 3 
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ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010232 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ฟลอคทิล 100 (FLOCTIL 100) และฟลอคทิล 200 (FLOCTIL 200) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ธันวาคม 2564 – ธันวาคม 2567 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ยา Azithromycin ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของเช้ือแบคทีเรียโดยจับกับ 50S ribosomal 
subunit ของแบคทีเรียที่ไวต่อยา จึงออกฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียได้ทั้งแกรมบวกและแกรมลบทั้งชนิด  
ที่ อาศั ยและไม่ อาศั ยออกซิ เ จน  (aerobic and anaerobic bacteria) โดยทั่ ว ไปยามี ฤทธิ์ ยั บยั้ ง 
การเจริญเติบโตของเช้ือ (bacteriostatic) แต่ในภาวะที่มีความเข้มข้นของยาสูง ๆ จะสามารถออกฤทธิ์ 
ฆ่าเช้ือได้ (bactericidal) 

2. ยา Azithromycin จัดเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม macrolides ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ โปรตีนของ
แบคทีเรีย ใช้ส าหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย 

3. เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีการศึกษาวิจัยกับคนไข้คนไทย และเมื่อเทียบแล้วมีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคที่ดี แต่มีราคาที่ถูกกว่ายาต้นแบบ 

 คุณลักษณะเฉพาะ   
1. ยา FLOCTIL 100 ผงสีขาว ละลายน้ าแล้วได้น้ าแขวนตะกอนสีขาวถึงขาวออกเหลืองอ่อน 
2. ยา FLOCTIL 200 ผงสีขาว ละลายน้ าแล้วได้น้ าแขวนตะกอนสีขาวถึงขาวออกเหลืองอ่อน 
3. บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ รุ่นผลิตของ

ยาได้ทุกหน่วยบรรจุ เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
4. ยา FLOCTIL 100 FLOCTIL 200 ได้รับอนุมัติรายงานผลการศึกษาชีวสมมูล พบว่ายามีความเท่าเทียม 

ในการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ และได้รับอนุมัติรายงานการยกเว้น
การศึกษาชีวสมมูลในขนาด 100 มิลลิกรัม และ 200 มิลลิกรัม แบบ Dose proportionality จาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

5. ยา FLOCTIL เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึง 
ยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ โดยมีราคาที่ประหยัดกว่า 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2564 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

- เพิ่มรายการล าดับที่  1) ชนิดผง ขนาด 100 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร (ขนาดบรรจุ  15 มิลลิลิตร)  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 

 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด     0 3856 4930 - 2 
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ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010238 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาลิโดรเคน ไฮโดรคลอไรด์ และแอดรีนาลีน (Lidocaine HCl 
and Adrenaline) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โดรนิล-เอ 1% (DRONIL-A 1%) และโดรนิล-เอ 2% (DRONIL-A 2%) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรด็ดิ้ง จ ากัด 
 2. บริษัท อโพโลซ่า จ ากดั 
 3. บริษัท เภสัชพานิช จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2565 – มกราคม 2568 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาโดรนิล-เอ (DRONIL-A) มีตัวยาส าคัญคือ Lidocaine ท าหน้าท่ียับยั้งการน ากระแสประสาท ในเส้นประสาท
ส่วนปลายต่าง ๆ ท าให้เกิดอาการชา ผู้ป่วยไม่เจ็บปวดจากการท าหัตถการต่าง ๆ และมียา Adrenaline หรือ Epinephrine 
เป็นตัวท าให้หลอดเลือดบริเวณใกล้เคียงหดตัว ลดภาวะเลือดออกบริเวณแผลหัตถการ ซึ่งเมื่อเลือดไหลออก นอกจากจะ  
ท าให้การท าหัตถกรรมยุ่งยากขึ้น ยังท าให้สูญเสียปริมาณยา Lidocaine ที่ให้เข้าไปในตอนแรก  
 โดยยาโดรนิล-เอ (DRONIL-A) ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
จนกระทั่งได้สูตรต ารับที่มีความคงตัวดี สามารถเก็บรักษาได้ดี มีประสิทธิผลการรักษาและสามารถทดแทนยาต้นแบบได้ด้วย
ราคาที่ถูกกว่า 
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1.  ยาโดรนิล-เอ (DRONIL-A) เป็นยาชาเฉพาะที่ ใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดทางการศัลยกรรม การท าแผล 
เป็นต้น 

2.  ยาโดรนิล-เอ (DRONIL-A) เป็นน้ ายาปราศจากเชื้อส าหรับฉีด ใส ไม่มีสี 
3.  ยาโดรนิล-เอ (DRONIL-A) ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S 
4.  ยาโดรนิล-เอ (DRONIL-A) ใน 1 ขวด ประกอบด้วยตัวยา Lidocaine HCl ขนาด 1% หรือ 2% ผสมกับ 

Adrenaline ขนาด 1 : 200,000 
5.  ยาโดรนิล-เอ (DRONIL-A) จัดเก็บและจัดจ าหน่ายภายใต้มาตรฐาน GSDP 
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2565 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 

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

 

 
 

  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด     0 2753 8730 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010242 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด ์(Memantine hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เมโมทิน (MEMOTIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จ ากัด จ้าง บริษัท  
 อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จ ากัด วิจัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซตูิคอล จ ากัด 
 2. บริษัท แอตแลนติค แล็บ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  เมษายน 2565 - เมษายน 2568 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาเมโมทิน (MEMOTIN) เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ในหนึ่งเม็ดประกอบด้วย Memantine hydrochloride 
ขนาด 10 มิลลิกรัม บรรจุในแผงบลิสเตอร์ละ 14 เม็ด กล่องละ 2 แผง มีข้อบ่งใช้ส าหรับบรรเทาอาการของโรคอัลไซเมอร์
ขั้นปานกลางถึงขั้นรุนแรง 
 หนึ่งในสมมติฐานของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ คือ การที่ NMDA receptors ในระบบประสาทส่วนกลางถูกกระตุ้น
อย่างต่อเนื่องโดยกรดอะมิโนกลูตาเมต ซึ่ง Memantine hydrochloride ออกฤทธิ์เป็น uncompetitive NMDA receptor 
antagonist ในระดับต่ าถึงปานกลาง สามารถช่วยลดการถูกกระตุ้นของ NMDA receptors ในระบบประสาทส่วนกลาง 
แต่ยังไม่มีหลักฐานในเรื่องการป้องกันหรือท าให้ความเสื่อมของระบบประสาทเกิดช้าลงในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ 
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. MEMOTIN เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ในหนึ่งเม็ดประกอบด้วย Memantine hydrochloride ขนาด 
10 มิลลิกรัม 

2. เม็ดยามีลักษณะยาวคอด ตรงกลางนูนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งมีอักษร ATC 
ในรูปสามเหลี่ยม เคลือบฟิล์มสีขาวถึงสีขาวออกเหลืองอ่อน 

3. ใช้ส าหรับบรรเทาอาการของโรคอัลไซเมอร์ขั้นปานกลางถึงขั้นรุนแรง 
4. ตัวยา Memantine hydrochloride เป็นยาที่มีความสามารถในการละลายและความสามารถใน 

การซึมผ่านเซลล์สูง จัดอยู่ใน BSC Class I ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาชีวส
มมูลในมนุษย์ (Biowaiver) จึงมีการศึกษาการละลายเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า มีความเท่า
เทียมกันในการรักษา และได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) แล้ว 

5. มีการศึกษาชีวสมมูลของยา MEMOTIN เทียบกับยาต้นแบบ (Ebixa®) ในอาสาสมัครชาวไทยสุขภาพดี 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างยา MEMOTIN และยาต้นแบบ (Ebixa®) 
ที่มีการน าเข้าจากต่างประเทศและได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ดังนั้นจึงมีความเท่าเทียมกันทางผลการรักษากับยาต้นแบบ (Ebixa®) จึงสามารถใช้แทนกันได้ 

6. เมโมทินเป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยบริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จ ากัด 
ซึ่งเป็นโรงงานท่ีได้รับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ทัดเทียมและสอดคล้องกับ
มาตรฐาน GMP/PICs 

7. เมโมทินได้รับการรับรองให้ขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบจากต่างประเทศ 

 

  บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จ ากดั     0 2311 0111 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010243 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ไพกาบา 75 (PYGABA 75) 
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2565 – เมษายน 2568 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

PYGABA 75 เป็นผลิตภัณฑ์ยาส าหรับการรักษา ดังนี้ 
1)  อาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนกลางและส่วนปลายในผู้ใหญ่ รวมทั้งอาการปวดที่

เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (diabetic peripheral neuropathy) และภายหลังการ
เป็นโรคงูสวัด (post-herpetic neuralgia)  

2)  เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชักมาตรฐานในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure ทั้งที่มีและไม่มี 
secondary generalization  

3)  รักษาโรควิตกกังวลทั่วไปในผู้ใหญ่  
4)  รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 

 PYGABA 75 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาโดยบริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในประเทศไทย 
มีการศึกษาเพื่อยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลแบบ BCS CLASS I ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยตัวยาส าคัญมีคุณสมบัติละลายดี 
(highly solubilty), ดูดซึมดี (highly permeability) เมื่อท าการเปรียบเทียบการปลดปล่อยยา (dissolution comparative 
profile) พบว่ามีการปลดปล่อยยาแบบ rapidly dissolved และเหมือนกับยาต้นแบบ จึงสามารถสรุปได้ว่า PYGABA 75  
มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบ  

คุณลักษณะเฉพาะ  
1. PYGABA 75 เป็นผลิตภัณฑ์ยาส าหรับการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท 

ส่วนกลางและส่วนปลายในผู้ใหญ่ 
2. มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาโดยบริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในประเทศไทย 
3. มีการศึกษาเพื่อยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลแบบ BCS Class I ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล  
4. PYGABA 75 มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบ 

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

 
 
 
 

 

  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด     0 2314 6671 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ เมษายน 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010244 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  บาเลนติน 75 (BALENTIN 75) และ 
 บาเลนติน 150 (BALENTIN 150) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : เมษายน 2565 – เมษายน 2568 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) จับกับ alpha2-delta หน่วยย่อยของ voltage-gated calcium channels  
ในระบบประสาทส่วนกลาง และควบคุมการผ่านเข้าของแคลเซียมที่ขั้วประสาท ดังนั้นจึงยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาท 
ชนิดกระตุ้น ได้แก่ glutamate, norepinephrine (noradrenaline), serotonin, dopamine, substance P และ calcitonin 
gene-relate peptide ถึงแม้ว่าโครงสร้างของพรีกาบาลินจะคล้ายกับ GABA แต่ไม่จับกับตัวรับของ GABA หรือ 
benzodiazepine ส่งผลให้เกิดฤทธิ์ antinociceptive และ anticonvulsant พรีกาบาลินอาจมีผลต่อเส้นทางส่งผ่าน 
ความเจ็บปวดของ descending noradrenergic และ serotonergic จากก้านสมองไปยังไขสันหลัง 
 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) ขนาดความแรง 75 มิลลิกรัม และ 150 มิลลิกรัม ภายใต้ช่ือการค้า บาเลนติน 75 
(BALENTIN 75) และยาบาเลนติน 150 (BALENTIN 150) ตามล าดับ เป็นยาที่ได้พัฒนาต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยมีราคายาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยเทียบเท่ากับยาอ้างอิงจากต่างประเทศ และมีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ ท าให้
ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคมากขึ้น  
 คุณสมบัติเฉพาะ  

1. ยาบาเลนติน 75 (BALENTIN 75) และยาบาเลนติน 150 (BALENTIN 150) เป็นยารูปแบบแคปซูล
แข็งส าหรับรับประทานที่มีข้อบ่งใช้ดังนี้ ส าหรับอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท 
(Neuropathic pain) มีข้อบ่งใช้ส าหรับการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท
ส่วนกลางและส่วนปลายในผู้ใหญ่ รวมทั้งอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท 
ส่วนปลายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (diabetic peripheral neuropathy) และภายหลังการเป็น 
โรคงูสวัด (post herpetic neuralgia), ส าหรับโรคลมชัก มีข้อบ่งใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชัก
มาตรฐานในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure ทั้งที่มีและไม่มี secondary generalization 
ในผู้ใหญ่, ส าหรับโรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder) มีข้อบ่งใช้ส าหรับการรักษา
โรควิตกกังวลทั่วไปในผู้ใหญ่ และส าหรับ Fibromyalgia มีข้อบ่งใช้ส าหรับการรักษาอาการปวด
กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น  

2. ยาบาเลนติน 75 (BALENTIN 75) และยาบาเลนติน 150 (BALENTIN 150) เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตร
ต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 
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3. ยาบาเลนติน 75 (BALENTIN 75) และยาบาเลนติน 150 (BALENTIN 150) มีคุณสมบัติของตัวยาส าคัญ
จัดอยู่ใน BCS Class I กล่าวคือ มีคุณสมบัติการละลายสูง (highly solubility) และการซึมผ่านเซลล์
สูง (highly permeability) ซึ่งเข้าข่ายที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (biowaiver) 
เมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบผลการละลายของผลิตภัณฑ์ยาทดสอบและยาอ้า งอิง (dissolution 
comparative profile) พบว่าผลิตภัณฑ์ยาบาเลนติน 75 (BALENTIN 75) และยาบาเลนติน 150 
(BALENTIN 150) กับผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิงจากต่างประเทศ มีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรม และ
ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั     0 2461 1234 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - S , ECO - ONE , ECO - TWO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
   2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3.  บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
 4.  บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จ ากัด 
 5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
 6.  บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนกิจ 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนด ารง 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์ 
 11. บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จ ากัด 
 12. บริษัท พราว แสง จ ากัด 
 13. บริษัท ชลทิพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
 14. บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 15. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จ ากัด   
 16. บริษัท เข็มเหล็ก จ ากัด 
 17. บริษัท อิทธิฤทธ์ิ ไนซ์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
 18. บริษัท เดล โซลูช่ัน จ ากัด 
 19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แมน อัพ คอนสตรัคช่ัน 
 20. บริษัท นีช คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
 21. บริษัท อาคเนย์ทร้าฟฟิค จ ากัด 
 22. บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จ ากัด 
 23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปาง ภาณุภัทร์ก่อสร้าง 2008 
 24. บริษัท ทีเอ็นบี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
 25. บริษัท วังวิเศษ เซอร์วิส จ ากัด 
 26. บริษัท รับทรัพย์เจริญ จ ากัด 
 27. บริษัท ทราฟฟิค เวิลด์ จ ากัด 
 28. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หลักชัย วิศวกรรม 
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 29. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็น ทราฟฟิค 
 30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วณิกสิทธ์ิ 
 31. บริษัท ท็อป ไทย แอล อี ดี โค เวิร์คเกอร์ จ ากัด 
 32. บริษัท สหเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 33. บริษัท ซิสเต็ม ด็อกเตอร์ จ ากัด 
 34. บริษัท ชวดล รุ่งเรืองกิจ จ ากัด (ส านักใหญ่) 
 35. บริษัท พรหมศิริวิศวกรรม จ ากัด 
 36. บริษัท โปร-คอน อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 37. บริษัท ทวีคูณเพาเวอร์ จ ากัด 
 38. บริษัท แรบบิท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
 39. บริษัท แบคเคอร์ อินดัสทรี จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาท าเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสม 
กับตัว LED ท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการท างานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต่างจากโคมไฟ
ถนนเดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึง
มีอายุการใช้งานที่สั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพื้นที่ถนน หรือพื้นที่ส่วนอื่น  ๆ ได้อย่างครอบคลุม 
และตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื้นที่ และ
ความต้องการลูกค้าท่ีแตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในพืน้ท่ีนั้น ๆ ได้ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 17 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 

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

 
 
 

 บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2271 4888 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - TUBE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
   2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3.  บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั 
 4.  บริษัท เบตเตอร์ เวิรล์ด ทราฟฟิค จ ากัด 
 5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
 6.  บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนกิจ 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนด ารง 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์ 
 11. บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จ ากัด 
 12. บริษัท พราว แสง จ ากัด 
 13. บริษัท ชลทิพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
 14. บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 15. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จ ากัด   
 16. บริษัท เข็มเหล็ก จ ากัด 
 17. บริษัท อิทธิฤทธ์ิ ไนซ์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
 18. บริษัท เดล โซลูช่ัน จ ากัด 
 19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แมน อัพ คอนสตรัคช่ัน 
 20. บริษัท นีช คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
 21. บริษัท อาคเนย์ทร้าฟฟิค จ ากัด 
 22. บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จ ากัด 
 23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปาง ภาณุภัทร์ก่อสร้าง 2008 
 24. บริษัท ทีเอ็นบี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
 25. บริษัท วังวิเศษ เซอร์วิส จ ากัด 
 26. บริษัท รับทรัพย์เจริญ จ ากัด 
 27. บริษัท ทราฟฟิค เวิลด์ จ ากัด 
 28. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หลักชัย วิศวกรรม 
 29. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็น ทราฟฟิค 
 30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วณิกสิทธ์ิ 
 31. บริษัท ท็อป ไทย แอล อี ดี โค เวิร์คเกอร์ จ ากัด 
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 32. บริษัท สหเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 33. บริษัท ซิสเต็ม ด็อกเตอร์ จ ากัด 
 34. บริษัท ชวดล รุ่งเรืองกิจ จ ากัด (ส านักใหญ่) 
 35. บริษัท พรหมศิริวิศวกรรม จ ากัด 
 36. บริษัท โปร-คอน อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 37. บริษัท ทวีคูณเพาเวอร์ จ ากัด 
 38. บริษัท แรบบิท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
 39. บริษัท แบคเคอร์ อินดัสทรี จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบท้ังในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50%  
ไร้ซึ่งรังสี UV และสารปรอท ซึ่งต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่างสิ้นเชิง ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน และด้านความ
ปลอดภัย อีกทั้งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 - 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้มี 
Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่า
แค่ประมาณ 1 kV 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562  
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 17 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 

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

 
 

 
 
 

 บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2271 4888 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010017 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้  
(Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS 
OFC) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ 
(Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS 
OFC) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  ร่วมวิจัยกับ บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จ ากัด 
และ บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ ากัด 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เคเบิลเส้นใยน าแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ Fire Resistant Self-Supporting Optical 
Fiber Cable : FRSS OFC โครงสร้างภายในมีชั้นฉนวนกันความร้อนหลายชั้น เหมาะส าหรับการใช้งานในต าแหน่งที่มีปัญหา
ไฟไหม้ต่อเนื่องรุนแรง สามารถป้องกันไฟไหม้ใต้แนวสายที่แขวนหรือเปลวไฟที่ลุกลามจากสายสื่อสารอื่นๆ ที่แขวนร่วมใน
ต าแหน่งเดียวกัน เมื่อมีแรงวิกฤติ เคเบิลต้องขาดออกจากกันด้วยแรงดึงแบบท าลายไม่เกิน 5,000 นิวตันและสามารถทนไฟ
ไหม้ที่ต่อเนื่องและรุนแรง ท าให้โครงข่ายสามารถให้บริการต่อเนื่อง สร้างความเสถียรให้การบริการและเพิ่มความเช่ือมั่นกับ
ผู้ใช้บริการ  
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เมื่อเกิดไฟไหม้สายเคเบิลสามารถทนไฟไหม้ที่ต่อเนื่องและรุนแรงที่อุณหภูมิ  750 องศาเซลเซียส 
ต่อเนื่องอย่างน้อย 90 นาที ผ่านมาตรฐาน IEC 60331-25 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนว
ระดับ และเคเบิลยังคงส่งสัญญาณได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน 

2. เมื่อเกิดไฟไหม้สายเคเบิลอย่างรุนแรง ไฟสามารถดับได้ด้วยตัวเองและไม่ลุกลามไปตามสาย  
ผ่านมาตรฐาน IEC 60332-3-24 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนวตั้ง 

3. เคเบิลสามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 1,800 นิวตัน โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของ  
ค่าการลดทอนสัญญาณไม่เกิน 0.05 dB 

4. การติดตั้งใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานที่ใช้จับยึดสายสื่อสารโครงสร้างใกล้เคียงกันได้  
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2562 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 
-  เพิ่มรหัสสายเคเบิลในรายการล าดับที่ 1) – 4) และเพิ่มรายการล าดับที่ 5) – 8) ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564 
-  แก้ไขช่ือหน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย และผู้จ าหน่าย จากเดิม บริษัท สยาม ไฟเบอร์ 

อ๊อพติคส์ จ ากัด เป็น บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
เมษายน 2565 

 บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน)      0 2745 6118 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010024 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band 
Internet of Things ( NB -  IoT)  ( LED STREET LIGHTING 
LUMINAIRE WITH NB - IoT TECHNOLOGY) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนนอัจฉริยะ ชนิดหลอดแอลอีดี (SMART LED STREET 
LIGHTING LUMINAIRE) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จ ากัด 
 2. บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จ ากัด 
 3. บริษัท 110 วัตต์ จ ากัด 
 4. บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 5. บริษัท คอมพลีท อิเล็คทริเคิล โซลูช่ันส์ จ ากัด 
 6. บริษัท ไลท์ติ้ง เวิลด จ ากัด 
 7. บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 
 8. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จ ากัด 
 9. บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 
 10. บริษัท 3พี คอมพิวเทค จ ากัด 
 11. บริษัท เกรียงยุทธ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 12. บริษัท ถาวรพัฒนา จ ากัด 
 13. บริษัท แอคมี่ ครีเอท ออร์กาไนส์เซอร์ จ ากัด 
 14. บริษัท เอสสามสิบหก ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 15. บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง จ ากัด 
 16. บริษัท ซี-คอน รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
 17. บริษัท โปรฟอร์ซคอร์ป จ ากัด 
 18. บริษัท เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด 
 19. บริษัท บีริช อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท สอ โซลูช่ัน ซิสเต็มส์ จ ากัด 
 21. บริษัท ไลท์ อินโนวา จ ากัด 
 22. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุทัย 
 23. บริษัท แม็คสแควร์ จ ากัด 
 24. บริษัท เฟิสท์ โรด เทค จ ากัด 
 25. บริษัท เจเจ เซลส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
 26. บริษัท ใบพลัส 168 จ ากัด  
 27. บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 28. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญญกาญจน์ คอนสตรัคชั่น 
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 29. บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 30. บริษัท สกายไลท์ติ้ง อินดัสทรี จ ากัด 
 31. บริษัท แอดวานซ์ อินทีเกรทเทด เทคโนโลยี่ จ ากัด 
 32. บริษัท อินโนเทค 2021 จ ากัด 
 33. บริษัท คล้ายลอย เอ็นจิเนียริ่ง 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : สิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 โคมไฟถนนอัจฉริยะชนิดหลอดแอลอีดี เป็นการพัฒนาโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดีที่ติดตั้งหน่วยควบคุม  
และตรวจวัด ซึ่งเช่ือมต่อกับโครงข่ายโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยมีฟังก์ช่ันส าหรับรับ - ส่งค าสั่งจากส่วนควบคุม 
โคมไฟผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีเรียกว่า NB - IoT (Narrow band IoT) เพื่อควบคุมและตรวจสอบสภาวะการท างาน
ของโคมไฟ ได้แก่ การควบคุมการเปิด - ปิด, การควบคุมระดับแสงสว่าง และน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดส่งกลับมายัง
ระบบส ารองข้อมูล เพื่อรอค าสั่งจากส่วนควบคุมโคมไฟผ่านโครงข่ายฯ โดยขั้นตอนการออกแบบนี้มีกระบวนการทดลองและ
วิเคราะห์ผลจากการน าโคมไฟถนนอัจฉริยะชนิดหลอดแอลอีดีติดตั้งและใช้งาน ณ สถานที่ตัวอย่าง ผลการทดสอบพบว่า  
โคมไฟถนนอัจฉริยะชนิดหลอดแอลอีดีที่ติดตั้งหน่วยควบคุมและตรวจวัด ซึ่งเช่ือมต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีที่ได้พัฒนา 
ขึ้นนี้สามารถควบคุมการเปิด - ปิด ควบคุมระดับแสงสว่าง และตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 
ก าลังไฟฟ้า และเพาเวอร์แฟคเตอร์ ได้ตามค าสั่งอย่างถูกต้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ชุดโคมไฟมีหน่วยควบคุมและตรวจวัด และมีฟังก์ช่ันส าหรับรับ - ส่งค าสั่งจากส่วนควบคุมโคมไฟ 
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NB - IoT  ที่ย่านความถี่วิทยุ Tx : 880 - 915 MHz.  Rx : 925 - 960 MHz. 
และก าลังส่ง : 0.20 วัตต์  

2. ชุดโคมไฟน้ี ควรติดตั้งในพื้นที่ท่ีรองรับสัญญาณ 4G 
3. อุปกรณ์ควบคุม NB - IoT ติดตั้งส าเร็จ พร้อมค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ตลอดอายุการใช้งาน 

10 ปี (นับจากวันท่ีส่งมอบงาน) 
4. ซอฟต์แวร์ (Software) เพื่อควบคุมโคมไฟผ่าน Web Application จะท าการอัพเดท (Update) ตลอดอายุ

การใช้งาน 10 ปี (นับจากวันท่ีส่งมอบงาน) 
5. ให้บริการ Software ซึ่งติดตั้งบนระบบ Cloud server ของ Amazon Web Services ( AWS ) ตลอดอายุ

การใช้งาน 10 ปี (นับจากวันท่ีส่งมอบงาน) หลังจากนั้นผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
6. ซอฟแวร์นี้ มีการก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล โดยผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนด 
7. ระบบควบคุมชุดโคมไฟสามารถควบคุมการเปิด - ปิด (ON - OFF) และควบคุมระดับแสงสว่าง (Dimming 

control) ได้ตั้งแต่ 10% จนถึง 100%   
8. รับประกันอายุการใช้งานของหลอดแอลอีดีไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน 

IES LM - 80 - 08     
9. ชุดโคมไฟก าลังไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ มีประสิทธิภาพความส่องสว่างมากกว่า 120 lm/W โดยผ่านการ

ทดสอบตามมาตรฐาน IES LM - 79 - 08   
ชุดโคมไฟก าลังไฟฟ้าขนาด 70 วัตต์ 105 วัตต์ 125 วัตต์ และ 150 วัตต์ มีประสิทธิภาพความส่องสว่าง
มากกว่า 125 lm/W โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM - 79 - 08   

10. ชุดโคมไฟใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้า 220 VAC 50Hz 
11. ชุดโคมไฟมีระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นตามมาตรฐานการทดสอบ IP66 
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หมายเหตุ :  ผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Things (NB - IoT)  

 ใช้แพลตฟอร์มของ Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นระบบ Cloud server ที่ติดตั้งในต่างประเทศ  
โดยปัจจุบันหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายให้จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่ต้องรับส่งข้อมูลผ่านระบบ Cloud server 
 จากต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐจึงควรพิจารณาระเบียบเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2563 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย) 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ ์2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2564  
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2564  
- แก้ไขช่ือสามัญภาษาอังกฤษ และขอเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ 

พฤศจิกายน 2564  
- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) L&E#SLL205/NB – 40LED (ก าลังไฟฟ้า 40 วัตต์) และแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ 

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 
 

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

 

  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)      0 2248 8133 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010031 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้ 
(LED Streetlight Dual Beam) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้ 
(LED Streetlight Dual Beam) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซีวิค อโกรเทค จ ากัด จ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี วิจัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซีวิค อโกรเทค จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซีวิค อโกรเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท แม็กเนท ดิลส์ จ ากัด   

2. บริษัท ลีโอแลนเซ็ท จ ากัด 
3. บริษัท เอ็มพีซี ซัคเซส จ ากัด 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีที กรุ๊ป (ส านักงานใหญ่) 
5. บริษัท ทราฟฟิค สเตชั่น จ ากัด 
6. บริษัท แรบบิท ไลทต์ิ้ง จ ากัด 
7. บริษัท โปรเจคท์ มายด์ จ ากดั 
8. บริษัท เวิลดโ์ซลูช่ันซัพพลาย จ ากดั 
9. บริษัท อชิร เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็.ที.บี.ดีเวลลอปเม้นท์ 
11. บริษัท ลานนา คาวบอย จ ากัด 
12. บริษัท ซูพรีม ดีจีจี จ ากดั 
13. บริษัท เดอะบิ๊กวัน จ ากัด 
14. บริษัท พราว แสง 222 จ ากัด 
15. บริษัท เอเชีย แทรฟฟิค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
16. บริษัท แบคเคอร์ อินดสัทรี จ ากัด  
17. บริษัท แสงชัย วิศวกรรมและบริการ จ ากัด 
18. บริษัท ธรรมาอนันต์ (ทีเอ็มเอ) จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซีวิค อโกรเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : พฤศจิกายน 2564 – พฤศจิกายน 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

เนื่องจากในปัจจุบันโคมไฟถนนชนิดต่าง ๆ ที่ติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ กันบนถนนของประเทศไทยในทุกภาค 
พื้นที่ของประเทศไทย มักให้ความส าคัญกับค่าความสว่างของตัวโคมไฟถนนเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้ค านึงถึงการกระจายแสง
ที่เหมาะสมกับประเภทถนนที่ท าการติดตั้งจริง ชนิดของถนนที่ท าการติดตั้ง ลักษณะภูมิอากาศที่ส่งผลให้ประเภทถนนนั้น ๆ 
มีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือสถานที่ต่าง  ๆ ค่อนข้างสูง ด้วยเหตุผลนี้  
บริษัท ซีวิค อโกรเทค จ ากัด จึงได้ออกแบบ และท าการจ้างวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นโคมไฟถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้ ซึ่งประกอบไปด้วยอลูมิเนียมฮีตซิงค์ 
เป็นฐานในการยึดแผงหลอดแอลอีดี เลนส์กระจายแสงชนิดกันน้ า เคเบิลแกลนด์ต่อสายไฟกันน้ า แหล่งจ่ายไฟรูปแบบ 
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หม้อแปลงชนิดกันน้ า และบอร์ดคอนโทรลเลอร์ และท าหน้าที่เป็นแหล่งระบายความร้อนของแผงหลอดแอลอีดี 
โดยบอร์ดคอนโทรลเลอร์ ท าหน้าที่ในการปรับและก าหนดค่ากระแสของแผงหลอดที่ติดตั้งภายใต้ฮีตซิงค์ที่ติดตั้งเลนส์
กระจายแสงชนิดกันน้ าต่างชนิดกัน โดยมีรูปแบบการท างานก าหนดค่ากระแสเป็นอัตราส่วนที่กลับด้านกัน ( invert) ทั้งหมด  
10 ระดับ ที่ครอบคลุมกับยูนิฟอร์มแสงทั้งหมดที่เหมาะสมกับสภาพถนนท่ีท าการติดตั้งผลิตภัณฑ์ โดยในการปรับตัวก าหนด
พิกัดกระแสสามารถท าได้ด้วยที่ตัวโคม โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสงของแผงหลอดแอลอีดีที่แตกต่างกัน มารวมแสงกัน
ให้ได้ยูนิฟอร์มแสงที่ดีที่สุด ส าหรับการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานของแผงหลอดแอลอีดีให้มีลักษณะ  
การกระจายแสงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดส าหรับถนน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอัตราความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ในพื้นที่น้ัน ๆ ได้ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ดวงโคมไฟฟ้า LED ใช้วัสดุ Aluminium Heatsink ประกอบด้วยชุดโคมไฟฟ้าแอลอีดี กล่องควบคุม 

ที่สามารถปรับมุมส่องสว่างของเลนส์ได้ 2 ต าแหน่ง 
2. เป็นดวงโคมไฟฟ้า LED ที่สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้ผ่านบอร์ดคอนโทรลเลอร์

ผ่านทางการปรับโรตารี่ สวิทซ์ที่ติดตั้งที่ตัวโคม เพื่อก าหนดพิกัดกระแสให้กับแผงหลอดแอลอีดี 
ที่ติดตั้งเลนส์ชนิดต่างกันแต่ถูกติดตั้งภายใต้ฮีตซิงค์เดียวกัน 

3. เป็นดวงโคมไฟถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้ประเภทดวงโคมไฟฟ้า
ติดประจ าที่ส าหรับจุดประสงค์ทั่วไป และดวงโคมไฟฟ้าส าหรับการจราจร โดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด
ตามก าลังไฟฟ้า ดังนี ้
3.1 โคมถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้ รุ่น 50 วัตต์ (W) ให้ความสว่าง

ไม่น้อยกว่า 7,000 ลูเมน (Lumen : lm) ขนาดกว้าง 123.5 มิลลิเมตร x ยาว 613 มิลลิเมตร x  
สูง 123 มิลลิเมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ ±10% 

3.2 โคมถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้ รุ่น 70 วัตต์ (W) ให้ความสว่าง 
ไม่น้อยกว่า 9,800 ลูเมน (Lumen : lm) ขนาดกว้าง 123.5 มิลลิเมตร x ยาว 613 มิลลิเมตร x  
สูง 123 มิลลิเมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ ±10% 

3.3 โคมถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้ รุ่น 110 วัตต์ (W) ให้ความสว่าง
ไม่น้อยกว่า 15,400 ลูเมน (Lumen : lm) ขนาดกว้าง 260 มิลลิเมตร x ยาว 625 มิลลิเมตร x  
สูง 123 มิลลิเมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ ±10% 

4. มีการระบายความร้อนของตัวโคมเป็นแบบ Passive Cooling โดยไม่มีส่วนการระบายความร้อน 
แบบ Active Cooling ใด ๆ 

5. มีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับ [IP66] อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC60529 
6. มีระดับการป้องกันระดับแรงกระแทก ระดับ [IK08] อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC62262 
7. เม็ดชิป (LED Chip) อายุการใช้งานประมาณ มากกว่า 90,700 ช่ัวโมง ค านวณอายุอ้างอิงมาตรฐาน 

TM-21 จากผู้ผลิตเม็ดชิป (LED Chip) 
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2564 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 16 ราย) 
- แก้ไขช่ือหน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึน้บัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม บรษิัท ซีวิค มีเดีย จ ากัด เป็น บริษัท ซีวิค 

อโกรเทค จ ากัด และเพิม่ผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย 
 

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

  บริษัท ซีวิค อโกรเทค จ ากัด      0 2688 0860 
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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 เอ็นจิเนียรร์ิง่ จ ากัด 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยชนะ 99 
 4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มงคล (9898) 
 5. บริษัท โกลบอล คอมเมอรเ์ชียล จ ากัด 
 6. บริษัท เกรทโอเรียนทัล จ ากดั 
 7. บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 
 8. บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
 9.  บริษัท อาคเนย์ทร้าฟฟิค จ ากัด 
 10. บริษัท ซิมเบิ้ลไลท์ จ ากัด 
 11. บริษัท ทริปเปิล้ เค โซลูช่ันส์ จ ากัด 
 12. บริษัท โชคดีพลังงาน จ ากัด 
 13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณภาภัช 
 14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อธิษฐ์ 2009 
 15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลศินรา พลัส 
 16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮง เฮง (1999) 
 17. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเค.กรุ๊ป58 
 18. บริษัท ทรีบี พลาสติก จ ากัด 
 19. บริษัท เอสทีซี สปอรต์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ธันวาคม 2563 - ธันวาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกและ
ง่ายต่อการติดตั้ง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดจ านวนการติดตั้งโคมไฟ และยังคงประสิทธิภาพการส่องสว่างตาม
มาตรฐาน โดยชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 
1) เสาไฟอเนกประสงค์ 2) ฐานรากแบบหลายเข็ม และ 3) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมชุดโคมไฟ  
กล่องควบคุมพร้อมแบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไว้ด้วยกัน  เสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบประกอบในชุดเดียวกันนี้ถูกออกแบบให้ตัวเสาสามารถยกขึ้น และโน้มลงได้ ท าให้ง่ายและสะดวกทั้งการติดตั้งและ  
ซ่อมบ ารุง พร้อมฐานรากแบบหลายเข็ม สามารถติดตั้งที่หน้างานได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้ฐานรากแบบคอนกรีต และสามารถ
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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 ช่ัวโมง และมีค่าความสม่ าเสมอของการกระจายแสง (Uniformity of 
illumination) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท ซึ่งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันนี้ ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสถาบัน/วิศวกรโยธา ท่ีมีใบอนุญาต 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 เสาไฟถนนอเนกประสงค์และฐานรากแบบหลายเข็ม 

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

เสาเหล็กเคลือบสังกะสีส าหรับไฟฟ้าแสงสว่าง) 
3.  เสาไฟถนนอเนกประสงค์สามารถยกขึ้นและโน้มลงได้เพื่อความสะดวก ง่ายต่อการติดตั้งและ 

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

รถกระเช้า รถขุด รถเจาะ เป็นต้น 
6.  ฐานรากแบบหลายเข็มสามารถติดตั้งได้ทุกพ้ืนท่ี รวมถึงพื้นท่ีที่มีข้อจ ากัดของการเข้าถึงของเครื่องจักร 

ขนาดใหญ่ หรือพ้ืนท่ีที่เสียหายง่าย เช่น ตรอก ซอย ถนนแคบ สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 
7.  ฐานรากแบบหลายเข็มสามารถทดแทนการติดตั้งฐานรากแบบคอนกรีตได้ 

 โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น RCSOS35L – 190CW50 
1. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ท าจากอลูมิเนียม ประกอบด้วย ชุดโคมไฟฟ้าแอลอีดี  

กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ท่ีได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน 
2. โคมไฟถนน มีขนาดประมาณ 1,330 x 540 x 50 มิลลิเมตร (ยาว x กว้าง x หนา) ± 10 มิลลิเมตร  

มีน้ าหนักรวมต่อโคมประมาณ 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 าลังสูงสุด 

120 วัตต์ (Watt) ±5% ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล IEC61215-1-1 : 2016 
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9. แบตเตอรี่ที่น ามาประกอบเป็นชุดเดียวกับโคมไฟถนน  เป็นชนิดเซลล์ลิเทียมไอออนฟอสเฟต 
(LiFePO4) ขนาด 12.8 V 49Ah ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC62619 

10. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเก็บพลังงาน ซึ่งสามารถ 
เก็บสะสมพลังงานส ารองได้เพียงพอต่อการใช้งานยาวนานถึง 25 ช่ัวโมง โดยส่องสว่างในโหมด
พลังงานสูงสุดที่ประมาณ 35 วัตต์ ในช่วง 0 - 3.5 ช่ัวโมงแรก ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบ 
ไม่น้อยกว่า 15 lux และส่องสว่างในโหมดพลังงานต่ าสุดที่ประมาณ 21 วัตต์ ในช่วง 3.5 - 25 ช่ัวโมง 
ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 10 lux 

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

Emin/Emax ≥ 0.167 
12. ระยะเวลาการอัดประจุแบตเตอรี่ จะใช้เวลาไม่เกิน 5 ช่ัวโมง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานภายใน 1 วัน 

(ประมาณ 12 ช่ัวโมง) 
 

หมายเหตุ : 
 ข้อก าหนดในการติดตั งผลิตภัณฑ์ 

1. ผู้ซื้อและผู้จ าหน่ายจะต้องส ารวจพ้ืนท่ี รวมถึงตกลงและยืนยันจุดติดตั้งร่วมกัน โดยผู้จ าหน่ายจะท าหนังสอื
ยืนยันจุดติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ผู้มีอ านาจท้ังสองฝ่ายลงนามตกลงและรับทราบ 

2. จุดติดตั้งต้องไม่มีสิ่งบดบังแสงแดด ส าหรับการชาร์ตเก็บพลังงาน เช่น ต้นไม้ อาคาร รั้วกั้น ป้ายทางจราจร 
ป้ายโฆษณา เป็นต้น หากพื้นที่จุดติดตั้งมีสิ่งบดบังที่ต้องแก้ไข ผู้จ าหน่ายจะแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ซื้อทราบ
เพื่อด าเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการแก้ไขสิ่งที่บดบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสิ้น
หากผู้ซื้อไม่ด าเนินการแก้ไข และ/หรือ ยืนยันที่ติดตั้งในจุดดังกล่าว จะถือว่าจุดติดตั้งนั้นไม่อยู่ในเง่ือนไขการรับประกัน 
และผู้จ าหน่ายจะออกหนังสือเพื่อให้ผู้ซื้อยืนยันการติดตั้งจุดที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันและลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของผู้ซื้อ 

3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งหลังจากท่ีมีการยืนยันจุดติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันแล้ว ผู้ซื้อต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ด าเนินการแล้วทั้งหมดก่อนการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ค่าด าเนินการ ค่าขนย้าย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
ค่าแรง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง 

4. หลังจากผู้จ าหน่ายส่งมอบงานแล้ว ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย 
และ/หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันของผู้จ าหน่าย อาทิเช่น อุบัติเหตุรถชน ต้นไม้ 
กิ่งไม้ล้มทับ/หล่นใส่ผลิตภัณฑ์ ต้นไม้บดบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ภัยพิบัติ โจรกรรม ฯลฯ 

เง่ือนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ 
1. ผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาการรับประกันที่ 1 ปี นับจากวันส่งมอบงานโดยรวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและ

ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเง่ือนไขการรับประกัน 
2. ผู้จ าหน่ายรับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสินค้าจากการใช้งานตามปกติวิสัย หรือ

ช ารุดเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต 
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3. ผู้จ าหน่ายไม่รับประกันการช ารุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนา
ท าให้สินค้าเสียหาย หรือผู้หนึ่งผู้ใดท่ีไม่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ าหน่าย เข้าด าเนินการกระท าจนเป็นเหตุให้ผลติภัณฑ์เสยีหาย
หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ เช่น รถเฉี่ยวชน กิ่งไม้หัก เป็นต้น 

การบริการหลังการขาย 
1. ผู้ซื้อสามารถติดต่อรับบริการขายได้ที่ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด  
2. กรณีการแจ้งซ่อมบ ารุง ให้ผู้ซื้อท าหนังสือแจ้งซ่อมมายังผู้จ าหน่ายโดยระบุเลขจุดติดตั้ง ภาพถ่าย 

ช่วงกลางวันและกลางคืนของจุดนั้น ๆ และช่ือและเบอร์โทรส าหรับติดต่อกลับ โดยผู้จ าหน่ายจะรับแจ้งซ่อมบ ารุงเมื่อได้รับ
ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2563 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) รุ่น KELLI - 23506  แก้ไขคุณลักษณะ และเพิ่มหมายเหตุ ข้อก าหนดในการติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์ เง่ือนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขาย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
เมษายน 2564 

- แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ 8 และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2564 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2565 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2811 1741 – 5 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020021 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้า
กระแสตรงจากแบตเตอรี่  (Solar powered LED Streetlight 
with direct current supply from energy storage) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้า
กระแสตรงจากแบตเตอรี่  (Solar powered LED Streetlight 
with direct current supply from energy storage) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เอสพีซี ไอที จ ากัด 
 2. บริษัท ซันไลท์ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3. บริษัท เคทีเอฟ โฮลดิ้ง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มิถุนายน 2564 – มิถุนายน 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ติดตั้งระยะห่าง 
ระหว่างโคมประมาณ 25 เมตร ความสูงประมาณ 6 เมตร ความกว้างถนนประมาณ 6 เมตร  
สามารถให้ความสว่างเฉลี่ยในแนวราบ (Eavg) ≥ 17 Lux และมีความสม่ าเสมอของแสง (Uniformity : U0) ≥ 0.4 
ผ่านมาตรฐานของกรมทางหลวง และมีประสิทธิภาพในการน าแสงไปใช้งานบนถนนและไหล่ทางได้สูงกว่า 
74 เปอร์เซ็นต์  

2. โคมไฟถนนแอลอีดี ใช้ก าลังไฟฟ้า 25 วัตต์ (Watt) 
3. โคมไฟถนนแอลอีดี มีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ≥ 4,400 ลูเมน (lumen) 
4. โคมไฟถนนแอลอีดี มีค่าประสิทธิศักดิ์ ≥ 180 ลูเมน/วัตต์ (lumen/Watt)  
5. โคมไฟถนนแอลอีดี มีค่าอุณหภูมิสีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) 5,700K ± 355K  
6. โคมไฟถนนแอลอีดี มีค่าดัชนีความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ≥ 70  
7. โคมไฟถนนแอลอีดี มีการระบายความร้อนของตัวโคมแบบ Passive Cooling  
8. โคมไฟถนนแอลอีดี มีการป้องกันระดับแรงกระแทก ระดับ IK10 
9. โคมไฟถนนแอลอีดี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ แบตเตอรี่พร้อมชุดควบคุม มีการป้องกันฝุ่นและน้ าระดับ IP65  
10. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิดผลึกคริสตัลไลน์ (Crystalline Silicon Solar Cells) ให้ก าลังสูงสุด 115 

วัตต์ (Watt) ± 10%  
11. แบตเตอรี่ขนาด 12.8V 60Ah สามารถ standby การใช้งานได้ 25 ช่ัวโมง โดยให้ความสว่างคงที่  
12. เสาไฟชุบกัลป์วาไนซ์ความสูง 6 เมตร พร้อมโครงเหล็กยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
13. ฐานรากแบบสกรูส าเร็จรูปขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2564 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 
 

  บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จ ากัด      0 2739 6537 - 8 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07020025 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หม้อแปลงไฟฟ้าก าลังแบบปรับเปลี่ยนแรงดันโดยอตัโนมตัิ  
ระบบ 22 kV (Automatic Voltage Regulator (AVR) for 22 kV) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  หม้อแปลงไฟฟ้าก าลังแบบปรับเปลี่ยนแรงดันโดยอตัโนมตัิ  
 ระบบ 22 kV (Automatic Voltage Regulator (AVR) for 22 kV) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : มกราคม 2565 - มกราคม 2568 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 หม้อแปลงไฟฟ้าก าลังระบบจ าหน่ายแบบปรับเปลี่ยนแรงดันโดยอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator) 
เป็นหม้อแปลงในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ที่ใช้ปรับลดหรือเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ส่งผ่านมาตามสายระบบจ าหน่าย (Distribution 
Line) เพื่อให้แรงดันด้านไฟออก (Output Voltage) ออกคงที่ คือ 23.1 kV สามารถปรับเปลี่ยนแรงดันได้ในขณะจ่ายไฟ  
โดยติดตั้งอุปกรณ์เปลี่ยนแรงดันขณะมีโหลด (On load tap changer) โดยหม้อแปลงชนิดนี้ เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ ามัน 
(Oil type) ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า ส าหรับใช้งานเพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ 23.1 kV (105% ของ Nominal 

system voltage 22 kV) โดยแก้ปัญหาแรงดันตกในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
2. สามารถปรับเปลี่ยนแรงดันได้ขณะจ่ายไฟ โดยใช้อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันขณะมีโหลด (On load 

tap changer) 
3. สามารถปรับแรงดันได้ 20 จุด ต่อแยก (Taps) เป็นด้านบวก 4 จุด และเป็นด้านลบ 16 จุด จุดต่อแยก

ร้อยละ 1.25 (1.25%) ของ 22 kV 
4. สามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าได้ 12 MVA (300 A) และ 16 MVA (400 A) 
5. มีค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจร (Short-circuit impedance) ที่ 0.2% 
6. ส าหรับติดตั้งใช้งานภายนอกอาคาร 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2565 

- แก้ไขรายละเอียด ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 ดังนี ้
1) ทบทวนสิทธิการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 5 ปี (สิ้นสุดมกราคม 2570) เป็น 3 ปี ตามสิทธิเดิม 

ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกราคม 2568) 
2) เพิ่มรายการล าดับที่ 2 ขนาด 16 MVA (400 A) 
3) แก้ไขรายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม และแก้ไขรูปแบบและวิธีการเขียนหน่วยวัด เป็นระบบ SI Unit 

 

  บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน)      0 2769 7699 
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ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ ายาฆ่าเช้ือ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

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

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
7. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
9. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
10. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากัด 
11. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด 
12. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด 
13. บริษัท เอวนั พลัส พรีเมี่ยม (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท เอ็นซีพีเอช ซัพพลาย จ ากัด 
15. บริษัท เอส แอล บิสสิเนส พลัส จ ากัด 
16. บริษัท เมคเกอร์ เบทเทอร์ จ ากัด 
17. บริษัท กรีนเวิลด์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 
18. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราบรื่น  ๒๕๖๓ 
20. บริษัท เอ็นบีเอส โซลูช่ันส์ จ ากัด 
21. บริษัท ยูบิคพลัส จ ากัด 
22. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
23. บริษัท มัดชา เซอร์วิส จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
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ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด , สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค 
ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เช้ือรา ได้ถึง 99.99 %  
ได้ทุกพื้นผิว สามารถท าความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเช้ือรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิว และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol - free formulation)  
 2. เจิม เฮดเตอร์ - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์  คือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ในด้าน 
การปศุสัตว ์สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เช้ือรา และเช้ือไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 % 
 โดยผลิตภณัฑ์นี้มีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน้ ามันมะพร้าว น ามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์ 
ให้น้อยลง  
 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์ - บลัด 
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ 
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรค เช้ือรา และเช้ือไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561  
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

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

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิม่เติม กรกฎาคม 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 

 

  บริษัท คีนน์ จ ากัด      0 2747 2101 – 3 ต่อ 104 หรือ 0 2747 1363 - 4 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  

รหัส : 12010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือแบคทีเรีย  
(Cleaner product and Bacterial Disinfectant) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  1. ผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื้อ ผสมสารท าความสะอาดจากธรรมชาติ  
ชนิดเข้มข้น ส าหรับบ้านเรือน : อะเจิรม์โก (AGERMGO) 

 2. ผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื้อ ผสมสารท าความสะอาดจากธรรมชาติ  
ชนิดเข้มข้น ส าหรับปศุสตัว์ : อะเจิร์มโก (AGERMGO) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด 
 2.  บริษัท ไบโอ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
 3.  บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
 4. บริษัท เอ็นไลนเ์ท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
 5. บริษัท ดี ซีเล็คช่ัน จ ากดั 
 6. บริษัท ไบโอ เคมคิอล แอนด์ แมชชินเนอรี่ จ ากัด 
 7. บริษัท อินโน ไบโอเทค จ ากดั 
 8. บริษัท เอมเพอเรอร์ โกลบอล จ ากัด 
 9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็ พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 
 10. บริษัท ไอว่า ออล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2564 – พฤศจิกายน 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ผลิตภัณฑ์ Agermgo เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีองค์ประกอบของซิงค์นาโนอิมัลชัน ร่วมกับสารฆ่าเช้ือ
เบนซาลโคเนียมคลอไรด์ (Benzalkonium chloride) และสารท าความสะอาดสกัดจากธรรมชาติในกลุ่มของกรดไขมันจาก
น้ ามันมะพร้าว (Coconut fatty acid) ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Agermgo ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีคีเลชัน 
(Chelation technology) เพื่อเพิ่มความคงตัวให้กับซิงค์ไอออนและเทคโนโลยีนาโนอิมัลชัน (Nanoemulsion technology) 
ที่สามารถท าให้เฟสน้ าและเฟสน้ ามันรวมเข้ากันได้ดี มีลักษณะใส มีความคงตัวสูง โดยผลิตภัณฑ์ Agermgo ในเฟสน้ าจะ
ประกอบไปด้วยสารฆ่าเช้ือเบนซาลโคเนียมคลอไรด์ (Benzalkonium chloride) และซิงค์ไอออน ขณะที่เฟสน้ ามันจะ
ประกอบไปด้วยกรดไขมันจากน้ ามันมะพร้าวและสารลดแรงตึงผิว โดยผลิตภัณฑ์ Agermgo มีความเป็นกรด - ด่าง ในช่วง  
6 - 8 และมีขนาดของอนุภาคอยู่ในช่วงไม่เกิน 50 นาโนเมตร มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ภายในระยะเวลา 10 นาที 
ที่ความเข้มข้น 1% (100 เท่า) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเ ช้ือที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของซิงค์ไอออนไม่น้อยกว่า 11,000 ppm  
และสารฆ่าเช้ือเบนซาลโคเนียมคลอไรด์ (Benzalkonium chloride) ไม่น้อยกว่า 8% w/w 
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2. ประกอบสารท าความสะอาดจากธรรมชาติ กลุ่มกรดไขมันจากน้ ามันมะพร้าว (Coconut fatty acid) 
ไม่น้อยกว่า 1% w/w 

3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีคีเลชัน (Chelation technology) เพื่อเพ่ิมความคงตัวให้กับซิงค์ไอออน 
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดของอนุภาคอยู่ในช่วงไม่เกิน 50 นาโนเมตร 
5. มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส PED (Porcine Epidemic Diarrhea) ในสกุล Corona 

virus ที่อัตราส่วน 1:100 (1%) ระยะเวลา 10 นาที และเช้ือรา ที่อัตราส่วน 1:50 (2%) ภายใน
ระยะเวลา 15 นาที 

6. มีค่าความเป็นพิษ ตาม Globally Harmonized system (GSH) of Classification and Labelling 
of chemicals อยู่ใน category 5 หรือ unclassified และมีค่า LD50 มากกว่า 5,000 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมน้ าหนักตัว 

7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี pH เป็นกลางโดยมีค่าความเป็นกรด - ด่าง ในช่วง 6 - 8 ไม่กัดกร่อน วัสดุต่าง ๆ  
เช่น ยาง อลูมิเนียม ซิลิโคน 

8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
และผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ส าหรับสัตว์กับกรมปศุสัตว์ 

9. การใช้งาน ผสมน้ าในอัตราส่วน 1:100 (1%) โดยเตรียมน้ าสะอาด 990 มิลลิลิตร ผสมกับผลิตภัณฑ์ 
Agermgo 10 มิลลิลิตร น าไปแช่ เช็ดถู ฉีดพ่นในอาคาร โรงเรือน หรือบริเวณที่ต้องการฆ่าเช้ือ  
ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที  

 
หมายเหต :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2564 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 6 ราย) 

- แก้ไขช่ือทางการค้าและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ 8 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 
2565 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด      0 2152 5405 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ 
ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (BIOFLOCCULATION AND BIO-
CLEANING PRODUCT) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   1. ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์  
สารอนินทรีย์ ด้วยสารสกดัธรรมชาติ ส าหรับบ้านเรือน :  
เอนซี่เพล็ก คลีนเนอร์ (Enzyplex Cleaner) 

 2. ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ 
 สารอนินทรีย์ ด้วยสารสกดัธรรมชาติ ส าหรับปศุสตัว์ :  
 เอนซี่เพล็ก คลีนเนอร์ (Enzyplex Cleaner) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด 
 2. บริษัท ไบโอ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
 3.  บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
 4. บริษัท เอ็นไลนเ์ท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
 5. บริษัท ดี ซีเล็คช่ัน จ ากดั 
 6. บริษัท ไบโอ เคมคิอล แอนด์ แมชชินเนอรี่ จ ากัด 
 7. บริษัท สุพรีม ดจีีจี จ ากัด 
 8. บริษัท ลานนา คาวบอย จ ากัด  
 9. บริษัท อินโน ไบโอเทค จ ากดั 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็ พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 
 11. บริษัท ไอว่า ออล จ ากัด 
 12. บริษัท เอมเพอเรอร์ โกลบอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ธันวาคม 2564 – ธันวาคม 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เอนซี่เพล็กซ์ คลีนเนอร์ (Enzyplex cleaner) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดอเนกประสงค์  
ใช้ท าความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ เช่น พ้ืน ผนัง ท่อระบายน้ า ในขณะเดียวกันช่วยลดการสะสมของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ 
ในบ่อเกรอะ บ่อบ าบัด ทั้งในบ้านเรือน (ขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) และฟาร์มปศุสัตว์  
(ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์) รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคการตกตะกอน (Bio-flocculation) ช่วยลดกลิ่น 
ที่ไม่พึงประสงค์ โดยไม่มีส่วนผสมของเช้ือจุลินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากสารสกัดที่ได้จากพืช ผัก ผลไม้ ในประเทศไทย 
ที่ต้องหาอัตราส่วนและสารส าคัญที่มีคุณสมบัติช่วยท าความสะอาด ตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์และสิ่งสกปรกต่าง ๆ 
ที่ เหมาะสมของพืชเหล่านี้  โดยการสกัดสารส าคัญที่แทรกในเส้นใยของพืชเหล่านั้น ด้วยเ ทคนิคการใช้เอนไซม์  
Hemicellulase เพื่อท าลายผนังเซลล์พืช ท าให้ได้สารส าคัญที่มีประสิทธิภาพ โดยสารส าคัญต่าง ๆ ไม่ถูกท าลาย 
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 เอนซี่เพล็กซ์ คลีนเนอร์ (Enzyplex cleaner) เป็นการสกัดสารส าคัญจ าพวกแทนนิน เอนไซม์คอมเพล็กซ์  
กรดผลไม้  ฯลฯ ที่ ได้จากพืช ผัก ผลไม้  ซี่ งสา รเหล่านี้มีคุณสมบัติ ในการตกตะกอนสารอินทรีย์  สารอนินทรีย์   
(Bio-flocculation) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาต่อยอดโดยการให้ท างานร่วมกับ Bio-Surfactant ที่ได้จากน้ ามันมะพร้าว 
นอกจากช่วยลดความสกปรกของน้ าเสีย หรือน้ าทิ้งก่อนปล่อยสู่ระบบบ าบัดแล้วยังมีคุณสมบัติในการท าความสะอาดพื้นผิว 
ผนัง อีกด้วย 
 Enzyplex cleaner ผ่านทดสอบประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย ในรูปของ BOD, SS และ FOG จากแหล่งน้ าต่าง ๆ 
ทดสอบจากศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้ยังได้ทดสอบความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยทดสอบ  
ค่า LC50 จากสัตว์น้ า มีค่าที่ 53 ppm จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และผ่านเกณฑ์การทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก 
ในผลิตภัณฑ์ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 การใช้งาน เอนไซม์เพล็กซ์ คลีนเนอร์ (Enzyplex cleaner) น าเอนซี่เพล็กซ์ คลีนเนอร์ ผสมกับน้ าที่อัตราส่วน 
1 : 200 (0.5%) น าไปล้างท าความสะอาด พื้น ผนัง ท่อระบายภายในอาคารหรือโรงเรือน หรือเทลงในสุขภัณฑ์ บ่อเกรอะ 
บ่อพักในโรงเรือน สามารถใช้ร่วมกับปืนฉีดน้ าแรงดันสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ด้วยหลักการ BIOFLOCCULATION 
ประกอบด้วย สารส าคัญในการออกฤทธ์ิหลัก ในกลุ่มแทนนิน และกรดผลไม้ 

2. มีส่วนประกอบของสารท าความสะอาด (Surfactant) จากธรรมชาติ ผ่านการทดสอบการล้างออก 
และการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2083 - 2544 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

3. มีคุณสมบัติในการบ าบัดหรือก าจัดสิ่งสกปรกในน้ า โดยมี  BOD, SS และ FOG หลังใช้ผลิตภัณฑ์ 
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและมาตรฐานน้ าทิ้งชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสัตว์น้ า โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 53 ppm และไม่พบโลหะหนัก 
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 

5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
และวัตถุอันตรายในการควบคุมของกรมปศุสัตว์ 

 
หมายเหต :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2564 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด      0 2152 5405 
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ด้านอื่น ๆ 
 

รหัส : 14000030 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน  
(Icaridin Nanoencapsulation Repellent Spray)  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ลายย์ (LAAI)   
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด 
 2. บริษัท ไบโอ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
 3. บริษัท เอ็นไลท์เท่น คอรป์อเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 4. บริษัท ไบโอ อินโน มีเดีย จ ากัด 
 5. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
 6. บริษัท ดี ซีเล็คช่ัน จ ากดั 
 7. บริษัท ไบโอ เคมคิอล แอนด์ แมชชินเนอรี่ จ ากัด 
 8. บริษัท ซูพรีม ดีจีจี จ ากดั 
 9. บริษัท ลานนา คาวบอย จ ากัด 
 10. บริษัท ไอว่า ออล จ ากัด 
 11. บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ จ ากดั 
 12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็ พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 
 13. บริษัท อินโน ไบโอเทค จ ากดั 
 14. บริษัท เอมเพอเรอร์ โกลบอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : กันยายน 2563 – กันยายน 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ผลิตภัณฑ์ลายย์ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไล่ยุงด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บในระดับนาโนเมตร 
(Nanoencapsulation) โดยใช้สารอิคาริดิน เป็นสารออกฤทธ์ิหลัก ซึ่งสารอิคาริดินนี้เป็นสารสังเคราะห์ที่องค์การอนามัยโลก
(WHO) สามารถให้ใช้เพื่อป้องกันยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคได้ โดยอนุภาคนาโนอิคาริดินมีขนาดของอนุภาคอยู่ในช่วง 50 – 200 
นาโนเมตร มีความคงตัวไม่แยกช้ัน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลดขนาดด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง และอัตราส่วนของ  
สารลดแรงตึงผิวที่เหมาะสม ซึ่งได้เป็นนาโนอิมัลช่ันที่มีลักษณะใส ความคงตัวสูง สามารถกักเก็บสารออกฤทธิ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีฤทธิ์ไล่ยุงได้มากกว่า 6 ช่ัวโมง 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน “ลายย์ (LAAI)” ประกอบด้วยสารส าคัญในการออกฤทธิ์หลัก คือ 
ICARIDIN 7% 

2. มีประสิทธิภาพการป้องกันยุงลายบ้านได้มากกว่า 6 ช่ัวโมง (ทดสอบด้วยวิธี Repellent testing) 
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3. มีระดับความเป็นพิษตาม Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals - GHS อยู่ใน category 5 หรือ unclassified และมีค่า LD50 มากกว่า 5,000 mg/kg 
น้ าหนักตัว 

4. สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน “ลายย์ (LAAI)” ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 
วัตถุอันตราย จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2563 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย) 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2564 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2564 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2565 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด      0 2152 5405 
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ด้านอื่น ๆ  

รหัส : 14000033 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน้ าและตัวโม่งยงุลาย ชนิดฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว  
(Monomolecular Film for Larvicide and pupicide)  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แผ่นฟิล์มโมเลกุลเดี่ยวส าหรบัก าจดัลูกน้ าและตัวโม่ง ยุงลาย :  
อควาสเปรด (Aquaspread)   

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด 
 2. บริษัท ไบโอ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
 3. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
 4. บริษัท เอ็นไลท์เท่น คอรป์อเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 5. บริษัท ไบโอ อินโน มีเดีย จ ากัด 
 6. บริษัท ดี ซีเล็คช่ัน จ ากดั 
 7. บริษัท ไบโอ เคมคิอล แอนด์ แมชชินเนอรี่ จ ากัด 
 8. บริษัท ลานนา คาวบอย จ ากัด 
 9. บริษัท ไอว่า ออล จ ากัด  
 10. บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ จ ากดั 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็ พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 
 12. บริษัท อินโน ไบโอเทค จ ากดั 
 13. บริษัท เอมเพอเรอร์ โกลบอล จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ นทะเบียน : ธันวาคม 2563 – ธันวาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 อควาสเปรด (Aquaspread) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ าและตัวโม่งของยุง ทั้งยุงลาย ยุงร าคาญ ฯลฯ 
โดยการใช้แผ่นฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว (Monomolecular Film) ชนิด Polydimethylsiloxane (PDMS) แผ่บนผิวน้ าช้ันเดียว 
(Monolayer) ซึ่งแผ่นฟิล์มจะเคลือบบนผิวน้ า ท าให้ลูกน้ า ตัวโม่ง ของยุง ซึ่งหายใจระหว่างผิวน้ าโดยใช้ท่อหายใจที่เรียกว่า 
Siphon ส าหรับลูกน้ า และ Trumpet ส าหรับตัวโม่ง แทงขึ้นมาบนผิวน้ า แผ่นฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว (Monomolecular Film) 
ที่เคลือบอยู่จะไหลลงไปปิดท่อทางเดินหายใจ โดยใช้แรง Capillary action ท าให้อุดตันในท่อหายใจ ซึ่งลูกน้ าและตัวโม่ง 
จะขาดอากาศหายใจและตายไปในที่สุด (การออกฤทธิ์ทางกายภาพ) โดยวิธีการนี้ได้รับการบรรจุในคู่มือขององค์การอนามัยโลก
ในการควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
 อควาสเปรด (Aquaspread) ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการก าจัดลูกน้ า ตัวโม่ง จากคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถก าจัดลูกน้ ายุงลายในระยะที่ 3 - 4 และ
ตัวโม่งได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้อควาสเปรด (Aquaspread) ได้ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน (LD50) พบว่ามีความปลอดภัยสูง 
โดยมีค่า LD50 มากกว่า 5,000 mg/kg โดยทดสอบจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อีกทั้งทดสอบ
ผลข้างเคียงต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ าและสัตว์น้ า จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าไม่ส่งผลกระทบ
ต่อพืชน้ าเทียบเท่าการปลูกโดยใช้น้ าเปล่า และมีอัตราการตายของสัตว์น้ าน้อยกว่าผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ (ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ส่งผลต่อสัตว์น้ า) 
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 การใช้งาน อควาสเปรด (Aquaspread) น าไปหยดหรือเทในแหล่งน้ าอุปโภคต่าง ๆ เช่น ตุ่มน้ า หรือแหล่งน้ าขัง 
เช่น ล้อรถยนต์ กระถางต้นไม้ ในอัตราส่วน อควาสเปรด (Aquaspread) 1 มิลลิลิตร ต่อแหล่งน้ า 1 ตารางเมตร (กว้าง x ยาว)  
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงและตัวโม่งยุงลาย ชนิดฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว ประกอบด้วย  สารส าคัญในการ 
ออกฤทธ์ิหลัก Polydimethylsiloxane (PDMS) ไม่น้อยกว่า 89% w/w 

2. มีประสิทธิภาพสามารถก าจัดลูกน้ ายุงลายได้มากกว่า 80% ภายใน 5 วัน และตัวโม่งภายใน 48 ช่ัวโมง 
3. มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมลูกน้ ายุงลายได้นาน 22 วัน 
4. มีระดับความเป็นพิษตาม Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals – GHS อยู่ใน category 5 หรือ unclassified และมีค่า LD50 มากกว่า 5,000 mg/kg 
น้ าหนักตัว 

5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลข้างเคียงต่อพืชน้ าและสัตว์น้ า 
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้หยดลงบนแหล่งน้ า ในอัตราน้ ายา 1 มิลลิลิตร ต่อพ้ืนท่ีน้ า 1 ตารางเมตร 

 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2563 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย) 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2564 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2564 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2565 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 
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