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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

1 01010038 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท A  

  

  รุ่น CHE–FULL PUR (NR) ผสมยางธรรมชาติ หนา 16 มิลลิเมตร (สีแดง)   
  1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรมั ตารางเมตร 4,035.00 
  2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 4,084.00 

  3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,134.00 

  4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,202.00 

  5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,271.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการ

สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
3. แก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

  

2 01010039 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท B  

  

  1)  รุ่น CHE - SANDWICH (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้านิ่ม หนา 15 มิลลิเมตร 
(สีแดง) 

  

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

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,000.00 

  1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,050.00 

  1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,120.00 

  1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,190.00 

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

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010039 

(ต่อ) 
2.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,050.00 

  2.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,110.00 

  2.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,170.00 

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

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,677.00 

  3.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,737.00 

  3.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,815.00 

  3.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,884.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันท่ีตกลงราคาในการ

สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
3. แก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

  

3 01010040 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับสนามกีาา และลานอเนกประสงค์ จากวัสดุ 
ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C 

  
 

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

  

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

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,628.00 

  1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,677.00 

  1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,726.00 

  1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,776.00 

  2)  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 8 มิลลิเมตร (สีเขียว)   
  2.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรมั ตารางเมตร 2,550.00 
  2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,590.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010040 

(ต่อ) 
2.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,630.00 

  2.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,680.00 

  2.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,730.00 

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

  

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

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,628.00 

  3.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,677.00 

  3.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,726.00 

  3.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,776.00 

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

  

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

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,860.00 

  4.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,915.00 

  4.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,975.00 

  4.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,035.00 

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

 
5.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,260.00 

 
 

5.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,320.00 

 
 

5.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,380.00 

 
 

5.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,440.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010040 

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

(สีแดง) 
  

  6.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรมั ตารางเมตร 2,700.00 
 

 
6.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,750.00 

 
 

6.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,800.00 

 
 

6.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,850.00 

 
 

6.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,900.00 

 
 

7)  รุ่น CHE - EPDM Binder (Top Acrylic) หนา 13 มิลลิ เมตร  
(สีเทา) 

  

  7.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรมั ตารางเมตร 2,700.00 
 

 
7.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,770.00 

 
 

7.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,840.00 

 
 

7.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,910.00 

 
 

7.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,980.00 

  8)  รุ่น CHE - EPDM Binder หนา 14 มิลลิเมตร (สีแดง)   
  8.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรมั ตารางเมตร 4,020.00 
 

 
8.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 4,070.00 

 
 

8.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,120.00 

 
 

8.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,170.00 

 
 

8.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,220.00 

 

 

หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการ

สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
3.  แก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
4 01010043 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลู่ -ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 

ยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS ) 
  

  รุ่น Johnson - Fine All - weather Artificial Track - B  
พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้านิ่ม 14.6 MM. (สีแดง) 

  

  1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 3,000.00 
  2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 3,050.00 
 

 
3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,110.00 

 
 

4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,170.00 

 
 

5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,240.00 

 

 

หมายเหตุ : 
1.  ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง 
2.  ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วนัท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง 
3.  รับประกันคุณภาพการติดตั้ง เป็นระยะเวลา 2 ปี จากความ

ช ารุดบกพร่อง เสียหายของผลงานอันเกิดจากความบกพร่อง 
เสียหาย ของผลงานอันเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งที่
ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้วัสดุขาดคุณภาพโดยมีเง่ือนไขการยกเว้น
การรับประกัน ไม่รวมถึงความเสียหาย ดังนี้ 
- ความเสียหายของผิวหน้า และรอยขีดข่วน ซึ่งเกิดจากการ 

ใช้งานผิดประเภท อาทิ วัสดุปลายแหลม วัสดุมีคม หรือมี
น้ าหนักมากกดทับ 

- การเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจากรังสี UV จากดวงอาทิตย์ 
หรือกรณีที่สารเคมีหยดลงบนพื้นผิวโดยปล่อยทิ้งไว้ระยะ
เวลานานและไม่มีการท าความสะอาด 

- การทรุดตัวหรือขยับตัวของคอนกรีตโครงสร้างจนเป็นผลให้
คอนกรีตมีรอยแตกร้าวที่หน้าผิว หรือกรณีเกิดเหตุน้ าท่วมขัง
ภายในสนาม 

- การใช้งานโดยขาดการดูแลบ ารุงรักษาตามสมควร 
4. แก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

  

5 01010048 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ
ยางธรรมชาติ 

  

  รุ่น Johnson - Fine All - weather Artificial Track - A 
พื้นลู่วิ่งผิวหน้าน่ิม หนา 14.2 MM. (สีแดง) 

  

  1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม ตารางเมตร 4,040.00 
  2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กโิลกรัม ตารางเมตร 4,090.00 
  3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 4,140.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010048 

(ต่อ) 
4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 4,205.00 

  5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,275.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง 
2.  รองรับราคายางธรรมชาติ ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสัง่

จ้าง 
3.  รับประกันคุณภาพการติดตั้ง เป็นระยะเวลา 2 ปี จากความ

ช ารุดบกพร่อง เสียหาย ของผลงานอันเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ได้
มาตรฐานหรือ ใช้วัสดุขาดคุณภาพ โดยมีเง่ือนไขการยกเว้นการ
รับประกัน ไม่รวมถึง ความเสียหาย ดังนี้ 
-  ความเสยีหายของผิวหน้า และรอยขดีข่วน ซึ่งเกดิจากการใช้งาน 

ผิดประเภท อาทิ วัสดุปลายแหลม วัสดุมีคม หรือมีน้ าหนักมาก
กดทับ 

-  การเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจากรังสี UV จากดวงอาทิตย์ 
หรือกรณีที่สารเคมีหยดลงบนพื้นผิวโดยปล่อยทิ้งไว้ระยะ
เวลานานและไม่มีการท าความสะอาด 

- การทรุดตัวหรือขยับตัวของคอนกรีตโครงสร้างจนเป็นผลให้
คอนกรีต มีรอยแตกร้าวที่หน้าผิว หรือกรณีเกิดเหตุน้ าท่วม
ขังภายในสนาม 

- การใช้งานโดยขาดการดูแลบ ารุงรักษาตามสมควร 
4. แก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

  
 

6 01010053 แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป ส าหรับสนามกีาาอเนกประสงค์ประกอบด้วย
ยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห ์

  

  1) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 3,350.00 
  2) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 3,520.00 
 

 
3) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,570.00 

 
 

4) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,620.00 

 
 

5) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,680.00 

 

 

หมายเหตุ :  
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการ

สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
3. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 4 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
7 01010060 ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน 

(Asbestos Cement Pressure Pipe And Coupling) 
ท่อน/อัน รายละเอยีดตาม

ภาคผนวก ผ-1 – ผ-4 
  หมายเหตุ :  

1. ราคาตามเอกสารภาคผนวกไม่รวมค่าขนส่งและติดตั้ง 
2. เพิ่มรุ่นท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน ชนิดทนซัลเฟต 

  

8 01010063 พ้ืนลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์เเละยางธรรมชาติ   
  รุ่น ThakoTrack – NR Full PUR System (WA – Class 2)   
  1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 3,875.00 
  2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,925.00 

  3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 3,975.00 

  4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,075.00 

  5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,125.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการ

สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

  

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
9 01020005 เคร่ืองผลิตน้ าประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ าหมุนวนและระบบ

ล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ 
  

  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง เครื่อง 948,000.00 
  หมายเหตุ :  

1.  ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและติดตั้ง และ 
รวมอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้งานได้ทันที 

2.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี มีระยะเวลาการรับประกัน 18 
เดือน (วัสดุกรองไม่รวมอยู่ในการรับประกันและการรับประกัน
จะไม่ครอบคลุมหากไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน) 

3. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 
จ านวน 1 ราย 

  

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
10 02010001 ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ชนิดเม็ด) (Phosphate Solubilizing 

Bio-Fertilizer Pellet Type) 
  

  ชนิดเม็ด 1 ตัน ตัน 16,000.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
11 02010003 สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช   
  ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 950.00 
 

 
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน
จ าหน่าย จ านวน 3 ราย 

  

12 02010007 ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า (กลุ่มเกษตร) 
(Biocontrol slow-released organic chelate fertilizer) 

  

  ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม กระสอบ 430.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 3 ราย 
  

13 02010008 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า 
ส าหรับสัตว์ 

  

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

จ าหน่าย จ านวน 3 ราย 
  

14 02010009 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง  
ส าหรับสัตว์ 

  

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

จ าหน่าย จ านวน 3 ราย 
  

15 02010010 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elicitor)   
  1) ขนาด 100 มิลลิลิตร ขวด 260.00 
  2)  ขนาด 500 มิลลิลิตร ขวด 1,050.00 
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 1,700.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 3 ราย 
  

16 02010011 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์ 
(Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate) 

  

 
 

1)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดน้ า ส าหรับสตัว ์  
 ขนาด 30 มิลลิลิตร 

ขวด 90.00 

 
 

2)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดน้ า ส าหรับสตัว ์  
 ขนาด 100 มิลลิลิตร 

ขวด 230.00 

 
 

3)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดน้ า ส าหรับสตัว ์  
 ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 

ขวด 1,990.00 

  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน
จ าหน่าย จ านวน 3 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
17 02010012 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์ 

(Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate) 
  

 
 

1)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์  
ขนาด 30 กรัม 

ถุง 100.00 

 
 

2)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์  
ขนาด 100 กรัม 

ถุง 260.00 

 
 

3)  MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คเีลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์  
ขนาด 1 กิโลกรัม 

ถุง 2,100.00 

 
 

หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน
จ าหน่าย จ านวน 3 ราย 

  

18 02010017 ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน (Blue-green algae Bio-
fertilizer) 

  

  1) ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสเีขียวแกมน้ าเงิน ชนิดเม็ด  
ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม 

กระสอบ 380.00 

  2) ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน ชนิดของเหลว  
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร 

ขวด 230.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย   
19 02010018 แผ่นยางปูพ้ืนคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ (Rubber Mat With EP 

Fabric Reinforcement) 
  

  รุ่น RUBBER MAT/DIAMOND MAT    
  1)  ชนิดเสริมผ้า Polyester – Nylon (EP Fabric) 1 ช้ัน    
 

 
1.1)  กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร  

หนา 15 มิลลิเมตร 
แผ่น* 3,400.00 

 
 

1.2)  กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร  
หนา 30 มิลลิเมตร 

แผ่น* 6,800.00 

  1.3)  กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 220 เซนติเมตร  
หนา 15 มิลลิเมตร 

แผ่น* 4,170.00 

 
 

1.4)  กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 220 เซนติเมตร  
หนา 30 มิลลิเมตร 

แผ่น* 8,340.00 

 
 

1.5)  แผ่นยางยาวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร กว้าง 1.2 เมตร  
 หนา 15 มิลลิเมตร  

ตร.ม.** 3,065.00 

 
 

1.6)  แผ่นยางยาวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร  กว้าง 1.2 เมตร   
 หนา 30 มิลลิเมตร  

ตร.ม.** 6,145.00 

  2)  ชนิดเสริมผ้า Polyester – Nylon (EP Fabric) 2 ช้ัน   
 

 
2.1) กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร  

หนา 20 มิลลิเมตร 
แผ่น* 6,400.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 02010018 

(ต่อ) 
2.2)  แผ่นยางยาวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร กว้าง 1.2 เมตร   

หนา 20 มิลลิเมตร  
ตร.ม.** 2,670.00 

 

 

หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 2.1) – 2.2) และรายละเอียด
คุณสมบัตินวัตกรรม 
* แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ ประเภทแผ่น ราคานี้ 
ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง  
** แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ ประเภทยาวต่อเนื่อง 
ราคานี้รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้งแล้ว 

  

20 02010031 ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุง
คุณภาพ (HDPE pipe from high-quality upgraded materials) 

  

  1)  รุ่น W-EQ PIPE OD 110 - 1400 mm PN 6 PE100 เมตร รายละเอยีดตาม
ภาคผนวก ผ-5 

  2)  รุ่น W-EQ PIPE OD 110 - 1400 mm PN 10 PE100 เมตร รายละเอยีดตาม
ภาคผนวก ผ-5 

  หมายเหตุ :  
1. ราคาตามเอกสารภาคผนวกไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและติดตั้ง 
2. การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า เป็นระยะ 

เวลา 2 ปี โดยบริษัทจะส่งสินค้าทดแทนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า 
ในกรณีที่ความช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติและ
การติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ หรือมาตรฐานการ
ติดตั้งที่ได้รับการยอมรับทั่วไป โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่พบความช ารุด บกพร่องดังกล่าว 
บริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินราคาสินค้าท่ีซื้อขาย 

  

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 

21 03010020 ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa)   
(ฮีมา-พลัส : Hema-Plus)  

  

  1)  ความแรง 2000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้   vial 203.30 
 

 
2)  ความแรง 2000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา

ถาวรพร้อมใช้   
prefilled 
syringe 

310.30 

 
 

3)  ความแรง 2000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา
ถาวรพร้อมใช้   

prefilled 
syringe 

310.30 

  4)  ความแรง 4000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้  vial 325.28 
 

 
5)  ความแรง 4000 (1x1, 0.4 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา

ถาวรพร้อมใช้  
prefilled 
syringe 

428.00 

 
 

6)  ความแรง 5000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา
ถาวรพร้อมใช้  

 

prefilled 
syringe 

535.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 03010020 7)  ความแรง 10000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ vial 695.50 
 (ต่อ) 8)  ความแรง 10000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา

ถาวรพร้อมใช้  
prefilled 
syringe 

1,043.25 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ความแรง 2000 (1x1, 1.0 ml) 
บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และล าดับที่ 7) ความแรง 10000 (1x1, 
1.0 ml) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ 

  

22 03010128 ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir) 
(ออราต้า : Orata) 

  

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 0.5 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 1,070.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 1 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 6,500.00 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ้นสุดพฤษภาคม 2565) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภาคม 
2570) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาเอนเทคคาเวียร์ 
(Entecavir) 

  

23 03010129 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) 
(มอนทูแลร์ : MONTULAIR) 

  

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 185.00 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 660.00 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ้นสุดพฤษภาคม 2565) เป็น 5 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภาคม 
2567) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยามอนเทลูคาสท์ 
(Montelukast) 

  

24 03010130 ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) 
(คาลซีลา : CALCELAR) 

  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 25 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 15,000.00 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ้นสุดพฤษภาคม 2565) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภาคม 
2570) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาซินาแคลเซท 
ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) 
 
 
 

  



12 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
25 03010143 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 

(เนอร์วิกา : NERVICA) 
  

  1) ชนิดแคปซูล ขนาด 25 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 530.00 
  2) ชนิดแคปซูล ขนาด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 663.00 
  3) ชนิดแคปซูล ขนาด 150 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 1,060.00 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ้นสุดกรกฎาคม 2565) เป็น 7 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกรกฎาคม 
2569) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาพรีกาบาลิน 
(Pregabalin) 

  

26 03010144 ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine) 
(โอลาพิน : OLAPIN) 

  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 1,750.00 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ้นสุดกรกฎาคม 2565) เป็น 4 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกรกฎาคม 
2566) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาโอแลนซาพีน 
(Olanzapine) 

  

27 03010145 ยาโบเซนแทน (BOSENTAN) 
(ซิลเคย์ : SILKAY) 

  

  ชนิดเม็ด ขนาด 125 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 45,000.00 
 

 

หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 
(สิ้นสุดสิงหาคม 2565) เป็น 7 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหาคม 
2569) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาโบเซนแทน 
(BOSENTAN) 

  

28 03010146 ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib) 
(เซลซิบ : CELXIB) 

  

  1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 1,400.00 
  2)  ชนิดแคปซูล ขนาด 400 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 1,617.00 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ้นสุดสิงหาคม 2565) เป็น 7 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหาคม 
2569) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาเซเรคอกสิบ 
(Celecoxib) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
29 03010162 ยาโรซูวาสเตติน แคลเซียม (Rosuvastatin Calcium)  

(โอทากิล : OTAGIL) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 540.00 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ้นสุดธันวาคม 2565) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดธันวาคม 
2570) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาโรซูวาสเตติน 
แคลเซียม (Rosuvastatin Calcium) 

  

30 03010167 ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride) 
(เซฟเทีย : CEPTIA) 

  

  ชนิดเม็ดแตกตัวและละลายในปาก ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 570.00 
  หมายเหตุ : ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี 

(สิ้นสุดมกราคม 2566) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกราคม 
2571) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายยาโดเนเพซิล 
ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride) 

  

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
31 07010012 โคมไฟถนน (Street light)   
  ดวงโคมไฟส าหรับให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสต์เหนี่ยวน า  

ใ ช้หลอดโซเดียมความดันสูง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V. 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 1 X 150W. และ 1 X 250W. 

  

  1)  ก าลังไฟฟ้า 1 X 150W.   
       1.1)  R20.150 HSS 150W. โคม 9,000.00 
       1.2)  R24.150 HSS 150W. โคม 9,500.00 
  2)  ก าลังไฟฟ้า 1 X 250W.   
       2.1)  R20.250 HSS 250W. โคม 11,000.00 
       2.2)  R24.250 HSS 250W. โคม 11,500.00 
  หมายเหตุ :  

1.  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น  
โดยไม่รวมค่าติดตั้ง ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม
ตามระยะทาง 

2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
32 07010015 โคมไฟถนน (STREET LIGHT)   
  

 
ดวงโคมไฟส าหรบัให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสตเ์หนี่ยวน า     
ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง แรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนด 220 V 

  

  1)  รุ่น ST3 (HR)    
  1.1)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 1 x 150 W  ชุด 9,000.00 
  1.2)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 1 x 250 W  ชุด 11,000.00 
  2)  รุ่น ST12 (HR)    
  2.1)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 1 x 150 W  ชุด 9,500.00 
  2.2)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 1 x 250 W ชุด 11,500.00 
  หมายเหตุ :  

1.  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น  
โดยไม่รวมค่าติดตั้ง ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม
ตามระยะทาง 

2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย 

  

33 07010034 โคมไฟถนนแอลอีด ี   
  โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสงู Delight   
  

 
 

1)  รุ่น DLED – ST57 – 04002 
-  ขนาดก าลังไฟฟ้า 40 วัตต์ 
-  น้ าหนักประมาณ 3 กิโลกรัม 

โคม 11,000.00 

  2)  รุ่น DLED – ST57 – 09002 
-  ขนาดก าลังไฟฟ้า 90 วัตต์ 
-  น้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 

โคม 14,000.00 

  3)  รุ่น DLED – ST57 – 12002 
-  ขนาดก าลังไฟฟ้า 120 วัตต ์
-  น้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 

โคม 15,000.00 

  4)  รุ่น DLED – ST57 – 14002 
-  ขนาดก าลังไฟฟ้า 140 วัตต ์
-  น้ าหนักประมาณ 5.8 กิโลกรัม 

โคม 16,000.00 

  หมายเหตุ : 
1. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและขนส่งทั่วประเทศ 
2. รับประกันผลิตภัณฑ์ 2 ปี (ท้ังชุดโคมไฟ) นับจากวันท่ีส่งมอบ 
3. แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 10 ราย 

  

34 07010036 โคมไฟสาดแสงแอลอีดี (LED Flood Light)   
  1) โคมไฟสาดแสงแอลอีดี ตราผลิตภณัฑ์ XZLEN รุ่น XZ - FL 

ขนาด 400 วัตต์ 
โคม 28,000.00 

  2)  โคมไฟสาดแสงแอลอีดี ตราผลิตภณัฑ์ XZLEN รุ่น XZ - FL 
ขนาด 1,200 วัตต์ 

โคม 61,500.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07010036 

(ต่อ) 
หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าขนส่ง แต่ไม่รวมค่าติดตั้ง 
2.  รับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
3.  เพิ่มรายการล าดับที่ 1) โคมไฟสาดแสงแอลอีดี ตราผลิตภัณฑ์ 

XZLEN รุ่น XZ - FL ขนาด 400 วัตต์ 

  

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
35 07020020 เคร่ืองปรับปรุงคุณภาพอากาศ ส าหรับห้อง ด้วยวิธีแลกเปลี่ยน  

และเติมอากาศใหม่ (PROTECTIVE ENVIRONMENT) 
  

  เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ Fresh Air 100% แบบ Inverter 
ขนาด 15,000 บีทียู ประกอบด้วย  

ชุด 175,000.00 

  1)  Protective Environment PAC – 15 - F จ านวน 1 เครื่อง 
 ขนาดมิติประมาณ สูง 1,230 x กว้าง 655 x ลึก 550 มิลลิเมตร     
 น้ าหนักประมาณ 107 กิโลกรัม พร้อมขาตั้งเครื่อง 

  

  2) ชุดเบรกเกอร์ และชุดคอนโทรลรีโมท พร้อมเซนเซอร์ 
 ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบดิจิทัล จ านวน 1 ชุด  
 และสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร จ านวน 1 เส้น 

  

  3)  ท่อน าอากาศ ขนาดไม่เกิน 6 เมตร จ านวน 1 ท่อ   
  หมายเหตุ :  

1. ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งสายระยะไม่เกิน 15 เมตร และท่อน า
อากาศระยะไม่เกิน 6 เมตร  

2.  ราคานี้รวมค่ารับประกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 5 ปี และ
อะไหล่อื่น ๆ  2 ปี ไม่รวม Filter เช่น Pre-Filter, Carbon Filter 
และ HEPA Filter 

3. เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 

  

36 07020022 ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable Pole with 
LED solar cell Street Light) 

  

  ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต ์
ประกอบด้วย 

1)  โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์  
จ านวน 1 โคม 

2)  เสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟอืงสะพาน  
จ านวน 1 ต้น 

3)  ฐานรากเข็มเหล็ก ขนาดความยาว 2 เมตร  
จ านวน 1 ต้น 

ชุด 70,000.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งแล้ว 
2.  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 13 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 4 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
37 07020023 เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูง

ประกอบแบตเตอร่ีและอุปกรณ์การประจุแบตเตอร่ีในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน 

  

  เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูง
ประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
แยกส่วน (SSL7-40150) 

ชุด 78,000.00 

  ประกอบด้วย : 
1) เสาไฟชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 7 เมตร แบบรอกสลิงหมุนยก

พร้อมกิ่งโคมไฟ ที่มีชุดปรับระดับแบบมือหมุนสลิงพร้อมสลัก
ล็อค จ านวน 1 ต้น 

2) Delight โคมไฟ LED ส่องสว่างประสิทธิภาพสูง ขนาด 40 วัตต์ 
 รุ่น LED Street Light Solar Cell จ านวน 1 โคม 

  

  3) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 150 วัตต ์±5% มอก. 2580  
เล่ม 2-2555 จ านวน 1 แผง 

4) ฐานคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดไมน่้อยกว่า 0.50 ลูกบาศก์
เมตร ด้านบนฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและความยาว 
0.4 x 0.4 เมตร ด้านล่างฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและ
ความยาว 0.8 x 0.8 เมตร มีความสูงจากฐานด้านบนถึงฐาน
ด้านล่าง 1 เมตร มีน็อต JBOLT ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 
จ านวน 4 ชุด ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 25 มิลลิเมตร  
ความยาว 0.4 เมตร พร้อมเหล็กโครงสร้างขนาด RB 12 
มิลลเิมตร จ านวน 10 เส้น ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 8.0 
เมตร และเหล็กปลอกขนาด RB 9 มิลลิเมตร จ านวน 5 เส้น 
ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 7.0 เมตร จ านวน 1 ชุด 

  

  5) สติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond grade ขนาดความกว้าง 
12 เซนติเมตร ขนาดความสูง 12 เซนติเมตร จ านวน 2 ชุด 

6) แม่กุญแจ จ านวน 1 ชุด 
7) รับประกัน 2 ป ี

  

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวม ฐานราก ค่าติดตั้ง และจัดส่งทั่วประเทศ ในแต่ละ

โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างจะมีชุดปรับระดับกิ่งโคมไฟเป็นระบบ
แบบใช้มือหมุน มอบให้ 3 ช้ิน/โครงการ และ ลูกกุญแจแบบ 
Key Alike 3 ลูก/โครงการ 

2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
38 07020028 ระบบควบคุมความชื้น (Precise climate controller)   
 

 

1) ระบบควบคมุความชื้น Model 1.8k  
(ใช้กับขนาดห้องไม่เกิน 20 ตารางเมตร)  

 ขนาด 76 x 60 x 30 เซนติเมตร ประกอบด้วย อุลตร้าโซนิค- 
ทรานสดิวเซอร์ , หม้อน้ า, ฮีทเตอร์, พัดลม, ดิจิตอลเซ็นเซอร์ 
และระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 

เครื่อง 150,000.00 

 

 

2) ระบบควบคมุความชื้น Model 2.4k  
(ใช้กับขนาดห้องไม่เกิน 30 ตารางเมตร)  

 ขนาด 76 x 60 x 30 เซนติเมตร ประกอบด้วย อุลตร้าโซนิค- 
ทรานสดิวเซอร์ , หม้อน้ า, ฮีทเตอร์, พัดลม, ดิจิตอลเซ็นเซอร์ 
และระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 

เครื่อง 240,000.00 

  3) ระบบควบคมุความชื้น Model 3.6k  
(ใช้กับขนาดห้องไม่เกิน 40 ตารางเมตร)  

 ขนาด 76 x 76 x 30 เซนติเมตร ประกอบด้วย อุลตร้าโซนิค- 
ทรานสดิวเซอร์ , หม้อน้ า, ฮีทเตอร์, พัดลม, ดิจิตอลเซ็นเซอร์ 
และระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 

เครื่อง 260,000.00 

 

 

หมายเหตุ :  
1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าติดตั้ง 
2.  รับประกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี (รวมอะไหล่และค่าแรง) 
3. เป็นสินค้าสั่งผลิต มีระยะเวลารอคอย ภายใน 30 วัน 

  

08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง 

0801 วัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะ 
39 08010005 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ  

(Traffic pole from natural rubber)  
  

  1)  รุ่น-001 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้พลาสติกที่
โคนแกนเสา) ประกอบด้วย 

  

  - เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ ความสูง 65 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้พลาสติกที่โคนแกนเสา 

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ านวน 3 แถบ 
  

  - ฐานเสาจราจร จากยางธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง  
20 เซนติเมตร 

- น็อตและพุก ติดตั้ง จ านวน 3 ชุด  
- น้ าหนักโดยรวม ประมาณ 2.57 กิโลกรมั  

(ไม่รวมน้ าหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส าหรับตดิตั้ง) 

  

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

ชุด 1,070.00 
 

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

ชุด 
 

1,085.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 08010005 

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

ชุด 
 

1,100.00 
 

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

ชุด 1,115.00 
 

  2)  รุ่น-002 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้ยางจาก 
ยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) ประกอบด้วย 
- เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ ความสูง 65 เซนติเมตร 

จ านวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา 
- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ านวน 3 แถบ 
- ฐานเสาจราจร จากยางธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง  

20 เซนติเมตร 

  

  - น็อตและพุก ติดตั้ง จ านวน 3 ชุด  
- น้ าหนักโดยรวม ประมาณ 2.70 กิโลกรมั  

(ไม่รวมน้ าหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส าหรับตดิตั้ง) 
  

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

ชุด 1,070.00 
 

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

ชุด 
 

1,085.00 
 

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

ชุด 
 

1,100.00 
 

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

ชุด 
 

1,115.00 
 

  3) รุ่น-003 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสรมิไส้ยางจาก 
ยางธรรมชาติทีโ่คนแกนเสา) ความสูง 70  เซนติเมตร สติ๊กเกอร์
สะท้อนแสง 3 แถบ ประกอบด้วย 
- เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ ความสูง 70 เซนติเมตร 

จ านวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา 
- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ านวน 3 แถบ ขนาดความกว้าง  

50 มิลลิเมตร 
- ฐานเสาจราจร จากยางธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง  

20 เซนติเมตร 

  

  - น็อตและพุก ตดิตั้ง จ านวน 3 ชุด  
- น้ าหนักโดยรวม ประมาณ 3.0 กิโลกรัม  

(ไม่รวมน้ าหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส าหรับตดิตั้ง) 
  

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

ชุด 1,210.00 
 

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

ชุด 
 

1,225.00 
 

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

ชุด 
 

1,240.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 08010005 

(ต่อ) 
3.4)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 71 – 80 บาท/ 
 กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,255.00 
 

  4)  รุ่น-004 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้ยางจาก 
ยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) ความสูง 70 เซนติเมตร สติ๊กเกอร์
สะท้อนแสง 2 แถบ ประกอบด้วย 
- เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ ความสูง 70 เซนติเมตร 

จ านวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา 
- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ านวน 2 แถบ ขนาดความกว้าง 

75 มิลลิเมตร 
- ฐานเสาจราจร จากยางธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง  

20 เซนติเมตร 

  

  - น็อตและพุก ติดตั้ง จ านวน 3 ชุด  
- น้ าหนักโดยรวม ประมาณ 3.0 กิโลกรัม  

(ไม่รวมน้ าหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส าหรับติดตั้ง) 
  

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

ชุด 1,210.00 
 

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

ชุด 
 

1,225.00 
 

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

ชุด 
 

1,240.00 
 

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

ชุด 
 

1,255.00 
 

  5)  รุ่น-005 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้ยางจาก 
ยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) ความสูง 80 เซนติเมตร สติ๊กเกอร์
สะท้อนแสง 3 แถบ ประกอบด้วย 
-  เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ ความสูง 80 เซนติเมตร 

จ านวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา 

  

  - สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ านวน 3 แถบ ขนาดความกว้าง  
50 มิลลิเมตร  

  

  - ฐานเสาจราจร จากยางธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง  
20 เซนติเมตร 

- น็อตและพุก ติดตั้ง จ านวน 3 ชุด 
  

  - น้ าหนักโดยรวม ประมาณ 3.2 กิโลกรัม  
(ไม่รวมน้ าหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส าหรับติดตั้ง) 

  

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

ชุด 1,280.00 
 

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

ชุด 
 

1,295.00 
 

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

ชุด 
 

1,310.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 08010005 

(ต่อ) 
5.4)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 71 – 80 บาท/ 
 กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,325.00 
 

  6)  รุ่น-006 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้ยางจาก 
ยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) ความสูง 80 เซนติเมตร สติ๊กเกอร์
สะท้อนแสง 2 แถบ ประกอบด้วย 
- เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ ความสูง 80 เซนติเมตร 

จ านวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา 
- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ านวน 2 แถบ ขนาดความกว้าง  

75 มิลลิเมตร 
- ฐานเสาจราจร จากยางธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง  

20 เซนติเมตร 

  

  - น็อตและพุก ติดตั้ง จ านวน 3 ชุด  
- น้ าหนักโดยรวม ประมาณ 3.2 กิโลกรัม  

(ไม่รวมน้ าหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส าหรับติดตั้ง) 
  

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

ชุด 1,280.00 
 

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

ชุด 
 

1,295.00 
 

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

ชุด 
 

1,310.00 
 

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

ชุด 
 

1,325.00 
 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ 

สั่งจ้าง 
2.  ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง 
3. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย 

  

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 
1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

40 12010009 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆา่เชื้อแบคทีเรีย  
(Cleaner product and Bacterial Disinfectant) 

  

  ขนาด 1 ลิตร ขวด 2,200.00 
 

 
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทน
จ าหน่าย จ านวน 5 ราย 

  

41 12010010 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ 
ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (BIOFLOCCULATION AND BIO-
CLEANING PRODUCT) 

  

   ขนาด 1 ลิตร   ขวด 1,900.00 
 

 
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย และเพิ่มผู้แทน
จ าหน่าย จ านวน 4 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

13 ด้านยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 

1302 ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 
42 13020014 อาวุธปืนเล็กขนาด 5.56 มิลลิเมตร   
  1)  อาวุธปืนเล็ก NARAC556 CARBINE (ขนาดล ากล้อง 14.5 นิ้ว) กระบอก 40,000.00 
  2)  อาวุธปืนเล็ก NARAC556 (ขนาดล ากล้อง 20 น้ิว) กระบอก 41,000.00 
  หมายเหตุ :  

1.  ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว 
2. แก้ไขราคารายการล าดับที่ 1) อาวุธปืนเล็ก NARAC556 

CARBINE (ขนาดล ากล้อง 14.5 นิ้ว) และ 2) อาวุธปืนเล็ก 
NARAC556 (ขนาดล ากล้อง 20 น้ิว) 

  

14 ด้านอ่ืน ๆ 
43 14000023 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลกูน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส   
  1) มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) 

 ประกอบด้วย ทีมีฟอส 1% w/w ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิกรัม/เม็ด 
 บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ านวน 10 แผง/กล่อง 

กล่อง 
 
 

860.00 
 
 

  2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) 
 ประกอบด้วย  ทีมีฟอส 10% w/w ปริมาณสุทธิ 1000 มิลลิกรัม/เม็ด 

บรรจุแผงละ 4 เมด็ จ านวน 25 แผง/กล่อง 

กล่อง 2,380.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และระบุรุ่น/ชนิด
ท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย 

  

44 14000030 สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเกบ็อิคาริดิน  
(Icaridin Nanoencapsulation Repellent Spray) 

  

  สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน : ลายย์ (LAAI)  
ขนาดบรรจุ 40 มิลลิลิตร 

ขวด 84.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 
2. ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 5 ราย 

  

45 14000033 ผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ 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 มิลลิลิตร ขวด 350.00 
  4)  Aquaspread ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร ขวด 1,600.00 
 

 

หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  
2.  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 

จ านวน 5 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
46 14000042 สารชีวภาพลดปริมาณก๊าซก่อกลิ่น   
  1)  ไบโอ-เอฟ (Bio-F) ขนาด 10 กรัม ซอง 20.00 
  2)  ไบโอ-เอฟ (Bio-F) ขนาด 100 กรัม ซอง 140.00 
  3)  ไบโอ-เอฟ (Bio-F) ขนาด 500 กรัม ซอง 700.00 
  4)  ซิมพิลเทค (Sympilltech) ขนาด 3.0 - 3.5 กรัม/เม็ด เม็ด 40.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 10 ราย   

 



23 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010038 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ -ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์      
และยางธรรมชาติ ประเภท A 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมยางธรรมชาติ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เคมิสท ์จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2563 - มิถุนายน 2568 (4 ปี 11 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 การก่อสร้างพื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑาจากวัสดุยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางลงบน  
พื้นคอนกรีตหรือพื้นแอสฟัสท์ การคิดค้นนวัตกรรมนี้ได้มีการปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูง ตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณสมบัติพื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑา ตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์ มอก. 2683 – 2563 เม็ดยางด าธรรมชาติที่น ามาเป็นส่วนผสมเพื่อใช้ท าพื้นสังเคราะห์
ต้องมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์เทียบเคียงกับ มาตรฐาน มอก. 2682 – 2563 ซึ่งพื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงและทนต่อ
สภาพอากาศ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดินและการวิ่งได้ ในการก่อสร้างพื้นสังเคราะห์ลู่ลาน
กรีฑาโดยการใช้วัสดุเม็ดยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ เป็นการทดแทนการใช้เม็ดยางสังเคราะห์ทั้งหมดที่ น าเข้าจาก
ต่างประเทศ เพ่ือช่วยส่งเสริมการใช้ยางพาราไทย ช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาด และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย 
 คุณสมบัติเฉพาะ  
 รุ่น CHE–FULL PUR (NR) หนา 16 มิลลิเมตร 

1.  พื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑา ระบบ FULL PUR (NR) ผสมยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 -
2563 ประเภท A        .                                                                                                                                     

2.  วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 – 2563 
3.  เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมเนื้อยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (ช้ันล่าง) (EPDM NR (Black) & 

Polyurethane) มีความหนา 12 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. เนื้อยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนโรยทับหน้าด้วยเม็ดยางสีจากยางธรรมชาติ (Polyurethane & EPDM 

NR (Color)) มีความหนา 4 มิลลิเมตร                                                                                                                                                  
5. พื้นสังเคราะห์ผิวหน้าน่ิม มีความยืดหยุ่นสูง มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน                                  
6. มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2563 (ไมม่ีผู้แทนจ าหน่าย) 

-  แก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด      0 2539 9069 - 70 
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010039 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ -ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์      
และยางธรรมชาติ ประเภท B 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมยางธรรมชาติ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เคมิสท ์จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2563 - มีนาคม 2567 (3 ปี 8 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 การก่อสร้างพื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑาจากวัสดุยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางลงบน  
พื้นคอนกรีตหรือพื้นแอสฟัสท์ การคิดค้นนวัตกรรมนี้ได้มีการปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์  
ที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณสมบัติพื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑา  
ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์ มอก.  2683 - 2563 เม็ดยางด าธรรมชาติที่น ามาเป็นส่วนผสม 
เพื่อใช้ท าพื้นสังเคราะห์ต้องมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์เทียบเคียงกับมาตรฐาน มอก. 2682 - 2563 ซึ่งพื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติ
ยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาพอากาศ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดินและการวิ่งได้ ในการก่อสร้าง
พื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑาโดยการใช้วัสดุเม็ดยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ เป็นการทดแทนการใช้เม็ดยางสังเคราะห์
ทั้งหมดที่น าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้ยางพาราไทย ช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาด และยังช่วยเพิ่มมูลค่า
ให้กับยางพาราไทย  
 คุณสมบัติเฉพาะ 
 รุ่น CHE - SANDWICH (NR) หนา 15 มิลลิเมตร 

1.  พื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑา ระบบ SANDWICH (NR) ผสมยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 
2563 ประเภท B                                                                                                                                      

2.  วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2563  
3.  เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะ (ช้ันล่าง) (EPDM NR (Black) & Binder) บดอัด 

ความหนา 11 มิลลิเมตร 
4.  เนื้อยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน โรยทับหน้าด้วยเม็ดยางสีจากยางธรรมชาติ (Polyurethane & EPDM 

NR (Color)) ความหนา 4 มิลลิเมตร                                                                                                                                                
5.  ในการติดตั้งต้องใช้เครื่อง PAVER และสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ                                  
6.  พื้นสังเคราะห์ผิวหน้าน่ิม มีความยืดหยุ่นสูง มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน                                                                                                                       
7.  มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภมูิอากาศ 

 รุ่น CHE - SANDWICH (NR) หนา 13 มิลลิเมตร 
1.  พื้นสังเคราะห์ลู่ลานกรีฑา ระบบ SANDWICH (NR) ผสมยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 – 2563 

ประเภท B                                                                                                                                      
2.  วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2563                   
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3.  เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะ (ช้ันล่าง) (EPDM NR (Black) & Binder) บดอัด 
ความหนา 10 มิลลิเมตร  

4.  เนื้อยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน โรยทับหน้าด้วยเม็ดยางสีจากยางธรรมชาติ (Polyurethane & EPDM 
NR (Color)) ความหนา 3 มิลลิเมตร                                                                                                                                                

5.  ในการติดตั้งต้องใช้เครื่อง PAVER และสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ                                  
6.  พื้นสังเคราะห์ผิวหน้าน่ิม มีความยืดหยุ่นสูง มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน                                                                                                                       
7.  มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภมูิอากาศ 

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

2563 ประเภท B                                                                                                                                      
2.  พื้นสังเคราะห์ผิวหน้าแข็ง มีความยืดหยุ่น ใช้ส าหรับลู่วิ่ง ลานกรีฑา และลานกีฬา 
3. วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2563                   
4.  เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะ (ช้ันล่าง) (EPDM NR (Black) & Binder) บดอัด 

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

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

6.  สามารถใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา กิจกรรมเดิน - วิ่ง ออกก าลังกาย และสามารถแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นได้  
7. ในการติดตั้งต้องใช้เครื่อง PAVER และสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ                                  
8.  พื้นสังเคราะห์ผิวหน้าแข็ง มีความยืดหยุ่นสูง มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน                                                                                                                       
9.  มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภมูิอากาศ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2563 (ไมม่ีผู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) รุ่น CHE - SANDWICH (NR) พื้นลู่วิ่ง หนา 13 มิลลิเมตร (สีแดง) และ 3) รุ่น CHE - 
Spray Coat (NR) พื้นลู่วิ่ง หนา 13 มิลลิเมตร (สีแดง) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 

-  แก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

 
 
 

  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด      0 2539 9069 - 70 
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010040 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ จากวัสดุ
ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห ์ประเภท C ผสมยางธรรมชาติ  
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2563 - มิถุนายน 2566 (2 ปี 11 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 การก่อสร้างพื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์  
การเคลือบพื้นผิวยางลงบนพื้นคอนกรีตหรือพื้นแอสฟัสท์ การคิดค้นนวัตกรรมนี้ได้มีการปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสม 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณสมบัติพื้นสังเคราะห์
สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์ มอก. 2683 - 2563 เม็ดยางด า
ธรรมชาติที่น ามาเป็นส่วนผสมเพื่อใช้ท าพ้ืนสังเคราะห์ต้องมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์เทียบเคียงกับ มาตรฐาน มอก. 2682 - 2563 
ซึ่งพื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาพอากาศ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน
และการวิ่งได้ ในการก่อสร้างพื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ใช้วัสดุเม็ดยางธรรมชาติผสมกับเม็ดยางสังเคราะห์  
เป็นการทดแทนการใช้เม็ดยางสังเคราะห์ทั้งหมดที่น าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้ยางพาราไทย ช่วยลดปัญหา
ยางพาราล้นตลาด และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทยได้อีกด้วย 
 คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร 

1.1  วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2563  
1.2 วัสดุเม็ดยางด า มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร       
1.3  เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะและท าการบดอัด ความหนา 8 มิลลิเมตร                                         
1.4 เนื้อยางสังเคราะห์ (Polyurethane) เททับหน้าช้ันเม็ดยางด า ความหนา 2 มิลลิเมตร                  
1.5 การแบ่งประเภทของสนามกีฬา ขึ้นอยู่กับการตีเส้นสนาม      
1.6 พื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ประเภท C ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2563  
1.7 ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานอเนกประสงค์ 

เป็นต้น 
1.8 พื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

 2. รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 8 มิลลิเมตร 
2.1 วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2563  
2.2 วัสดุเม็ดยางด า มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร       
2.3 เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะและท าการบดอัด ความหนา 6 มิลลิเมตร                                         
2.4 เนื้อยางสังเคราะห์ (Polyurethane) เททับหน้าช้ันเม็ดยางด า ความหนา 2 มิลลิเมตร                  
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2.5 การแบ่งประเภทของสนามกีฬา ขึ้นอยู่กับการตีเส้นสนาม      
2.6 พื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ประเภท C ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2563    
2.7 ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานอเนกประสงค์ 

เป็นต้น 
2.8  พื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

 3. รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 12 มิลลิเมตร 
3.1 วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2563  
3.2 วัสดุเม็ดยางด า มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร       
3.3 เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะและท าการบดอัด ความหนา 10 มิลลิเมตร                                         
3.4 เนื้อยางสังเคราะห์ (Polyurethane) เททับหน้าช้ันเม็ดยางด า ความหนา 2 มิลลิเมตร                  
3.5 การแบ่งประเภทของสนามกีฬา ขึ้นอยู่กับการตีเส้นสนาม      
3.6 พื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ประเภท C ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2563    
3.7  ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานอเนกประสงค์ 

เป็นต้น 
3.8  พื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

 4. รุ่น CHE - EPDM Binder (Top Acrylic) หนา 15 มิลลิเมตร 
4.1  ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทตา่ง ๆ เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานอเนกประสงค์  

 4.2. พื้นสังเคราะห์ เม็ดยางด าธรรมชาติผสมกับสารยึดเกาะโพลียูรีเทน (Binder) ความหนา 15 มิลลิเมตร 
 ช้ันบนเคลือบด้วยสีอะคริลิค หนา 0.5 มิลลิเมตร                                 

 4.3  วัสดุเม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 – 2563 
 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพ้ืนสังเคราะห์)    

 4.4  พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น และมีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรม 
 การเดิน-วิ่ง ได้ 

4.5 มีคุณสมบัติป้องกันยูวี และคงทนต่อการใช้งาน 
 5. รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 7 มิลลิเมตร 

5.1  วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 – 2563 
5.2 วัสดุเม็ดยางด ามีขนาด 1 – 3 มิลลิเมตร 
5.3 เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะและท าการบดอัด ความหนา 5 มิลลิเมตร 
5.4 เนื้อยางสังเคราะห์ (Polyurethane) เททับหน้าช้ันเม็ดยางด า ความหนา 2 มิลลิเมตร 
5.5 การแบ่งประเภทของสนามกีฬาข้ึนอยู่กับการตีเส้นสนาม 
5.6 พืน้สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ประเภท C ตามมาตรฐาน มอก. 2683 – 2563 
5.7 ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานอเนกประสงค์ 

เป็นต้น 
5.8 พื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

 6. รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU) หนา 14 มิลลิเมตร 
6.1  วัสดุเม็ดยางด าจากยางธรรมชาติ ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2563 
6.2 วัสดุเม็ดยางด ามีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร 
6.3 เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะและท าการบดอัด ความหนา 12 มิลลิเมตร 
6.4 เนื้อยางสังเคราะห์ (Polyurethane) เททับหน้าช้ันเม็ดยางด า ความหนา 2 มิลลิเมตร 
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6.5 การแบ่งประเภทของสนามกีฬาข้ึนอยู่กับการตีเส้นสนาม 
6.6 พื้นสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ ประเภท C ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2563 
6.7 ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานอเนกประสงค์ 

เป็นต้น 
6.8 พื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

 7. รุ่น CHE - EPDM Binder (Top Acrylic) หนา 13 มิลลิเมตร 
7.1  ใช้ส าหรับสนามกีฬาประเภทตา่ง ๆ เช่น สนามฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และลานอเนกประสงค์  
7.2 พื้นสังเคราะห์ เม็ดยางด าธรรมชาติผสมกับสารยึดเกาะโพลียูรีเทน (Binder) ความหนา 13 มิลลิเมตร 

ช้ันบนเคลือบด้วยสีอะคริลิค หนา 0.5 มิลลิเมตร                                 
7.3 วัสดุเม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 – 2563 

(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพ้ืนสังเคราะห์)    
7.4 พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น และมีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรม  

การเดิน-วิ่ง ได้ 
7.5 มีคุณสมบัติป้องกันยูวี และคงทนต่อการใช้งาน 

 8. รุ่น CHE - EPDM Binder หนา 14 มิลลิเมตร 
8.1  ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ทางเดิน - วิ่ง สวนสาธารณะ ลานออกก าลังกาย และ 

ลานกิจกรรมต่าง ๆ  
8.2 พื้นสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติผสมกับสารยึดเกาะโพลียูรีเทน (Binder) ความหนา 14 มิลลิเมตร 

ช้ันล่างเม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ Binder 8 มิลลิเมตร (Polyurethane Binder & EPDM NR 
Black) และช้ันบนเม็ดยางสีผสมสารยึดเกาะ Binder 6 มิลลิเมตร (Polyurethane Binder & EPDM 
NR Color) 

8.3 วัสดุเม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 – 2563 
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพ้ืนสังเคราะห์)    

8.4 พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น และมีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรม 
การเดิน-วิ่ง ได้ 

8.5 มีคุณสมบัติป้องกันยูวี และคงทนต่อการใช้งาน 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2563 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) – 4) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มกราคม 2564 
- เพิ่มรายการล าดับที่ 5) – 8) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มนีาคม 2564 
- แก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

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

 
 

 

 
 

  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด      0 2539 9069 - 70 



29 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010043 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ -ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เคมิสท์ : พื้นสังเคราะห์ ลู่ - ลานกรีฑา มาตรฐาน IAAF (WORLD 
ATHLETICS) ผสมยางธรรมชาติ  (Chemist - NR Sandwich 
System) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เคมิสท์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2563 - มิถุนายน 2568 (4 ปี 7 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 พื้นยางสังเคราะห์ ลู่  - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD 
ATHLETICS) ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพและได้รบัการรบัรอง
จากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ  ( IAAF : International Association of Athletics Federation) เป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่เคลือบผิวลงบนงานพื้นคอนกรีต หรือพ้ืนแอสฟัสท์โดยน าเม็ดยางธรรมชาติ (ยางพารา) ที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เทียบเคียง
กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางที่ใช้ท าพื้นสังเคราะห์ มอก. 2682 – 2563 มาทดแทนการใช้เม็ดยางสังเคราะห์
หรือเม็ดยางรีไซเคิล ซึ่งการคิดค้นนวัตกรรมนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดและปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ 
ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามข้อก าหนด และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ IAAF ซึ่งพ้ืนสังเคราะห์มีคุณสมบตัิ
ยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภาพอากาศ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก และรองรับกิจกรรมการเดินและการวิ่งได้ โดยมีจุดประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ (ยางพารา) ภายในประเทศและลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศ เป็นการเพิ่ม
ปริมาณ การใช้ยางธรรมชาติ (ยางพารา) เพื่อช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย และ 
เมื่อติดตั้งพื้นสังเคราะห์ตามมาตรฐาน IAAF นี้แล้ว จะสามารถใช้จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและจัดการ แข่งขันตาม
กติกาสากลเพื่อรองรับการเก็บสถิติในการแข่งขันของนักกรีฑา 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
  รุ่น Johnson - Fine All - weather Artificial Track - B 

1. พื้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ เป็นพื้นสังเคราะห์ที่ใช้เม็ดยางด า  (ยางธรรมชาติ) ผสมกับ 
สารยึดเกาะโพลียูรี เทน (Binder) แล้วลงทับหน้าด้วยช้ันยางโพลียูรี เทน โรยเม็ดยางสี   
(ยางธรรมชาติ) มีความหนาเฉลี่ยรวมมากกว่าหรือเท่ากับโดยประมาณ 14.6 มิลลิเมตร 

2. เม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) ผสมกับสารยึดเกาะ (ช้ันล่าง) บดอัดความหนาประมาณ 11 มิลลิเมตร       
(EPDM NR Black & Binder Layer 11 mm.)  

3. เนื้อยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน โรยหน้าด้วย เม็ดยางสี (ยางธรรมชาติ) ความหนาประมาณ  
3.6 มิลลิเมตร (Polyurethane & EPDM NR (Color) Layer 3.6 mm.)  

4. วัสดุเม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก. 2682 – 2563 
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์)                                                                                                                                            
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5. ในการติดตั้งต้องใช้เครื่อง Paver และสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ  
6. พื้นสังเคราะห์ลู่ - ลานกรีฑา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด และได้รับการรับรอง

จากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ IAAF (WORLD ATHLETICS) เมื่อน าไปติดตั้งแล้ว สามารถใช้
จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และจัดการแข่งขันตามกติกาสากลเพื่อรองรับการเก็บสถิติ  
ในการแข่งขันของนักกรีฑาได้ 

7. สามารถใช้เพื่อการฝึกซ้อม หรือการแข่งขันระดับท้องถิ่น หรือการแข่งขันระดับนานาชาติ 
8. พื้นสังเคราะห์ผิวหน้าน่ิม มีความยืดหยุ่นสูง มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน 
9. พื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อยูวี และสภาพภูมิอากาศ 

 หมายเหตุ 
1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิเคราะห์ทดสอบตามข้อก าหนดการทดสอบ IAAF Track and Runway 

Synthetic Surface testing โดยมีความหนาเฉลี่ย (Absolute) 14.6 มิลลิเมตร และความหนา
เฉลี่ย (Overall) 15.8 มิลลิเมตร และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ IAAF 
(WORLD ATHLETICS) อ้างอิง Certificate Number : S -19-0259, Product Certificate : ระบบ
พื้น SANDWICH มี Absolute Thickness ความหนาโดยประมาณ 14.6 มิลลิเมตร 

2. การติดตั้งพื้นสังเคราะห์ลู่  - ลานกรีฑา ทางบริษัทจะต้องใช้เม็ดยางธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติ 
ตามข้อก าหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางที่ใช้ท าพื้นสังเคราะห์ มอก. 2682 - 2563 และต้อง 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์พื้นสังเคราะห์ ให้มีความพร้อมส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬา และรองรับกติกา
สากลของ IAAF (WORLD ATHLETICS) 

3. บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะการยื่นขอการรับรองมาตรฐานพื้นสังเคราะห์เท่านั้น ทั้งนี้
หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ สามารถด าเนินการส่วนอื่นควบคู่ไปกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกติกาสากลของ IAAF (WORLD ATHLETICS) และมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ที่จ าเป็นให้กับทางบริษัทฯ ในการด าเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐานเฉพาะส่วนของ 
พื้นสังเคราะห์ลู่ - ลานกรีฑา 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2563 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มเตมิรายละเอียดคณุลักษณะของผลงาน ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2564 
- แก้ไขช่ือรุ่นผลติภณัฑ ์ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มกราคม 2565 
- แก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

 
++++++++++++++++++++ 
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010048 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ -ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ 
และยางธรรมชาติ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เคมิสท์ : พื้นสังเคราะห์ ลู่-ลานกรีฑา มาตรฐาน IAAF (WORLD 
ATHLETICS) ผสมยางธรรมชาติ (Chemist - NR FULL PUR 
System) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เคมิสท ์จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2568 ( 3 ปี 11 เดือน ) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 พื้นยางสังเคราะห์ ลู่ -ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD 
ATHLETICS) ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพและได้รบัการรบัรอง
จากสหพันธ์ สมาคมกรีฑานานาชาติ ( IAAF : International Association of Athletics Federation) เป็นผลิตภัณฑ์ที่
เคลือบผิวลงบนงานพื้นคอนกรีต หรือพื้นแอสฟัสท์โดยน าเม็ดยางธรรมชาติ  (ยางพารา) ที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เทียบเคียง
กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางที่ใช้ท าพื้นสังเคราะห์ มอก.2682 - 2563 มาทดแทนการใช้เม็ดยางสังเคราะห์
หรือเม็ดยางรีไซเคิล ซึ่งการคิดค้นนวัตกรรมนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดและปรับแต่งสูตรให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ IAAF ซึ่งพ้ืนสังเคราะห์มีคุณสมบัติ
ยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภาพอากาศ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก และรองรับกิจกรรมการเดินและการวิ่งได้  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ (ยางพารา) ภายในประเทศและลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จาก             
ต่างประเทศ เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ (ยางพารา) เพื่อช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดและช่วยเพิ่มมูลค่า
ให้กับยางพาราไทย และเมื่อติดตั้งพื้นสังเคราะห์ตามมาตรฐาน IAAF นี้แล้ว จะสามารถใช้จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
และจัดการแข่งขันตามกติกาสากล เพื่อรองรับการเก็บสถิติในการแข่งขันของนักกรีฑา 
 คุณสมบัติเฉพาะ  

รุ่น Johnson - Fine All - weather Artificial Track - A 
1.  พื้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ เป็นพื้นสังเคราะห์ที่ใช้เม็ดยางด า  (ยางธรรมชาติ) ผสมกับ

น้ ายาโพลียูรี เทน (Polyurethane) แล้วลงทับหน้าด้วย ช้ันยางโพลียูรี เทนโรยเม็ดยางสี   
(ยางธรรมชาติ) มีความหนาเฉลี่ยรวมมากกว่าหรือเท่ากับ โดยประมาณ 14.2 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                 

2.  เนื้อยางสังเคราะห์โพลียูรี เทน ผสมกับเม็ดยางด า(ยางธรรมชาติ) ความหนาไม่น้อยกว่ า  
10 มิลลิเมตร (EPDM NR Black & Polyurethane Layer 10 mm.) 

3.  เนื้อยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน โรยหน้าด้วย เม็ดยางสี (ยางธรรมชาติ) ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  
(Polyurethane & EPDM NR (Color)  Layer 3 mm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.  วัสดุเม็ดยางด า (ยางธรรมชาติ) มีขนาด 1-3 มิลลิเมตร ตามวิธีทดสอบ มอก.2682 - 2563 
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพ้ืนสังเคราะห์)                                                                                                                                                  
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5. พื้นสังเคราะห์ลู่-ลานกรีฑา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด และได้รับการรับรอง
จากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ IAAF (WORLD ATHLETICS) เมื่อน าไปติดตั้งแล้ว สามารถ 
ใช้จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และจัดการแข่งขันตามกติกาสากลเพื่อรองรับการเก็บสถิติ  
ในการแข่งขันของนักกรีฑาได้                                  

6.  สามารถใช้เพื่อการฝึกซ้อม หรือการแข่งขันระดับท้องถิ่นหรือการแข่งขันระดับนานาชาติ 
7.  พื้นสังเคราะห์ผิวหน้าน่ิม มีความยืดหยุ่นสูง มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน 

หมายเหตุ : 
1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิเคราะห์ทดสอบตามข้อก าหนดการทดสอบ IAAF  Track and Runway 

Synthetic Surface testing โดยมีความหนาเฉลี่ย (Absolute) 14.2 มิลลิเมตร และความหนา
เฉลี่ย (Overall) 15.6 มิลลิเมตร และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ IAAF 
(WORLD ATHLETICS) อ้ า ง อิ ง  Certificate Number : S -10-0111 ,Product Certificate :  
ระบบพ้ืน FULL PUR มี Absolute Thickness ความหนาโดยประมาณ 14.2 มิลลิเมตร                                                                       

2.  การติดตั้งพื้นสังเคราะห์ลู่-ลานกรีฑา ทางบริษัทจะต้องใช้เม็ดยางธรรมชาติ ท่ีมีคุณสมบัติตาม
ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางท่ีใช้ท าพ้ืนสังเคราะห ์มอก.2682 - 2563 และต้องส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์พื้นสังเคราะห์ ให้มีความพร้อมส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬา และรองรับกติกาสากลของ 
IAAF (WORLD ATHLETICS)  

3.  บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะการยื่นขอการรับรองมาตรฐานพื้นสังเคราะห์เท่านั้น ทั้งนี้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ สามารถด าเนินการส่วนอื่นควบคู่ไปกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกติกาสากลของ IAAF (WORLD ATHLETICS) และมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ที่จ าเป็นให้กับทางบริษัทฯในการด าเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐานเฉพาะส่วนของ  
พื้นสังเคราะห์ลู่-ลานกรีฑา 

 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2564 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 
- แก้ไขช่ือรุ่นผลติภณัฑ ์ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ มกราคม 2565 
- แก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท เคมิสท์ จ ากัด      0 2539 9069 - 70 



33 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010053 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นพื้นส าเร็จรปู ส าหรับสนามกฬีาอเนกประสงค์ประกอบด้วย
ยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห ์ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อินเตอร์ล็อค (INTERLOCK) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิกสปอร์ต 
 2.  บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 3. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท อดทนอดกลั้น จ ากัด  
 5. บริษัท แอ็คช่ัน สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2564 – ธันวาคม 2572 ( 8 ปี ) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 แผ่นพื้นส าเร็จรูป ส าหรับสนามกีฬาอเนกประสงค์ ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห์  
โดยมีโครงสร้างท าจากพลาสติก polypropylene co-polymer โดยมีพื้นท่ีบริเวณส่วนส าหรับระบายน้ า (รวมพื้นท่ีลายเส้น) 
ร้อยละ 35 สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ท าให้น้ าขัง ซึ่งเป็นต้นเหตุท าให้สนามเสียหายจากการแช่น้ าเป็นเวลานาน ๆ 
มีขนาดของแผ่น กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ความหนา 15 มิลลิเมตร และมีห่วงหูล็อค รวม 48 หูล็อค  
โดยมีห่วงหูล็อคตัวผู้ 24 ตัว และมีห่วงหูล็อคตัวเมีย 24 ตัว ประกอบและประกบเป็นผืนใหญ่สามารถล็อคได้แน่นสนิท  
ไม่สามารถเคลื่อนตัวหรือแยกตัวออกจากกันขณะนักกีฬาก าลังฝึกซ้อม หรือแข่งขัน และใช้งานจริง และยังมีจุดเด่นคือ
สามารถถอด และประกอบใหม่ยามที่จ าเป็นจะต้องใช้พื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมอื่น ๆ นี้คือจุดเด่นของพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์
ชนิดนี ้
 คุณสมบัติเฉพาะ       

1. มีพื้นท่ีบริเวณส่วนส าหรับการระบายน้ า (รวมพื้นที่ลายเส้น) ร้อยละ 35  
2. ขนาดแผ่น กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร หนา 15 มิลลิเมตร  (พื้นที่ 1 ตารางเมตร 

ใช้จ านวน 4 แผ่น)  
3. มีร่องระบายน้ าทั้ง 4 ด้าน ระบายน้ าได้รวดเร็ว น้ าไม่ขัง 
4.  มีห่วงหูล็อครวม 48 ตัว ประกอบด้วย ห่วงหูล็อคตัวผู้ 24 ตัว ห่วงหูล็อคตัวเมีย 24 ตัว ล็อคแน่นสนิท 
5.  พื้นผิวเป็นยางพาราธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ไม่ลื่นป้องกันอุบัติเหตุ ปลอดภัยขณะใช้งานจริง 
6.  แผ่นพื้นส าเร็จรูปอินเตอร์ล็อค เมื่อติดตั้งแล้วจะแน่นสนิท ไม่เคลื่อนที่ขณะใช้งานหรือขณะเล่นกีฬา 

และสามารถถอดออกจากกันได้เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานหรือไม่ต้องการใช้งาน 
7.  สามารถใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล แบดมินตัน 

และอื่น ๆ 
8.  การรับประกันสินค้า 2 ปี โดยมีการเข้าตรวจสอบทุก 6 เดือน 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2564 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

 

  บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จ ากัด      0 3487 2281 - 3 
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010060 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน 
 (Asbestos Cement Pressure Pipe And Coupling) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินไฮบริดชนิดทนความดันพลัส (HAC Plus) 
 (Hybrid Asbestos Cement Pressure Pipe And Coupling Plus 

(HAC Plus)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ท่อน้ าสากล จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ท่อน้ าสากล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ท่อน้ าสากล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2565 - พฤษภาคม 2573 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินไฮบริดทนความดันพลัส (HAC Plus) เป็นท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
ที่ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 81 - 2548 : ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันและ มอก. 126 - 2548 : 
ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันที่ท าขึ้นด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ใยหิน น้ า ซีเมนต์ใยหินที่เหลือจากกระบวนการผลิต
น ากลับมาใช้ใหม่ ร่วมกับเส้นใยพืชและเส้นใยยาวอิสระอื่น ใช้ในงานประปาและงานอ่ืนท่ีเหมาะสม 

โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยน าซีเมนต์ใยหินท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตน ากลับมาท าเป็นวัตถุดิบ
ผสมใหม่ร่วมกับเส้นใยยาวอิสระอื่นเพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่อ และข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจากวัสดุและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้ใช้งานจากกระบวนการผลิต ลดปริมาณการใช้แร่ใยหินที่เป็นวัตถุดิบเสริมก าลังรับแรงดึง 
(Tensile Strength) หลักคงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะตามที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด  
โดยมีค่าความต้านแรงดันแตก (𝑅𝑡) ไม่น้อยกว่า 28 MPa และความต้านแรงอัดแตกตามขวาง (𝑅𝑒 ) ไม่น้อยกว่า 58 MPa 

โดยท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินไฮบริดชนิดทนความดันพลัส (HAC Plus) ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก. 237 - 2552 : แหวนยางส าหรับท่อน้ า 
  คุณลักษณะเฉพาะ  

1. ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินไฮบริดชนิดทนความดันพลัส (HAC Plus) ส าหรับงานระบบประปา  
กรมชลประทาน และงานส่งน้ าอื่น 

2. ท่อและข้อต่อท าขึ้นจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ใยหิน น้ า ซีเมนต์ใยหิน เส้นใยพืชและเส้นใยยาวอิสระอื่น 
3. มีคุณสมบัติ คุณลักษณะที่ต้องการ เช่น ลักษณะทั่วไป ความโก่ง ความทนความดันทดสอบทางไฮดรอลิก

และลักษณะเฉพาะทางกลเป็นไปตาม มอก. 81 - 2548 และ มอก. 126 - 2548 
4. มีคุณสมบัติเด่น คือ มีความอดทนต่อความดัน มีอายุการใช้งานยาวนาน 
5. ท่อมีทั้งหมด 6 ช้ันคุณภาพ ประกอบด้วยช้ัน 5, 10, 15, 20, 25, 35 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร และ

มีความยาว 5 เมตรต่อท่อน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
5.1  ช้ันคุณภาพ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ประกอบด้วยขนาดระบุ 100 - 1,000 มิลลิเมตร 
5.2  ช้ันคุณภาพ 10 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ประกอบด้วยขนาดระบุ 100 - 2,500 มิลลิเมตร 
5.3  ช้ันคุณภาพ 15 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ประกอบด้วยขนาดระบุ 100 - 2,500 มิลลิเมตร 
5.4  ช้ันคุณภาพ 20 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ประกอบด้วยขนาดระบุ 80 - 2,500 มิลลิเมตร 
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5.5  ช้ันคุณภาพ 25 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ประกอบด้วยขนาดระบุ 100 - 1,000 มิลลิเมตร 
5.6  ช้ันคุณภาพ 35 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ประกอบด้วยขนาดระบุ 100 - 1,000 มิลลิเมตร 

6.  ข้อต่อมีชั้นคุณภาพ และขนาดระบุอ้างอิงตามช้ันคุณภาพ และขนาดระบุของท่อโดยมีความยาวข้อต่อ
ให้เลือก 4 ช่วง ดังนี้  
6.1  ความยาวข้อต่อ 180 - 190 มิลลิเมตรต่ออัน ส าหรับขนาดระบุ 80 - 350 มิลลิเมตร 
6.2 ความยาวข้อต่อ 215 - 225 มิลลิเมตรต่ออัน ส าหรับขนาดระบุ 400 - 1,000 มิลลิเมตร 
6.3 ความยาวข้อต่อ 320 - 330 มิลลิเมตรต่ออัน ส าหรับขนาดระบุ 1,100 - 1,500 มิลลิเมตร 
6.4 ความยาวข้อต่อ 485 - 495 มิลลิเมตรต่ออัน ส าหรับขนาดระบุ 1,600 - 2,500 มิลลิเมตร 

7.  สามารถน ากลับมาผสมท าใหม่ได้ตลอดอายุการใช้งานส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
8.  ใช้เส้นใยพืชยาวอิสระที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยคนไทยเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมแรงของใยหิน  

เพื่อลดการใช้ปริมาณใยหิน 
 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2565 

- เพิ่มรุ่นท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน ชนิดทนซัลเฟต ในบัญชีนวัตกรรมไทย สิงหาคม 2565 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท ท่อน้ าสากล จ ากัด      0 2737 8283 - 4 
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010063 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื ้นลู ่ลานกร ีฑาส ัง เคราะห ์ จากว ัสด ุยางส ัง เคราะหเ์ เละ 
ยางธรรมชาติ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ทาโคแทร็ค : พื้นลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ ระบบ Full PUR มาตรฐานสากลผลิตภัณฑ์ 
Synthetic Surface Product Certificate (WA) ที ่ไ ด ้ร ับ ร อ ง
มาตราฐานสากลการติดตั ้งสนามระดับ Class 2 Athletics 
Facility (WA) ( ThakoTrack – NR Full PUR System  
(WA – Class 2)) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ทาโคเทค จ ากัด ร่วมวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยียางและ 
พอลิ เมอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทาโคเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2565 - สิงหาคม 2571 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 พื้นลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มาตรฐานส าหรับพื้นยางสังเคราะห์ Synthetic 
Surface Product Certificate (World Athletics) และมาตรฐานส าหรับการติดตั้งพื้นลู่ลานกรีฑา Class 2 Athletics 
Facility Certificate (World Athletics) รุ่น ThakoTrack – NR Full PUR System (WA – Class 2) 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคลือบผิวยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติแบบเทราดลงบนพื้นที่ปรับสภาพด้วยคอนกรีต  
หรือพ้ืนยางมะตอยแล้ว ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาพอากาศ  สามารถรองรับแรงกระแทก  และลดการบาดเจ็บ
จากกิจกรรมการเดินและการวิ่ง โดยนวัตกรรมนี้มีการน าเม็ดยางธรรมชาติ (ยางพารา) สูตรพิเศษ ที่มีการเพิ่มสัดส่วน 
การใช้ปริมาณยางธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญ มาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือทดแทนเม็ดยางรีไซเคิล ที่มีการคิดค้นและ
พัฒนาสูตรผสมจากยางธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติทั้งเม็ดยางด า
และเม็ดยางสีมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน จากผู้ผลิตในประเทศที่ได้รับ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2682 – 2563 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์)  
และผลิตภัณฑ์พื้นลู่ลานกรีฑาฯ นี้ มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดและได้รับการรับรองตามมาตรฐานนานาชาติระดับสากล 
World Athletics (WA) จากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ 
 โดยมีจุดประสงค์ คือ มุ่ งส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศ และสนับสนุน  
การใช้ยางธรรมชาติในประเทศ ผ่านการแปรรูปสู่พื้นลู่ลานกรีฑา ที่ได้รับรองมาตรฐานส าหรับพ้ืนยางสังเคราะห์ Synthetic 
Surface Product Certificate (World Athletics) และ เมื่ อน า ไปติ ดตั้ ง กับสนามกีฬาที่ ไ ด้ ก ารรั บรองมาตรฐาน 
ส าหรับการติดตั้งพื้นลู่ลานกรีฑา Class 2 Athletics Facility Certificate (World Athletics) จากสหพันธ์สมาคมกรีฑา
นานาชาติ จะสามารถใช้จัดแข่งขันเพื่อรองรับการเก็บบันทึกสถิติในการแข่งขันของนักกีฬาได้ สามารถใช้เป็นสถานที่  
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดระดับสากล 
ส่งผลต่อการเพิ่มการบริโภคยางธรรมชาติในประเทศท่ีมากขึ้น 
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 คุณสมบัติเฉพาะ  
 รุ่น ThakoTrack – NR Full PUR System (Wa-Class 2) 

1.  พื้นยางสังเคราะห์ผสมเม็ดยางธรรมชาติ เนื้อแน่น ผิวหน้านิ่ม มีความยืดหยุ่นสูง ใช้ส าหรับลู่วิ่งและ  
ลานกรีฑา 

2. ระบบพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ใช้เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน การวิ่ง กีฬาประเภทลู่ และ
ประเภทลาน ช้ันฐานเป็นช้ันเนื้อยางสังเคราะห์และเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ แล้วลงทับหน้า  
ด้วยช้ันเนื้อยางสังเคราะห์และเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ มีความหนาเฉลี่ยรวมมากกว่าหรื อเท่ากับ
โดยประมาณ 13.6 มิลลิเมตร  

3. ช้ันเนื้อยางสังเคราะห์และเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ ความหนาเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับโดยประมาณ 
3.6 มิลลิเมตร (Polyurethane & EPDM NR (Color) Layer 3.6 mm.) 

4. ช้ันเนื้อยางสังเคราะห์และเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ ความหนาเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ
โดยประมาณ 10 มิลลิเมตร (Polyurethane & EPDM NR (Black) Layer 10 mm.) 

5. วัสดุเม็ดยางสี มีขนาดของเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ ขนาดประมาณ 2 - 4 มิลลิเมตร มีสัดส่วน 
ของปริมาณยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 69% เศษส่วนโดยมวล เมื่อเทียบกับปริมาณยางทั้งหมด  
จากผู้ผลิตในประเทศที่ได้รับ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
มอก. 2682 – 2563  

6. วัสดุเม็ดยางด า มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ ขนาดประมาณ 1 - 3 มิลลิเมตร มีสัดส่วน 
ของปริมาณยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% เศษส่วนโดยมวล เมื่อเทียบกับปริมาณยางทั้งหมด  
และมีปริมาณเนื้อยางธรรมชาติไม่ต่ ากว่า 41% โดยมวล เมื่อเทียบกับวัสดุทั้งหมด จากผู้ผลิตในประเทศ 
ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 2682 - 2563 

7. พื้นลู่ลานกรีฑา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัตติรงตามข้อก าหนดและไดร้ับการรบัรองตามมาตรฐานระดบั
สากลส าหรับพื้นยางสังเคราะห์ Synthetic Surface Product Certificate จากสหพันธ์สมาคมกรีฑา
นานาชาติ (World Athletics) ตามเอกสาร Product Certificate Number: S-21-0306   

8. พื้นลู่ลานกรีฑา สามารถใช้เพื่อการฝึกซ้อม เพื่อการแข่งขันระดับท้องถิ่น หรือเพื่อการแข่งขันระดับ
นานาชาติ ที่สามารถบันทึกสถิติของนักกีฬาได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 

9. พื้นลู่ลานกรีฑา มีคุณสมบัติป้องกันยูวี และน้ าไม่สามารถซึมผ่านได้ 
 หมายเหตุ  
  1.  พื้นลู่ลานกรีฑาได้รับการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดการทดสอบ World Athletics 

(WA) : Track and Runway Synthetic Surface Testing Specifications ผ่านรายงาน Synthetic 
Surface Product Test โดยมีความหนาเฉลี่ย (Absolute) 13.6 มิลลิเมตร และ ความหนาเฉลี่ย 
(Overall) 14.8 มิลลิ เมตร และได้ รับการรับรอง Product Certificate : Absolute Thickness  
ที่ 13.6 มิลลิเมตร 

  2.  บริษัทจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ พ้ืนยางสังเคราะห์ผสมเม็ดยางธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติตามที่ได้รับการรับรอง
ระดับมาตรฐานส าหรับพ้ืนยางสังเคราะห์ Synthetic Surface Product Certificate (World Athletics) 
ทั้งนี้ในการติดตั้งพื้นสนามกีฬา ทางบริษัทจะต้องใช้เม็ดยางที่มีคุณสมบัติตามใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 2682 – 2563 

  3.  เอกสาร Product Certificate Number : S-21-0306 มีอายุการรับรองเพียง 4 ปี ช่วงระยะเวลา 
01/01/21 – 01/01/25 ซึ่งระยะเวลาหลัง 01/01/25 จะท าการ renewal มาตรฐานสากล World 
Athletics (WA) และ เ อกส า ร  Class 2 Athletics Facility Certificate มี อ า ยุ ก า ร รั บ รอ ง  5 ปี   
ตามแต่ละโครงการที่ทาง บริษัท ทาโคเทค จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการติดตั้งและด าเนินงานขอใบอนุญาต
โดยตรง  
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  4.  บริษัทจะส่งมอบพื้นลู่ลานกรีฑาที่ติดตั้งเเล้วเสร็จที่หน้างานจริง มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดเเละ
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดบัสากลส าหรับการติดตั้งพ้ืนลู่ลานกรีฑา Class 2 Athletics Facility 
Certificate ทั้งนี้การขอใบอนุญาตรับรองดังกล่าว ขึ้นกับความประสงค์ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 
หากในกรณีที่ทางหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ต้องการขอใบอนุญาตรับรอง Class 2 Athletics Facility 
Certificate ทางบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานและผู้ด าเนินการขอใบอนุญาตจนแล้วเสร็จ แต่ค่าใช้จ่าย  
ที่เกิดขึ้น ทางหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าด าเนินการทั้งหมด 

  5.  พื้นลู่ลานกรีฑาได้รับการวิเคราะห์ทดสอบการติดตั้ งผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดการทดสอบ World 
Athletics (WA) : Track and Field Facilities Manual ผ่านรายงาน Outdoor Facilities Measurement 
Report โดยมีขนาดและระยะของพื้นท่ีโซนต่าง ๆ ตรงตามข้อก าหนด 
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  บริษัท ทาโคเทค จ ากัด      0 2315 4231 - 6 
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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 พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จ ากัด 
 2. บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จ ากัด 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หวงหงษ์ สหกิจ 
 4. บริษัท อินโนวินช่ี กรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เรนิตา อินโนเวช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : 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 ารุงรักษาเบื้องต้ นโดยอัตโนมัติ และ
สามารถควบคุมการเปิด - ปิดวาล์วอัตโนมัติต่าง ๆ ได้ที่หน้าตู้ควบคุมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมและดูแล
ระบบ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี มีก าลังการผลิตที่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
2.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารีมีระบบถาดเติมอากาศท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 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 
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5.  เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี สามารถบ าบัดค่าความเป็นกรด - ด่าง ปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ า สี 
ความขุ่น และเหล็ก ตามมาตรฐานน้ าประปาของประปาภูมิภาค 

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 าประปาคลีนวารีจะต้องไม่ปนเปื้ อน 
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 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

- 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 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บริษัท เรนิตา อินโนเวช่ัน จ ากัด      08 9735 1788 หรือ 08 3586 1919 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ชนิดเม็ด) 
 (Phosphate Solubilizing Bio-Fertilizer Pellet Type) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ไบโอฟอสก้า (BIOPHOSKA) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว. 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ปฐมรรค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ปฐมรรค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ชอุ่ม 2021 จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ปฐมรรค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2559 – มกราคม 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ปุ๋ยชีวภาพกลุ่มละลายฟอสเฟตชนิดเม็ด ประกอบไปด้วย Bacillus megaterium 1.0x108 โคโลนีต่อน้ าหนัก
ปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม โดยจุลินทรีย์จะท าหน้าที่ละลายฟอสเฟตที่ตกค้างในดิน หรือฟอสเฟตที่ใส่เพิ่มเข้าไปใหม่ จากรูปที่ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชให้กลายเป็นฟอสเฟตที่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์แก่พืช 
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บริษัท ปฐมรรค จ ากัด      0 2319 6676 – 7 หรือ 08 6364 2254 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010003 

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

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และจา้งที่ปรึกษา กับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถส่งเสริมให้พืชมีความแข็งแรง และการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น  
โดยที่ไม่ได้จัดเป็นปุ๋ยและวัตถุอันตราย 

2. ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตพืชด้านผลผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช 
3. สามารถใช้ได้ในขบวนการผลิตพืชผัก ผลไม้ แบบปลอดสารพิษ เนื่องจากไม่มีสารก าจัดศัตรูพืชและโลหะ

หนักปนเปื้อน  
4. มีน้ าหนักเฉลี่ยของโมเลกุลที่เหมาะสม คือ 2.4 x  104 Daltons 

 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2559 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม มีนาคม 2564 
-  แก้ไขหน่วยงานท่ีพัฒนา ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ ์2565 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า (กลุ่มเกษตร) 
 (Biocontrol slow-released organic chelate fertilizer) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  “ออมเพชร” ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า 
 (“AOM-PECH” Biocontrol slow-released organic chelate  
 fertilizer) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา 
 ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ และ ผศ.ดร. ศภุชัย อ าคา 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
 2.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านักงานกรุงเทพ) 
 3.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทรี 
 5.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
 6.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 7.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 
 8. บริษัท กรีน สมาร์ท การเกษตร จ ากัด 
 9. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 10. สหกรณผ์ู้เพาะเลี้ยงสตัว์น้ าและการเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2560 - มถิุนายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 ปุ๋ยอินทรีย์ออมเพชร เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้า มีคุณสมบัติ  
ในการช่วยบ ารุงดินปลดปล่อยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างสม่ าเสมอและยาวนานต่อเนื่องกว่า  
7 สัปดาห์ จัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 โดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีสามารถส่งเสริมให้พืชมีประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมไีด้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างต่อเนื่อง 7 สัปดาห์ 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช 
3. สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับมิถุนายน 2560 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 10 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า 
ส าหรับสัตว์ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจรญิเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์)  
ชนิดน้ า ส าหรับสัตว ์

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

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากดั 
 2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากดั 
    3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านกังานกรุงเทพ) 
    4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
    5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทร ี
    6.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
 7.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากดั 
 8.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 9.  บริษัท พี แอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 10. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 11. บริษัท กรีน สมาร์ท การเกษตร จ ากัด 
 12. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 13. สหกรณ์ผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น้ าและการเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  
ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซึ่งเป็นสารเสริม
การเจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะส าหรับ สุกร ไก่ และกุ้ง  
 โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือ อาหารซึ่งร่างกายสัตว์ 
ไม่สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรีย
บริเวณในล าไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการท างานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน ์
ต่อสุขภาพ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด ์
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสตัว์ (Average Diary Gain : ADG) 
3. ช่วยเสริมสรา้งความแข็งแรงให้กับสัตว ์
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลีย่นอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR)  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

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

ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง 
ส าหรับสัตว์ 

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

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

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากดั 
 2.  บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากดั 
    3.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านกังานกรุงเทพ) 
    4.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
    5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทร ี
    6.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 
    7.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากดั 
 8.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 9.  บริษัท พ ีแอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 10. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 11. บริษัท กรีน สมาร์ท การเกษตร จ ากัด 
 12. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 13. สหกรณ์ผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น้ าและการเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง ส าหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  
ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซึ่งเป็นสารเสริม
การเจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะส าหรับ สุกร และ ไก่ไข่ 
 โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือ อาหารซึ่งร่างกายสัตว์ 
ไม่สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรีย
บริเวณในล าไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการท างานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน ์
ต่อสุขภาพ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด ์
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสตัว์ (Average Diary Gain : ADG) 
3. ช่วยเสริมสรา้งความแข็งแรงให้กับสัตว ์
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลีย่นอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

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

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

ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010010 

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

Elicitor) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา

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

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

2.  บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด (ส านกังานกรุงเทพ) 
3.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเพาเวอร์ทร ี
5.  บริษัท เพิ่มไพบูลย์ จ ากัด 

 6.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 7.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากัด 
 8. บริษัท กรีน สมาร์ท การเกษตร จ ากัด 
 9. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 10. สหกรณ์ผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น้ าและการเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช “บิ๊ก” เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในระบบการปลูกพืช โดยใช้สาร 
Functional Activated Nano Vacc-Fertiliceutical for plant ซึ่งประกอบด้วยสาร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Stimulant หรือ 
Elicitor และกลุ่มที่ เป็น Precursor กระตุ้นและเหนี่ยวน าให้พืชเกิดกระบวนการสร้างภูมิต้านทานขึ้นจากภายใน 
เกิดการป้องกันและต้านทานต่อการเข้าท าลายของโรค แมลงและสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม มีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์  
ที่ยาวนาน และสามารถซึมผ่านเซลล์พืชได้ทันที มีคุณสมบัติสามารถส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานให้แก่พืช การเจริญเติบโต 
และคุณภาพและปริมาณของผลผลิตพืช และได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถส่งเสริมการสร้างภูมติ้านทานต่อโรค และแมลงในพืช 
2. สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม มีนาคม 2564 
-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิม่ผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2565 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010011 

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

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แมค : ธาตุอาหารอินทรยี์คีเลต ชนิดน้ า ส าหรับสตัว ์
 (MAC : Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic 
 Chelate) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด และจ้างท่ีปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ คือ ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ช่ืนชม และ ดร.ศุภพงษ์ 
ภูวพัฒนะพันธ์ุ  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนนุ
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

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

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

 7.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากดั 
 8.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 9.  บริษัท พี แอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 10. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 11. บริษัท กรีน สมาร์ท การเกษตร จ ากัด 
 12. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 13. สหกรณ์ผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น้ าและการเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :      

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

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิช่ัน) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ 
หรืออาจเรียกว่า organic chelate ซึ่งหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ้นโดยการจับกันระหว่าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั้งแต่ 2 ต าแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน 
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่านเข้าไประบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประจุลบจากที่อื่นเข้าท า
ปฏิกิริยาแร่ธาตุนั้นได้ ท าให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งท าให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อี กทั้ง 
ยังสามารถกระตุ้นภูมิ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

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

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010012 

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

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แมค : ธาตุอาหารอินทรยี์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสตัว ์
 (MAC : Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic 
 Chelate) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด และจ้างท่ีปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ คือ  ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ช่ืนชม และ ดร.ศุภพงษ์ 
ภูวพัฒนะพันธ์ุ  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสนับสนนุ
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) , ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

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

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

 7.  บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากดั 
 8.  บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จ ากัด 
 9.  บริษัท พี แอนด์ ดี คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
 10. บริษัท ทรัพย์สยาม ไอเอ็นซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 11. บริษัท กรีน สมาร์ท การเกษตร จ ากัด 
 12. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 13. สหกรณ์ผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น้ าและการเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :      

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

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิช่ัน) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ 
หรืออาจเรียกว่า organic chelate  ซึ่งหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ้นโดยการจับกันระหว่าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั้งแต่ 2 ต าแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน 
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่านเข้าไประบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประจุลบจากที่อื่นเข้าท า
ปฏิกิริยาแร่ธาตุนั้นได้ ท าให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งท าให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อีกทั้ง  
ยังสามารถกระตุ้นภูมิ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

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

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010017 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสเีขียวแกมน้ าเงิน (Blue-green algae    
Bio-fertilizer) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสเีขียวแกมน้ าเงิน (Blue-green algae    
Bio-fertilizer) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ปฐมรรค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ปฐมรรค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ชอุ่ม 2021 จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ปฐมรรค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน เป็นปุ๋ยที่ได้จากจุลินทรีย์จ าพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน ที่มีคุณสมบัติ
ในการเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศเป็นแอมโมเนียซึ่งสามารถน ามาใช้ในการเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดิน สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน
นี้เจริญเติบโตได้ดีในดินชื้นแฉะหรือดินนา น้ าขัง เมื่อน ามาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพจึงเหมาะที่จะน าไปใช้ในดินท่ีปลูกข้าวในหลาย
จังหวัดของประเทศไทย ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นปุ๋ยชีวภาพท่ีผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองเป็นผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
2. เป็นปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสี เขียวแกรมน้ าเ งิน สกุล Hapalosiphon sp. ที่ผ่านการทดสอบด้วย 

วิธีวิเคราะห์ล าดับเบส 16s rDNA   
3. ปริมาณจุลินทรีย์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินตามสกุลที่ระบุ 

3.1  ชนิดเม็ด ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบอายุการเก็บรักษา 12  เดือน ปริมาณจุลินทรีย์ 1.0 x 105 

โคโลนีต่อน้ าหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม 
3.2  ชนิดของเหลว ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวดอายุการเก็บรักษา 6 เดือน ปริมาณจุลินทรีย์ 1.0 x 106

โคโลนีต่อน้ าหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม 
4. ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOM  Accredited) 
5. มีค่าความเป็นกรด – ด่าง อยู่ระหว่าง 6 – 9 
6. ปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก 
7. มีเลขทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ ออกโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562  

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

  บริษัท ปฐมรรค จ ากัด      0 2319 6676 – 7 หรือ 08 6364 2254 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร  

รหัส : 02010018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นยางปูพ้ืนคอกสัตว์ ชนิดเสรมิผ้าใบ  
(Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แผ่นยางปูพ้ืนคอกสัตว์ ชนิดเสรมิผ้าใบ  
(Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement)   

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดสัเทรียล จ ากดั จ้างภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัย  

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดสัเทรียล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ศิริ โม อิมพอรต์ แอนด์ เอก็พอร์ต จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดสัเทรียล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2563 - มีนาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ผลงานนวัตกรรม แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ พัฒนาต่อยอดมาจากการท าสายพานล าเลียง  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางธรรมชาติ มีสีด า ข้างในเสริมด้วยผ้า Polyester - Nylon (EP Fabric) 1 ช้ัน และ 2 ช้ัน 
ในลักษณะ Sandwich การเสริมผ้าใบนี้ ได้ท าการเคลือบผ้าใบด้วยยาง friction ทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้ผ้าใบ กับยางด้านบนและ
ด้านล่างยึดเกาะประสานเป็นเนื้อเดียวกันด้วยวิธีการอบหรือที่เรียกว่า Vulcanizing เพื่อช่วยในเรื่องของความทนต่อการฉีกขาด 
ความต้านทานแรงดึง ทนต่อแรงกดกระแทก การหลุดล่อน บิดงอ ผลงานนวัตกรรมนี้ผ่านการวิจัย ทดลอง และทดสอบเทียบเคียง
กับมาตรฐาน มอก. 2584 - 2556 ซึ่งด้านบนพื้นผิวแผ่นยางเป็นลวดลายข้าวหลามตัด มีลักษณะนูนข้ึนประมาณ 3 มิลลิเมตร 
ด้านล่างของแผ่นยางเป็นพื้นเรียบ ลักษณะพิเศษอีกประการของผลิตภัณฑ์ช้ินนี้คือ สามารถปูเป็นผืนเดียวตามความยาวของ
โรงเรือน เช่น 30 เมตร 50 เมตร หรือ 100 เมตร เพื่อการท าความสะอาดที่ง่ายขึ้น โดยแผ่นยางแบ่งตามขนาดมาตรฐาน ดังนี้
 1) ชนิดเสริมผ้า Polyester – Nylon (EP Fabric) 1 ช้ัน แบ่งเป็น 2 ประเภท จ านวน 6 รายการ คือ  
 ประเภทแผ่น : 

1.1) ขนาดความกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร หนา 15 มิลลิเมตร 
1.2) ขนาดความกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร หนา 30 มิลลิเมตร 
1.3) ขนาดความกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 220 เซนติเมตร หนา 15 มิลลิเมตร 
1.4) ขนาดความกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 220 เซนติเมตร หนา 30 มิลลิเมตร  

ประเภทยาวต่อเนื่อง (แผ่นยางยาวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร) : 
  1.5) ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร หนา 15 มิลลิเมตร 
  1.6) ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร หนา 30 มิลลิเมตร 

2) ชนิดเสริมผ้า Polyester – Nylon (EP Fabric) 2 ช้ัน แบ่งเป็น 2 ประเภท จ านวน 2 รายการ คือ  
  ประเภทแผ่น : 
                     2.1) ขนาดความกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร หนา 20 มิลลิเมตร 
        ประเภทยาวต่อเนื่อง (แผ่นยางยาวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร) : 
  2.2) ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร หนา 20 มิลลิเมตร 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

  คุณลักษณะเฉพาะ  
1. นวัตกรรมแผ่นยางปูพ้ืนคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ มีสีด า ท าจากยางธรรมชาติ 
2. ด้านในเสริมด้วยผ้าใบ หรือผ้า Polyester - Nylon ทั้งแบบ 1 ช้ัน และ 2 ช้ัน  
3. ด้านบนพื้นผิวมีลวดลายข้าวหลามตัด ลักษณะนูนขึ้นจากผิวประมาณ 3 มิลลิเมตร ด้านล่าง 

เป็นพื้นเรียบไม่มีลวดลาย 
4. ผลิตภัณฑ์มีความแข็งที่ประมาณ 50 ± 5 Shore A 
5. ความต้านทานแรงฉีกขาด ไม่น้อยกว่า 160 กิโลนิวตันต่อเมตร (kN/m) จากผลการทดสอบช้ินตัวอย่าง 

แผ่นยางหนา 2.0 มิลลิเมตร ± 0.2 มิลลิเมตร ท่ีมีผ้า Polyester - Nylon 1 ช้ัน ตรงกลาง 
6. แผ่นยางทนต่อการขัดสี 
7. แผ่นยางมีสารปรอทไม่เกิน 0.1% สารตะกั่วไม่เกิน 0.1% และแคดเมียมไม่เกิน 0.01%  
8. สามารถผลิตตามความยาวที่ลูกค้าต้องการได้ คือ ผลิตที่ความยาวต่อเนื่องสูงสุด  100 เมตร  

ความกว้าง 1.2 เมตร ความหนา 15 มิลลิเมตร และ 30 มิลลิเมตร ส าหรับชนิดเสริมผ้า Polyester - 
Nylon 1 ช้ัน และ ความหนา 20 มิลลิเมตร ส าหรับชนิดเสริมผ้า Polyester - Nylon 2 ช้ัน 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2563 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

- แก้ไขช่ือหน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จาก “บริษัท นิวพรอสเพอริตี้ เบลท์ติ้ง จ ากัด” 
เป็น “บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จ ากัด” ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 2.1) – 2.2) และรายละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
สิงหาคม 2565 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จ ากดั      0 2595 4199 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010031 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุง
คุณภาพ (HDPE pipe from high-quality upgraded materials) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ท่อดับเบิลยูอีคิวไพ้พ์ 
 (WIIK ECONOMY QUALITY PIPE (W-EQ PIPE)) 
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) จ้าง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิจัย              
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2565 – สิงหาคม 2573 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียนคอมพาวนด์ใช้ซ้ า (reworked compound : RC) 
ซึ่งคอมพาวนด์ใช้ซ้ าดังกล่าว คือคอมพาวนด์ที่ผ่านกระบวนการอัดรีดเพื่อข้ึนรูปเป็นท่อจากโรงงานผู้ผลิต และผ่านการบดย่อย 
รวมถึงการอัดรีดเป็นเม็ดพลาสติกอีกครั้ง (ซึ่งท่อดังกล่าวมาจากท่อที่เก็บในช่วงก่อนเริ่มท าการผลิตจริง รวมถึงช่วงปรับ
สภาวะการขึ้นรูป ซึ่งท าให้ท่อดังกล่าวมีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามข้อก าหนด) การน าวัสดุหมุนเวียนคอมพาวนด์ดังกล่าว  
มาวนใช้ซ้ าจึงต้องให้ความส าคัญในการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพให้มีสมบัตดิีเทียบเคียงได้กับวัสด ุHDPE คอมพาวนด์ใหม่ 
(virgin HDPE compound) ซึ่งในเอกสารฉบับนี้เรียกวัสดุหมุนเวียนคอมพาวนด์ใช้ซ้ าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพว่า  
“คอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (high-quality reworked compound, HQ-RC)” โดยคอมพาวนด์ HQ-RC  
ที่พัฒนาขึ้นมีสมบัติหลักดังน้ี 

(1)  คุณลักษณะทางฟิสิกส์เทียบเคียงได้กับกับค่าเกณฑ์ก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน มอก. 2559-2554  
(โดยรายละเอียดสมบัติหลักของคอมพาวนด์ HQ-RC ได้ระบุไว้ในรายงานการวิจัย)  

(2)  สามารถขึ้นรูปเป็นท่อได้โดยกรรมวิธีและเครื่องจักรทั่วไปที่ใช้ในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
(conventional machine) และ  

(3)  ผลิตภัณฑ์ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง  ท่อที่ผลิตจากคอมพาวนด์ HQ-RC ที่พัฒนาขึ้น  
(มีคอมพาวนด์ HQ-RC อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก หรือสามารถใช้คอมพาวนด์หมุนเวียนใช้
ซ้ าคุณภาพสูง HQ-RC ที่พัฒนาขึ้นท้ังหมด) มีสมบัติหลายหัวข้อที่สูงกว่า/ดีกว่าค่าเกณฑก์ าหนดทีร่ะบุ
ไว้ในมาตรฐานท่อน้ าดื่ม (มาตรฐาน มอก. 982)  

1. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง ( HQ-RC) ที่พัฒนาขึ้น หรือท่อ  
“W-EQ PIPE” สามารถใช้เป็นท่อส าหรับการเกษตรทั่วไป ท่อส าหรับงานระดับอุตสาหกรรม รวมถึงท่อน้ าท้ิง/น้ าเสีย  

2. ท่อ “W-EQ PIPE” ที่ผลิตได้มีสัดส่วนของคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) ที่พัฒนาขึ้น 
สัดส่วน 70 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก  

3. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง ( HQ-RC) ที่พัฒนาขึ้น หรือท่อ  
“W-EQ PIPE” สามารถใช้กระบวนทั่วไปในการขึ้นรูป มีขั้นตอนและกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ไม่จ าเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติม
ในส่วนเครื่องอัดรีดขึ้นรูปท่อ 
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4. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือท่อ “W-EQ PIPE”  
ที่พัฒนาขึ้นเป็นท่อผนังช้ันเดียว 

5. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือท่อ “W-EQ PIPE”     
ที่พัฒนาขึ้นมีคุณลักษณะที่ต้องการประกอบด้วย คุณลักษณะที่ต้องการทางกล (เช่น ความทนความดัน) คุณลักษณะ  
ที่ต้องการทางฟิสิกส์ (เช่น ความยืดเมื่อขาด การเปลี่ยนแปลงความยาวท่อ อัตราการไหลเมื่อหลอม และระยะเวลา 
การเกิดออกซิเดชัน) เทียบเคียงได้กับค่าอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 982-2556 ซึ่งเทียบเคียงได้กับท่อพอลิเอทีลีน 
คอมพาวนด์ใหม่ 

6. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือท่อ “W-EQ PIPE”     
ที่พัฒนาขึ้นมีความทนทานต่อความดัน มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถเช่ือมต่อท่อได้ 

7. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือท่อ “W-EQ PIPE”     
ที่พัฒนาขึ้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความยาวท่อที่หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ท่อพอลิเอทิลีนผนังช้ันเดียว ที่ผลิตจากคอมพาวนด์หมุนเวียนใช้ซ้ าคุณภาพสูง (HQ-RC) หรือท่อ  

“W-EQ PIPE” ที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้เป็นท่อส าหรับการเกษตรทั่วไป ท่อส าหรับงานระดับ
อุตสาหกรรม รวมถึงท่อน้ าทิ้ง/น้ าเสีย ไม่แนะน าให้ใช้งานเป็นท่อน้ าดื่ม 

2. ท่อพอลิเอทิลีนที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียนคอมพาวนด์ HQ-RC หรือท่อ “W-EQ PIPE” มีคุณลักษณะ 
ทางฟิสิกส์ ดังนี ้

  • ลักษณะทั่วไป ส ีขนาด และมิติเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดตาม มอก. 982 - 2556 
• ความทนทานความดัน ที่อุณหภูมิ 20 ◦C 100 h ท่อไม่เกิดความเสียขณะทดสอบ (ISO1167 - 1, 

ISO1167 - 2) 
• ความยืดเมื่อขาดสูงกว่า 350 % (ISO 6259 - 1, ISO 6259 - 3) 
• ความเปลี่ยนแปลงความยาวท่อน้อยกว่า 3% และไม่มีผลต่อผิวท่อ (ISO2502) 
• ระยะเวลาการเกิดออกซิเดชันมากกว่า 50 min (ISO 11357 - 6) 
• อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว ต้องมีค่าแตกต่างไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับค่าจากผลการ

ทดสอบคอมพาวนด์ท่ีใช้ท า (ISO 1133 – 1 : 2011) 
 

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

  บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน)     0 2612 8600 
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ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอลัฟ่า (Erythropoietin-Alfa)  
 บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า  
 (Erythropoietin-Alfa) บรรจุในกระบอกฉีดยาทีม่ีเข็มฉดียา 
 ติดถาวรพร้อมใช้ 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Hema-Plus 2000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 2000),  

Hema-Plus 2000 (0.5 mL in prefilled syringe)  
(ฮีมา-พลสั 2000 (0.5 มล. ในหลอดฉีดยาพร้อมใช้)), 

 Hema-Plus 4000 (ฮีมา-พลสั 4000),  
Hema-Plus 4000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 4000),           
Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000),       
Hema-Plus 10000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลสั 10000)  

หน่วยงานที่พัฒนา :  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้นและน าเข้าตัวยา 
 อีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า จาก Center for Molecular  
 Immunology ประเทศ Cuba และวิจัยพัฒนาเพิม่เตมิ  
 โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ในประเด็นดังนี้  

1. การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ ์
2. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณัฑ์   
3. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ให้ได้มาตรฐาน 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 Hema-Plus (ฮีมา-พลัส) คือยาชีววัตถุอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa) โดยมีข้อบ่งใช้ส าหรับ
เพิ่มระดับเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัดที่มีระดับเม็ดเลือดแดงต่ าโดยมีการบรรจุ
พร้อมใช้ทั้งในขวดแก้ว (vial) และกระบอกฉีดยาที่มีเข็มติดปลาย (prefilled syringe) โดยมีความแรง 2000 unit/0.5 mL, 
2000 unit/1mL, 4000 unit/0.4mL, 4000 unit/1mL, 5000 unit/0.5mL และ 10000 unit/1mL 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ฮีมา-พลสั 4000 บรรจุในขวดแก้ว (vial) 
2. ฮีมา-พลัส 2000, 4000, 5000 และ 10,000 บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มี เข็มติดปลาย (prefilled 

syringe) 
3. ฮีมา-พลสั ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพ ภายใตม้าตรฐาน GMP PIC/S 2015 
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4. ฮีมา-พลัส ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน  
ISO 17025 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 
-  เพิ่มชื่อทางการค้า Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000) และเพิ่มความแรง 5000 (1x1, 

5000 unit/ 0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
มกราคม 2561 

- เพิ่ ม ช่ือทางการค้ า  Hema-Plus 2000 (0.5 mL in Prefilled Syringe), ฮีมา -พลัส  2000 (0.5 มล .  
ในหลอดฉีดยาพร้อมใช้) และเพิ่มรายการล าดับที่ 2) ความแรง 2000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยา 
ที่มีเข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 

- เพิ่มรายการล าดับท่ี 1) ความแรง 2000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และล าดับท่ี 7) ความแรง 
10000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากดั     0 2613 9939 
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ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010128 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเอนเทคคาเวยีร์ (Entecavir) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ออราต้า 0.5 (Orata 0.5) , ออราต้า 1 (Orata 1) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Entecavir ออกฤทธิ์ยับยั้ ง  hepatitis B viral polymerase และยับยั้ งกระบวนการแบ่งตัวของเช้ือ 
hepatitis B ซึ่งจะลดการสร้าง DNA ของไวรัส ใช้ส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ใหญ่ที่ผลการตรวจพบว่า
ผู้ป่วยก าลังอยู่ในระยะตับอักเสบ (Active liver Inflammation) 
 ยา Orata 1 มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบพบว่า มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูลผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถใช้แทน  
ยาต้นแบบได้ และเป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตยาของประเทศไทยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตยา  
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา ORATA 0.5 เป็นยาเม็ดรูปสามเหลี่ยม นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 0.5 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา ORATA 1 เป็นยาเม็ดรูปสามเหลี่ยม นูน เคลือบฟิล์มสีชมพู ด้านหนึ่งมีเลข 1 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
4. ยา ORATA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

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

- เพิ่มรายการล าดับที่ 1) ขนาด 0.5 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันนายน 2562 
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดพฤษภาคม 2565) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิม 

ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภาคม 2570) เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย 
ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

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

 
 
 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด     0 3856 4930 - 2 
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ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010129 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : มอนทูแลร์ 10 (MONTULAIR 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2567 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ภายใต้ช่ือทางการค้า มอนทูแลร์ 10 (MONTULAIR 10) เป็นยาสามัญใหม่ 
ในยา 1 เม็ดเคลือบฟิล์มประกอบด้วย Montelukast 10 มิลลิกรัม 
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ออกฤทธ์ิโดยจับกับ receptor ของ leukotriene แบบจ าเพาะซึ่งจะไปยับยั้ง
ที่ cysteinyl leukotriene receptor จึงช่วยลดอาการหืดหอบ ซึ่ง receptor ดังกล่าวจะมีผลต่อการบวมของระบบหายใจ 
กล้ามเนื้อหดเกร็งและเซลล์อื่น ๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการอักเสบ รวมทั้งอาการแสดงของหอบหืด 
 ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่ายามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรคกับ 
ยาต้นแบบและได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสปลายมน นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อนออกส้ม ด้านหนึ่ง  

มีอักษร M10 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา MONTULAIR 10 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่า 

การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

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

- เพิ่มขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิสิงหาคม 2562 
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดพฤษภาคม 2565) เป็น 5 ปี ตามสิทธิเดิม 

ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภาคม 2567) เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย 
ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมสิงหาคม 2565 

 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด     0 3856 4930 - 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010130 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : คาลซลีา 25 (CALCELAR 25) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) ภายใต้ชื่อทางการค้า คาลซีลา 25 (CALCELAR 25) 
เป็นยาสามัญใหม่ในยาเคลือบฟิล์ม 1 เม็ด ประกอบด้วย Cinacalcet hydrochloride 27.55 mg eq. to Cinacalcet 25 mg 
มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคต่อมพาราไธรอยด์ท างานมากเกินไประดับทุติยภูมิ (Secondary hyperparathyroidism) ในผู้ป่วย
ที่ได้รับการฟอกเลือด 
 ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย  
เพื่อทดแทนยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมี  
ความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) และมีการศึกษาชีวสมมูลเปรยีบเทียบกับยาต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet 
hydrochloride) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรคกับยาต้นแบบ และได้รับการอนุมัติทะเบียนยา 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มขนาดความแรง 25 มิลลิกรัม 
2. เป็นยาเม็ดรูปกลม นูน มีขอบลาดเอียง เคลือบฟิล์มสีเขียวอ่อน ด้านหนึ่งมีอักษร CC และเลข 25  

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
3. เลขทะเบียนยา : 1A 35/61 (NG) 
4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2562 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดพฤษภาคม 2565) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิม 
ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภาคม 2570) เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย 
ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
สิงหาคม 2565 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010143 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เนอร์วิกา 25 (NERVICA 25), เนอร์วิกา 75 (NERVICA 75), 

เนอร์วิกา 150 (NERVICA 150) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2562 – กรกฎาคม 2569 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาพรีกาบาลิน (PREGABALIN) ภายใต้ช่ือทางการค้า เนอร์วิกา 25 (NERVICA 25), เนอร์วิกา 75 (NERVICA 75), 
และ เนอร์วิกา 150 (NERVICA 150) เป็นยาสามัญใหม่ ในยา 1 แคปซูล ประกอบด้วย Pregabalin 25 mg, Pregabalin 75 mg, 
Pregabalin 150 mg 
 ยาพรีกาบาลิน (PREGABALIN) มีสูตรโครงสร้างคล้าย GABA แต่ไม่ได้จับที่ GABA หรือ benzodiazepine 
receptors จะไปจับท่ี alpha2-delta subunit ที่ voltage-gated calcium channels เพื่อควบคุมปริมาณแคลเซียมที่ไหล
เข้าสู่เซลล์บริเวณปลายประสาทให้ลดลง ซึ่งส่งผลให้ลดการหลั่งสารสื่อประสาทชนิด กระตุ้น (excitatory neurotransmitter)  
ที่บริ เ วณปลายประสาท เ ช่น glutamate, noradrenaline, serotonin, dopamine ท าให้อาการปวดลดลง หรือ 
ต้านการชัก การลดอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย และใช้เป็นยาร่วมกับยากันชักมาตรฐาน 
ในการรักษาโรคลมชัก แบบ partial seizures และลดความถี่ในการเกิดอาการชัก 
 ยาพรีกาบาลิน (PREGABALIN) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ 
สถานที่ผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) และมีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า ยาพรีกาบาลิน (PREGABALIN) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมีความเท่าเทียมทางการรักษาโรคกับ 
ยาต้นแบบและได้รับการอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ชนิดและขนาดความแรงของยา :  เป็นยาแคปซูลขนาดความแรง 25 มิลลิกรัม 75 มิลลิกรัม และ  

150 มิลลิกรัม 
2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :  

- NERVICA 25 เป็นแคปซูลเบอร์ 4 สีขาว-ขาว พิมพ์ตัวเลข 25 และอักษร PRE สีด าบนตัวแคปซูล 
ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง เลขทะเบียนยา : 1A 70/60 (NG) 

- NERVICA 75 เป็นแคปซูลเบอร์ 4 สีขาว-แดงเลือดหมู พิมพ์ตัวเลข 75 และอักษร PRE สีด าบน 
ตัวแคปซูล ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง เลขทะเบียนยา : 1A 68/60 (NG) 

- NERVICA 150 เป็นแคปซูลเบอร์ 2 สีขาว พิมพ์ตัวเลข 150 และอักษร PRE สีด าบนตัวแคปซูล 
ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง เลขทะเบียนยา : 1A 69/60 (NG) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562 (มีผูแ้ทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดกรกฎาคม 2565) เป็น 7 ปี ตามสิทธิเดิม 

ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกรกฎาคม 2569) เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย 
ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010144 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โอลาพิน-10 (OLAPIN-10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2562 – กรกฎาคม 2566 (4 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาโอแลนซาพีน เป็นยาโรคจิตกลุ่ม thienobenzodiazepine มีคุณสมบัติต้านฤทธิ์  dopamine และ 
serotonin โดยโอแลนซาพีนต้านฤทธิ์ monoaminergic อย่างเฉพาะเจาะจง มีความสามารถในการจับได้สูงกับ serotonin 
5-HT2A และ 5-HT2Cdopamine D1-4, muscarinic M1-5, histamine H1- และ alpha1-adrenergic receptor และ 
โอแลนซาพีนจับอย่างอ่อน ๆ กับ GABA-A BZD และ beta-adrenergic receptors 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. OLAPIN-10 เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปกลม นูน ด้านหนึ่งมีเลข 10 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา Olanzapine มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่ากับการรักษา

โรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2562 (มีผูแ้ทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดกรกฎาคม 2565) เป็น 4 ปี ตามสิทธิเดิม 
ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกรกฎาคม 2566) เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย 
ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010145 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโบเซนแทน (BOSENTAN) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ซิลเคย์ 125 (SILKAY 125) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2569 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ยา SILKAY 125 มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงปอด (pulmonary artery 
hypertension, PAH) (WHO Group) ในผู้ป่วย NYHA Class II, III หรือ IV และช่วยเพิ่มความสามารถ 
ในการออกก าลังกายให้ดีขึ้น และลดอัตราผลทางคลินิกท่ีแย่ลง 

2. ยา SILKAY 125 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา SILKAY 125 มีความเทียบเท่า
ของการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยา SILKAY 125 เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. SILKAY 125 เป็นยาเม็ดรูปรียาว นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีส้มอ่อน ด้านหนึ่งมีเลข 125 
อีกด้านหนึ่งเรียบ 

2. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบวันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา 
ได้ทุกเม็ด  

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

- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหาคม 2565) เป็น 7 ปี ตามสิทธิเดิม 
ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหาคม 2569) เนื่องจาก 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย 
ยาโบเซนแทน (BOSENTAN) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010146 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เซลซิบ 200 (CELXIB 200) และ เซลซิบ 400 (CELXIB 400) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2569 (7 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ใช้รักษาอาการของโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis), 
บรรเทาอาการและอาการแสดงของ ankylosing spondylitis อาการปวดเฉียบพลัน อาการปวด
ประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ และอาการปวดหลังส่วนล่าง 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ 
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูลผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยซึ่งได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา  
ของประเทศไทย โดยมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical 
Inspection Co – operation Scheme (PIC/s) เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาลได้ 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา CELXIB 200 : แคปซูลเบอร์ 1 สีขาว พิมพ์อักษร CC 200 สีแดง ภายในบรรจุผงยาสีขาว 

ยา CELXIB 400 : แคปซูลเบอร์  0 สีขาว มีแถบสีฟ้า 2 ด้าน ด้านหนึ่ งพิมพ์ตัวเลข  400 สีขาว  
อีกด้านหนึ่ง พิมพ์ตัวอักษร CC สีขาว ภายในบรรจุผงยาสีขาว 

2. Package ที่ ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบช่ือการค้า ช่ือตัวยาส าคัญ 
และความแรง เลขที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุของยาบนแผงยาได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวย 
ความสะดวกในการบริหารยา 

3. ยา CELXIB 200 และ ยา CELXIB 400 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและ
เอกชน สามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

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

- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ขนาด 400 มิลลิกรมั ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 
- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหาคม 2565) เป็น 7 ปี ตามสิทธิเดิม 

ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหาคม 2569) เนื่องจาก 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย 
ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010162 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโรซูวาสเตติน แคลเซียม (Rosuvastatin Calcium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โอทากิล 20 (OTAGIL 20) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2562 – ธันวาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. เป็นยารักษาความผิดปกติของระดับไขมันในหลอดเลือด ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Atherosclerotic cardiovascular disease) 

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ 
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และได้มาตรฐาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ด ี
ในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) เพื่อทดแทนยาน าเข้าจาก
ต่างประเทศ  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา OTAGIL 20 : เป็นยาเม็ดรูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีเหลือง ด้านหนึ่งมีอักษร RSV และเลข 20  

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา OTAGIL 20  มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่า 

การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้ 
ทุกเม็ด เพื่อ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. OTAGIL 20 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงยา 
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

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

- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดธันวาคม 2565) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิม 
ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดธันวาคม 2570) เนื่องจาก 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย 
ยาโรซูวาสเตติน แคลเซียม (Rosuvastatin Calcium) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010167 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เซพเทีย 10 มก. (CEPTIA 10 MG.) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2563 – มกราคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Donepezil Hydrochloride ภายใต้ช่ือทางการค้าว่า Ceptia 10 mg. นี้เป็นยาสามัญรูปแบบยาเม็ดชนิด
แตกตัวและละลายในปาก (Orodispersible Tablet) เพื่อใช้ในการรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s 
dementia) ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ระยะปานกลาง และระยะรุนแรง และภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular 
dementia)  
 โดยยาต้นแบบที่น าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทยมีราคาสูง บริษัทจึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาและ
คัดเลือกสูตรต ารับ รวมทั้งท าการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกันท้ังด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นยารักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s dementia) ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ระยะ

ปานกลาง และระยะรุนแรง และภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular dementia) 
2.  เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับยา

ต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคา 
ถูกกว่า 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2563 

- ทบทวนสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกราคม 2566) เป็น 8 ปี ตามสิทธิเดิม 
ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกราคม 2571) เนื่องจาก 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย 
ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

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

 
 
 
 

  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด     0 2420 1632 – 5 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  
รหัส : 07010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   โคมไฟถนน (Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนน บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด 

(Street light CHUE CHIN HUA CO.,LTD.) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  การไฟฟ้านครหลวง และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เฟิสท์ ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด 
 2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤต ไลท์ติ้ง 
 3.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัดฟ้าวิศวกรรมจราจร 
 4.  บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
 5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุนทรเทคโนโลยี 
 6. บริษัท พงศกรกลการ จ ากดั 
 7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บญุญกาญจน์ คอนสตรัคช่ัน 
 8. บริษัท เศรษฐิธาดา กรุ๊ป จ ากัด 
 9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มงคล (9898) 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮง เฮง (1999) 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อธิษฐ์ 2009 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงานส่องสว่างส าหรับไฟถนน มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านใน  
ท าหน้าที่บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซึ่งมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนน
ทั่วไป ท าให้สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสูง ขนาด  
250 วัตต์ หรือ 400 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนแสงโคมไฟถนนตามการออกแบบนี้ สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของ
หลอดไฟเป็นขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่าง
ของโคมไฟถนนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและ
การไฟฟ้านครหลวง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. โคมไฟถนนสมรรถนะทางแสงสูง 
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ 
3. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ 

ค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่างบนทางหลวง กรมทางหลวง คือ มีค่าความส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 21.5 ลักซ์ (lux)  
ค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1 : 2.5 และ (Emax/Emin) ไม่เกิน 6 : 1 
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4. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ 
ค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนดของการไฟฟ้านครหลวง คือ มีค่าความ  
ส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 15 ลักซ์ (lux) และค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav)  
ไม่น้อยกว่า 1 : 3 

5. โคมไฟถนนรุ่น R20 มีค่า IP54/IP24 
6. โคมไฟถนนรุ่น R24 มีค่า IP65 
7. โคมไฟเป็นไปตาม มอก. 1955 - 2551 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2561 (ไม่มีผูแ้ทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด      0 2818 8004 - 6 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนน (STREET LIGHT) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนน บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
 (Street Light D.P. TRADING CO.,LTD) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการไฟฟ้านครหลวง  
 และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท สายรักไทย (1994) จ ากัด 
 2.  บริษัท ต.ไพศาลเอ็นจิเนียริ่งกรุ๊พ จ ากัด 
 3.  บริษัท ส.เงินคงคุณ จ ากัด 
 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วณิกสิทธ์ิ 
 5.  บริษัท พีพี ธนบูรณ์ จ ากัด 
 6.  บริษัท เพชรกนก เพชรบุรี จ ากัด 
 7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์ 
 8.  บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จ ากัด 
 9. บริษัท คณภร จ ากัด 
 10. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จ ากัด 
 11. บริษัท พรหมไทคูณ จ ากัด 
 12. บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จ ากัด 
 13. บริษัท เอส.อาร์.เอส.ทราฟฟิค ซิสเต็ม จ ากัด 
 14. บริษัท ไททงเฮง จ ากัด 
 15. บริษัท ชวดล รุ่งเรืองกิจ จ ากัด 
 16. บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จ ากัด 
 17. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปาง ภาณุภัทร์ก่อสร้าง 2008 
 18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ศิริอนันต์ 
 19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธวพลทราฟฟิค 
 20. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮง เฮง (1999) 
 21. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อธิษฐ์ 2009 
 22. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยชนะ 99 
 23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเชี่ยนกรุ๊ป 2009 
 24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มงคล (9898)   
 25. บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 26. บริษัท ว.รณภูมิ จ ากัด 
 27. บริษัท ซี พี เอ็ม ทรานส์ แอนด์ ทราฟ จ ากัด 
 28. บริษัท สิงห์เมืองอุทัย 9 จ ากัด 
 29. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุทัย 
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 30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
 31. บริษัท เกลี้ยงกลม จ ากัด 
 32. บริษัท เวนโซ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2562 - มีนาคม 2569 (6 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงานส่องสว่างส าหรับไฟถนน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านใน  
ท าหน้าที่บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซึ่งมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนน
ทั่วไป ท าให้สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสูง ขนาด  
250 วัตต์ หรือ 400 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนโคมไฟถนนตามการออกแบบนี้ สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของ
หลอดไฟเป็นขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่าง
ของโคมไฟถนนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและ
การไฟฟ้านครหลวง 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. โคมไฟถนนมีสมรรถนะทางแสงสูงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ 
2. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ 

ค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
บนทางหลวง กรมทางหลวง คือ มีค่าความส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 21.5 ลักซ์ (lux) ค่าความ
สม่ าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1:2.5 และ (Emax/Emin) ไม่เกิน 6:1 

3. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ 
ค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อก าหนด ของการไฟฟ้านครหลวง คือ มีค่าความส่องสว่าง 
(Eav) ไม่น้อยกว่า 15 ลักซ์ (lux) และค่าความสม่ าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1:3 

4. โคมไฟเป็นไปตาม มอก.1955 - 2551 และ มอก.902 เล่ม 2 (3) - 2557 
5. โคมไฟถนนรุ่น ST3 (HR) ขนาด 150 W และ 250 W มีค่า IP54/IP24 
6. โคมไฟถนนรุ่น ST12 (HR) ขนาด 150 W และ 250 W มีค่า IP65 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2562 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 14 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2564 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2565 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

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

 
 

 บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จ ากัด      0 2319 4484 หรือ 081 811 7708 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010034 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีด ี
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสงู (DELIGHT) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด จ้าง ดร.นพดล สีสุข ร่วมวิจัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เบส ดรากอน คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 2.  บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด  
 3.  บริษัท เนเจอรร์ัล โปรเทค จ ากัด  
 4.  บริษัท สมบุญส่ง จ ากัด  
 5.  บริษัท เอส บริหารจัดการ จ ากัด 
 6.  บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จ ากดั 
 7.  บริษัท เมกกะ-เจ จ ากดั  
 8.  บริษัท กิมะพันธ์ุ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  
 9.  บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูช่ันส์ จ ากัด  
 10. บริษัท สยามโซลา่ร์ เซลล์ จ ากดั 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรสมวงศ์การโยธา 
 12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค าเขื่อนแก้ววิศวกรรม 
 13. บริษัท ไฮโปรเทค จ ากัด 
 14. บริษัท ธารตะวัน คอร์ป จ ากัด 
 15. บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จ ากัด 
 16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮง เฮง (1999) 
 17. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อธิษฐ์ 2009 
 18. บริษัท บี.เอ็น. โซล่าร์ เพาเวอร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เอเอสพี เอเซีย ซัน เพาเวอร์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2565 – มกราคม 2573 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 การพัฒนาและออกแบบโมเดล LED Street Light โดยท าการติดตั้งแผ่นระบายความร้อน (Heatsink)  
ไว้ด้านนอกตัวโคม และท าการพัฒนาวงจร LED ให้มี ประสิทธิภาพสูง และเพิ่มกระจกที่มีประสิทธิภาพสูงแสงสามารถ 
ผ่านได้ดี ซึ่งได้ออกแบบโมเดล เป็นจ านวน 4 รุ่น คือ 

(1) LED Street Light 40W ค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างอยู่ท่ี 218.07 ลูเมนต่อวัตต์ 
(2) LED Street Light 90W ค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างอยู่ท่ี 199.31 ลูเมนต่อวัตต์ 
(3) LED Street Light 120W ค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างอยู่ท่ี 190.36 ลูเมนต่อวัตต์ 
(4) LED Street Light 140W ค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างอยู่ท่ี 186.50 ลูเมนต่อวัตต์ 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูงท าจากอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป (Die Cast Aluminum) มีระบบระบาย

ความร้อนแบบ Passive Cooling  
2. โคมไฟถนนแอลอีดีมีการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับ IP66 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 513 – 2553 
3. โคมไฟถนนแอลอีดีมีการป้องกันระดับแรงกระแทกทุกทิศทาง ระดับ IK08 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน  

IEC 62262 :2002 
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4. โคมไฟถนนแอลอีดีผ่านการทดสอบโหลดสถิติอ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 60598 – 2 - 3 : 2002 +A1 : 
2011 

5. โคมไฟถนนแอลอีดีผ่านการทดสอบการต้านการรบกวนเสิร์จระดับแรงดัน 5Kv ตามมาตรฐาน  
IEC 61547 : 2009 เฉพาะหัวข้อต้านการรบกวนเสิร์จ 

6. โคมไฟถนนแอลอีดีแบ่งเป็นจ านวน 4 รุ่น มีคุณลักษณะเฉพาะแยกตามรุ่น ดังนี้ 
6.1 รุ่น DLED – ST57 – 04002 ขนาดก าลังไฟฟ้า 40 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 3 กิโลกรัม 

6.1.1 การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM – 79 – 08 
1) มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 8,400 ลูเมน 
2) มีค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 210 ลูเมนต่อวัตต์ 
3) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,000 เคลวิน 
4) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 70 

6.1.2 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงรายงานผลการค านวณโดยใช้โปรแกรม DIALux Evo  
โดยก าหนดสภาวะจ าลองผิวถนนที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสม 
หินบดสีทึบแสง CIE R3 ก าหนดลักษณะการติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร 
ความสูงในการติดตั้งประมาณ7 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 
15 องศา ความกว้างถนน 7 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร โคมที่ติดตั้ง จ านวน 2 โคม 
(ก าหนด Maintenance Factor เท่ากับ 0.67) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โคมไฟฟ้า 
มีพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 40 วัตต์  ประกอบด้วย 
1) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 13 ลักซ ์
2) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin / Eavg) 0.46 
3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin / Emax) 0.26 

6.2  รุ่น DLED – ST57 – 09002 ขนาดก าลังไฟฟ้า 90 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 
6.2.1 การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM – 79 – 08 

1) มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 17,550 ลูเมน 
2) มีค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 195 ลูเมนต่อวัตต์ 
3) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,000 เคลวิน 
4) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 70 

6.2.2 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงรายงานผลการค านวณโดยใช้โปรแกรม DIALux Evo  
โดยก าหนดสภาวะจ าลองผิวถนนที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสม 
หินบดสีทึบแสง CIE R3 ก าหนดลักษณะการติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 30 เมตร 
ความสูงในการติดตั้งประมาณ 9 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 
15 องศา ความกว้างถนน 7 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร โคมที่ติดตั้ง จ านวน 2 โคม 
(ก าหนด Maintenance Factor เท่ากับ 0.67) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โคมไฟฟ้า 
มีพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 90 วัตต์  ประกอบด้วย 
1) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 18 ลักซ ์
2) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin / Eavg) 0.38 
3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin / Emax) 0.22 

6.3  รุ่น DLED – ST57 – 12002 ขนาดก าลังไฟฟ้า 120 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 
6.3.1 การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM – 79 – 08 

1) มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 22,200 ลูเมน 
2) มีค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 185 ลูเมนต่อวัตต์ 
3) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,000 เคลวิน 
4) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 70 



77 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

6.3.2 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงรายงานผลการค านวณโดยใช้โปรแกรม DIALux Evo  
โดยก าหนดสภาวะจ าลองผิวถนนที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสม 
หินบดสีทึบแสง CIE R3 ก าหนดลักษณะการติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 30 เมตร 
ความสูงในการติดตั้งประมาณ 9 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 
15 องศาความกว้างถนน 8 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร โคมที่ติดตั้ง จ านวน 2 โคม 
(ก าหนด Maintenance Factor เท่ากับ 0.67) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โคมไฟฟ้า 
มีพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 120 วัตต์  ประกอบด้วย 
1) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 23 ลักซ ์
2) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin / Eavg) 0.43 
3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin / Emax) 0.24 

6.4  รุ่น DLED – ST57 – 14002 ขนาดก าลังไฟฟ้า 140 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 5.8 กิโลกรัม 
6.4.1 การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM – 79 – 08 

1)  มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 25,200 ลูเมน 
2)  มีค่าประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 180 ลูเมนต่อวัตต์ 
3) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,000 เคลวิน 
4) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 70 

6.4.2 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงรายงานผลการค านวณโดยใช้โปรแกรม DIALux Evo  
โดยก าหนดสภาวะจ าลองผิวถนนที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสม 
หินบดสีทึบแสง CIE R3 ก าหนดลักษณะการติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 30 เมตร 
ความสูงในการติดตั้งประมาณ 9 เมตร ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 
15 องศาความกว้างถนน 8 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร โคมที่ติดตั้ง จ านวน 2 โคม 
(ก าหนด Maintenance Factor เท่ากับ 0.67 ) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โคมไฟฟ้า 
มีพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 140 วัตต์  ประกอบด้วย 
1)  ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 27 ลักซ ์
2)  ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin / Eavg) 0.51 
3) ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin / Emax) 0.30 

  
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2565 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย) 

- แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 10 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

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

 
 

 
 
 

 
 

 บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด      0 2882 2033 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010036 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟสาดแสงแอลอีดี (LED Flood Light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟสาดแสงแอลอีดี (XZLEN LED Flood Light) 
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ชายน์ทู ระยอง จ ากัด 

2.  บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮริ์สท กอล์ฟ คลับ จ ากัด 
3.  บริษัท โปร ไลท์ติ้ง จ ากัด 
4.  บริษัท เจ.พี.บี จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2565  -  กุมภาพันธ์ 2573 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

โคมไฟสาดแสงแอลอีดีมีน้ าหนักเบาและยังมีประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง เพื่อให้สามารถติดตั้งแทนโคมไฟ  
ไฮเพรสเซอร์โซเดียมเดิมได้ ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสงแอลอีดี มีค่าความสว่างที่สูง โครงสร้างตัวโคมท าจากวัสดุน้ าหนักเบา  
และออกแบบให้มีระบบระบายความร้อน 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  โคมไฟท าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี โดยมี LED Driver และเม็ดชิป LED ที่ผ่านการทดสอบ 

ตามมาตรฐานแล้ว 
2. โคมไฟสาดแสงแอลอีดี ตราผลิตภัณฑ์ XZLEN รุ่น XZ - FL โดย บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ประกอบด้วย  
  2.1 ขนาด 400 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 7.45 กิโลกรัม และมีขนาดของโคม กว้าง = 29, สูง = 40 

 และหนา = 15 เซนติเมตร 
  2.2 ขนาด 1,200 วัตต์ มีน้ าหนักประมาณ 18.50 กิโลกรัม และมีขนาดของโคม กว้าง = 58, สูง = 61 

 และหนา = 15 เซนติเมตร  
3. คุณลักษณะทางแสงและสีของโคมไฟ เมื่อโคมไฟท างานที่ระดับก าลังไฟฟ้าขนาด 400 วัตต์ และ 1,200 วัตต์ 

ดังนี ้

หัวข้อ ขนาด 400 วัตต์ ขนาด 1,200 วัตต์ 
อ้างอิงจากมาตรฐานทดสอบ  IES LM - 79 - 19 IESNA LM - 79 - 2008 
มีค่าประสิทธิศักย์ของดวงโคม  146.41 ลูเมนต่อวัตต์ 135.69 ลูเมนต่อวัตต์ 
มีค่าฟลักซ์ส่องสว่างรวม  59,901.2 ลูเมน 162,015 ลูเมน 
มีค่าก าลังไฟฟ้า  409.15 วัตต์ (W) 1,194 วัตต์ (W) 
มีค่าดัชนีค่าความถูกต้องของสี  75 Ra 75.1 
มีค่ามุมการกระจายแสง 35.1 H x 35.1 V 20.3 H x 20.2 V 
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4. ดวงโคมไฟฟ้า ตราผลิตภัณฑ์ XZLEN รุ่น XZ - FL โดย บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด  
ขนาด 400 วัตต์ หมายเลขใบรับรอง L04-EX2204003 ทดสอบตาม มอก. 513-2553 (IP66) และขนาด 
1,200 วัตต์ หมายเลขใบรับรอง L04 - EX211102 ทดสอบตาม มอก. 513 - 2553 (IP66)  

5. ผ่าน IEC 62471 : 2014 ข้อ 4.3.3 ขีดจ ากัดอันตรายเนื่องจากการเปิดรับแสงที่เกิดจากจอประสาทตา
เนื่องจากแสงสีฟ้า 

6. โคมไฟ ได้รับใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955 - 2551 

7. ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน 1955 - 2551 
8. LED Driver ผ่านการทดสอบความปลอดภัยและการทดสอบตาม EMC 
9. เม็ดชิป LED มีชั่วโมงการท างานมากกว่า 124,709 ช่ัวโมง อ้างอิงจากมาตรฐานทดสอบ IESNA LM - 80 
10. LED Driver ที่ใช้สอดคล้องกับ LED chip เพราะแรงดัน Output ของ Driver เหมาะสมกับการออกแบบ 

LED Chips ที่น ามาใช้ 
11. โมดูลสามารถปรับองศาได้ 0 องศา ถึง 10 องศา 
12. โมดูลสามารถปรับองศาได้เนื่องจากเจาะรูยึดโมดูลเป็นรูสล็อตเพื่อปรับองศาได้ตามต้องการ โดยการ 

ใช้ประแจหกเหลี่ยมในการปรับองศาของโมดูล 
13. ก าลังการผลิตของโคมไฟสาดแสงแอลอีดี : 

ก าลังการผลิตปกติและ/หรือความสามารถในการให้บริการ 8,000 ชุด/ปี 
การขยายก าลังการผลิตสูงสุดและ/หรือความสามารถในการให้บริการสูงสุด 15,000 ชุด/ปี 
ก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ 50,000 ชุด/ปี 

 
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2565 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2565 
- เพิ่มรายการล าดับที่  1) โคมไฟสาดแสงแอลอีดี ตราผลิตภัณฑ์ XZLEN รุ่น XZ - FL ขนาด 400 วัตต์   

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จ ากัด      06 2329 5393 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ ส าหรับห้อง ด้วยวิธีแลกเปลี่ยน 
และเติมอากาศใหม่ (PROTECTIVE ENVIRONMENT) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซัยโจ เด็นกิ : เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ Fresh Air 100% 
 (SAIJO DENKI : PROTECTIVE ENVIRONMENT Fresh Air 100%) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัยโจ เด็นกิ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ซึง่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตร และเป็นผู้วิจัยเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เฟรชแอร์ 19 จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2564 – มิถุนายน 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ Fresh Air 100% ประกอบด้วย ระบบการปรับอากาศ ระบบกรองอากาศ 
ระบบแลกเปลี่ยนอากาศ ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ กรองอากาศ และ  
ลดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีเติมอากาศ เป็นเครื่องที่มีลักษณะคล้ายเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร 
สามารถเติมอากาศบริสุทธิ์จากอากาศภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร และดูดอากาศภายในอาคารออก เนื่องจากตัวเครื่อง  
ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ช่างบริการจึงไม่จ าเป็นต้องเข้าภายในอาคารเพื่อการซ่อมบ ารุงเครื่อง ท าให้มีผลกระทบ  
ต่อการตกแต่งภายในน้อย ดังนั้น เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ Fresh Air 100% นี้ จึงเหมาะส าหรับการควบคุม 
สภาวะแวดล้อมและคุณภาพอากาศในอาคารส านักงาน ห้องปฏิบัติการหรืออาคารสถานที่บริการทางสาธารณะสุขต่าง ๆ  
ได้เป็นอย่างดี 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ แบบ Monobloc ซึ่งรวมทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นอยู่ภายใน
เครื่องเดียวกัน ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร และสามารถติดตั้งท่อน าอากาศเข้าสู่ห้อง และท่อดูดอากาศ
ออกจากห้อง เพื่อให้ห้องเกิดสภาวะคล้ายห้องสะอาด Clean Room 

2. รองรับการใช้กับระบบไฟ 220 – 240 V / 1 Phase / 50 Hz 
3. มีระบบแลกเปลี่ยนอากาศ :  

3.1  สามารถให้ปริมาณลมเย็นได้ไม่ต่ ากว่า 150 ลูกบาศก์ฟุต / นาที (Cfm) อ้างอิงการทดสอบ 
  ที่ความดันสถิต (Static Pressure) 30 ปาสคาล (Pa) 
3.2  สามารถลดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห้อง ด้วยวิธีเติมอากาศจากภายนอก 

4. มีระบบการปรับอากาศ :   
4.1 ใช้คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบฝาปิดสนิท (Hermetic Type) ประเภท Inverter   

และมีมอเตอร์พัดลมส่งลมเย็น แบบ BLDC (BLUSHLESS DIRECT CURRENT MOTOR) 
4.2 สามารถลดความช้ืนหรือเพิ่มความช้ืนของอากาศภายนอกก่อนน าอากาศเข้าสู่ห้องได้ 

โดยสามารถควบคุมความชื้นให้ไม่เกินท่ี 60% RH  
4.3 ใช้สารท าความเย็น R32 ซึ่งไม่มีส่วนประกอบของสาร CFC หรือมีค่าการท าลายโอโซน (Ozone  

Depletion Potential – ODP) เท่ากับศูนย์  และเป็นสารซึ่งไม่มีคุณสมบัติการติดไฟ 
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5. มีระบบกรองอากาศ :  
5.1 แบบตะแกรงไฟฟ้า Electric Grids ครอบคลุมพื้นที่ลมผ่านไม่น้อยกว่า 500 ตารางเซนติเมตร 

โดยอุปกรณ์จะปล่อยประจุลบไปที่อนุภาคฝุ่นละอองภายในเครื่อง และดักจับฝุ่นละอองด้วย 
Collector วัสดุสแตนเลส ท่ีสามารถน ามาถอดล้างและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

5.2 ติดตัง้แผน่กรองอากาศแบบ HEPA Filter ขนาดประมาณ กวา้ง 305 x ยาว 305 x หนา 149 มลิลิเมตร 
ท ามาจากเส้นใยไฟเบอร์กลาสกรองฝุ่นท่ีระดับไม่น้อยกว่า Class H13 

6. ตัวเครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ :  
6.1 มีสายเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมภายในอาคาร ประกอบด้วย ชุดคอนโทรลรีโมท (ที่ต่อสายกับ   

อุปกรณ์ภายนอก) พร้อมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดความช้ืนสัมพัทธ์ เซนเซอร์วัด PM2.5  
และเซนเซอร์วัด CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์) 

6.2 สามารถท างานได้ในสภาวะแวดล้อมภายนอก มีอุณหภูมิไม่เกิน 55 องศาเซลเซียส 
6.3  ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Safety) อ้างอิงมาตรฐาน IEC 60335 
6.4 ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) อ้างอิงมาตรฐาน CISPR 14 ร่วมกับ 

IEC 61000 
หมายเหตุ :  ข้อแนะน าอ้างอิงจาก Guidelines for Environmental Infection Control in Health - Care Facilities (2003), 
U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention (CDC) กรณีห้อง
พื้นที่ 25 ตารางเมตร ความสูง 2.5 เมตร ควรมีปริมาณอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกได้ไม่น้อยกว่า 148 ลูกบาศก์ฟุต/นาที 
(Cfm) หรือควรมีการเปลี่ยนปริมาณอากาศได้ 4 ACH (Air Change per Hour) 
 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2564 (ไม่มผีู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด      0 2832 1999  
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020022 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนน

แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable Pole with 
LED solar cell Street Light) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : XZLEN ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อม 
โคมไฟถนนแอลอีดีพลั งงานแสงอาทิตย์  (XZLEN Height 
Adjustable Pole with LED solar cell Street Light) 

หน่วยงานที่พัฒนา : ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ จาก นายณัฐพีรวัส บุญจิราธัชสิริ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ชายน์ท ู(ไทยแลนด์) จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท พรหมพิริยะ กรุ๊ป 168 จ ากัด 

2.  บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 
3.  บริษัท นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 
4.  บริษัท เอสเอ็มที ซีซีทีวี จ ากัด 
5. บริษัท โปร ไลท์ติ้ง จ ากัด 
6. บริษัท โปรมาสเตอร์เทค จ ากดั 
7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค าเขื่อนแก้ววิศวกรรม 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรสมวงศก์ารโยธา 
9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วณิกสิทธิ ์
10. บริษัท ซี-คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
11. บริษัท เซิท คอนแทรคเตอร์ จ ากัด 
12. บริษัท โครนอส เอ็กซ์ จ ากัด 
13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มติรภาพ ทราฟฟิค 
14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หลักชัย วิศวกรรม 
15. บริษัท พีซีโอ.เอ เทคโนโลยี จ ากดั 

 16. บริษัท บัดเจท กรุ๊ป จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2564  -  พฤศจิกายน 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบเสาไฟถนน
ปรับระดับความสูงได้ด้วยการส่งก าลังแบบเฟืองสะพาน เพื่อความสะดวกต่อการขนส่ง ขนย้าย เพียงใช้รถกระบะ  
ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเช่ารถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก ทั้งนี้ยังช่วยอ านวยความสะดวกในการติดตั้ง การซ่อมบ ารุง 
และการเปลี่ยนโคมไฟถนน โดยมีการออกแบบให้ปรับระดับความสูงของเสาไฟถนนได้ เพื่อให้ ง่ายต่อการติดตั้ง  
และบ ารุงรักษาโคมไฟถนน โดยใช้เฟืองสะพานมาเป็นกลไกภายในเสาไฟถนนเพื่อเป็นตัวกลางในการส่งก าลังยกเสาอีกส่วน 
ให้สูงขึ้นตามต้องการ และกรณีที่โคมไฟถนนช ารุดเสียหาย ก็สามารถลดระดับความสูงของเสาไฟถนนได้เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการซ่อมบ ารุงหรือเปลี่ยนโคมไฟถนนได้ และเมื่อซ่อมบ ารุงหรือเปลี่ยนโคมเสร็จแล้วก็สามารถเพิ่มระดับความสูงของเสาไฟถนน
ได้ตามที่เคยปรับไว้เช่นกัน 
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ผลิตภัณฑ์โคมไฟถนน จะมีลักษณะพิเศษ คือ 
1.  โคมไฟถนนสามารถควบคุมหรือจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับชุดโหลดอุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์โดยอิสระ 

ชุดกลไกควบคุมจะสามารถก าหนดให้การจัดจ่ายพลังงานไปให้กับแต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยจะเฉลี่ยพลังงานหรือก าหนด
รูปแบบการจัดจ่ายพลังงานเพื่อให้ตัวอุปกรณ์หลอดไฟแอลอีดีหรืออุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาสามารถส่องสว่างได้ตลอดทั้งคืนหรือ
ท างานได้เต็มตามช่ัวโมงที่ก าหนดและยังสามารถจัดแบ่งพลังงานบางส่วนไปจ่ายให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เพิ่มเข้ามาได้อีกด้วย
และไม่เกิดผลเสียใดๆ กับตัวแบตเตอรี่เอง 

2.  โคมไฟถนนสามารถรับพลังงานจากแหล่งจ่ายได้มากกว่าหนึ่งแหล่งจ่าย กลไกควบคุมจะมีจุดเช่ือมต่อ  
ที่รองรับแหล่งพลังงานที่ต้องการเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า กังหันลม หรืออุปกรณ์แปลงไฟฟ้า 
ก็สามารถน ามาเป็นชุดพลังงานเสริมหรือทดแทนได้ 

3.  โคมไฟถนนจะมีจุดเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้ อาทิเช่น อุปกรณ์สื่อสารทั้งแบบมีสาย ไร้สาย และอุปกรณ์
อื่นๆ ในกรณีที่ต้องการสื่อสาร สั่งการ และแสดงผลการท างาน การก าหนดรูปแบบการท างาน การเปลี่ยนแปลงระบบ  
การท างานของตัวอุปกรณ์ และการแจ้งเตือนต่างๆ 

4.  โคมไฟถนนมีประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงถึง 205 (45 วัตต์) ลูเมน/วัตต์ โดยวัดจากค่าการเปล่งพลังงานแสง 
ที่มีหน่วยวัดเป็นลูเมน (Lumen) 

5.  แบตเตอรี่ Lithium ion 12.8 V 50Ah สามารถจ่ายประจุที่ก าลังไฟฟ้า 45 วัตต์ ได้ 13 ช่ัวโมง จ่ายประจุ 
ที่ก าลังไฟฟ้า 25 วัตต์ ได้ 26 ช่ัวโมง และสามารถจ่ายประจุได้ 23 ช่ัวโมง 30 นาที หากก าหนดให้จ่ายประจุที่ก าลังไฟฟ้า  
45 วัตต์ 4 ช่ัวโมง และ 25 วัตต์ 19 ช่ัวโมง 30 นาที สามารถตั้งโปรแกรมการท างานให้ท างานได้โดยการใช้พลังงาน  
จากท่ีเก็บเกี่ยวได้ในแต่ละวันให้พอดี เพื่อให้โคมไฟถนนด ารงค่าความส่องสว่างได้ตลอดทั้งคืนโดยที่โคมไฟถนนไม่ดับ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ 

1.   เสาไฟถนนสามารถปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 3 เมตร ถึง 6 เมตร ชุบกัลป์วาไนซ์ (Hot Dip 
Galvanized)  

2.  เสาไฟถนนสามารถปรับระดับความสูงได้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง เปลี่ยน และบ ารุงรักษาโคมไฟถนน 
3.  เสาไฟถนนสามารถขนย้าย และขนส่งได้ง่าย มีน้ าหนักรวมประมาณ 68 กิโลกรัม 
4.  ฐานรากเข็มเหล็กผ่านการทดสอบความทนทานและประสิทธิภาพการกัดกร่อน 2,000 ช่ัวโมง อ้างอิง

จากมาตรฐานการทดสอบ (ASTM B 117 ความทนต่อละอองน้ าเกลือ) 
5.   โคมไฟถนนท าจากอลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี มีก าลังไฟฟ้าขาเข้ารวม 45 วัตต์ (ช่วง 4 ช่ัวโมงแรก) 

ก าลังไฟขาเข้ารวม 25 วัตต์ (ช่วง 19 ช่ัวโมง 30 นาที) 
6.   เม็ดชิปมีช่ัวโมงการท างานมากกว่า 50,000 ช่ัวโมง อ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบ IESNA LM - 80 
7.  คุณลักษณะทางแสงและสีของโคมไฟถนน อ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบ IES LM – 79 

-  มีค่าประสิทธิศักย์ของดวงโคมไม่น้อยกว่า 205 ลูเมนต่อวัตต์ 
-  มีค่าฟลักซ์ส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 9,200 ลูเมน 
-  มีค่าดัชนีความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 

8.   โคมไฟถนนมีระดับการป้องกันน้ าและฝุ่น IP65 อ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบ มอก. 513 – 2553 
( IEC 60523 (2001 - 02)) และชุดโมดูลของหลอดแอลอีดี (LED Module) มีระดับการป้องกัน 
น้ าและฝุ่น IP68 อ้างอิงจากมาตรฐาน มอก.513 - 2553 (IEC 60523 (2001 - 02)) 

9.   โคมไฟถนนผ่านการทดสอบมาตรฐานเลขที่ มอก.1955 – 2551 (หัวข้อ การแพร่สัญญาณรบกวน 
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แผ่กระจายเป็นคลื่น) 

10. แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ ากลั่นแบบลิเทียมไอออน LiFeP04 (Lithium-ion LiFeP04) 12.8 โวลต์ 
ขนาดความจุกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 50 Ah 
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11. แบตเตอรี่มีมาตรฐานการทดสอบ Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other 
Non - Acid Electrolytes – Safety Requirements for Portable Sealed Secondary Cells, and 
for Batteries Made form Them, for Use in Portable Applications อ้างอิงจากมาตรฐาน การ
ทดสอบ IEC 62133 

12. แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นชนิด Mono Crystalline ขนาด 160 วัตต์ มีมาตรฐานการทดสอบมาตรฐาน  
IEC 61215 - 1 : 2016; IEC 61215 – 1 - 1 : 2016; IEC 61215 – 2 : 2016; IEC 61730 – 1 : 2016; IEC 
61730 – 2 : 2016. 

13. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 45 วัตต์ มีรายงานการค านวณค่าความส่องสว่างและ
การกระจายแสงของโคมด้วยโปรแกรม DIALux ซึ่งก าหนดลักษณะการติดตั้งที่ระยะห่างระหว่างโคม  
25 เมตร ความสูงประมาณ 6 เมตร ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eav [Ix]) 29 ลักซ์ ค่าความส่องสว่าง
ต่ าสุดต่อความสว่างเฉลี่ย (Uniformity : u0) ≥ 1/2.5 และค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความสว่าง
สูงสุด (Emin/Emax) ≥ 1/6 ผ่านตามมาตรฐานกรมทางหลวง 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2564 

- แก้ไขช่ือทางการค้า และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 12 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 
2565 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 13 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จ ากัด      06 2329 5393  
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูง
ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูง
ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน  

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด จ้าง ดร. มรุพงศ์ กอนอยู่        
และ ดร. นพดล สีสุข ร่วมวจิัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -   
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เบส ดรากอน คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 2. บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 
 3. บริษัท เนเจอรร์ัล โปรเทค จ ากัด 
 4. บริษัท สมบุญส่ง จ ากัด 
 5. บริษัท เอส บริหารจัดการ จ ากัด 
 6. บริษัท คีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 
 7. บริษัท เมกกะ-เจ จ ากดั 
 8. บริษัท กิมะพันธ์ุ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 9. บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูช่ันส์ จ ากัด  
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรสมวงศ์การโยธา 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค าเขื่อนแก้ววิศวกรรม 
 12. บริษัท ไฮโปรเทค จ ากัด 
 13. บริษัท ธารตะวัน คอร์ป จ ากัด 
 14. บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จ ากัด 
 15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮง เฮง (1999) 
 16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อธิษฐ์ 2009 
 17. บริษัท บี.เอ็น. โซล่าร์ เพาเวอร์ จ ากัด 
 18. บริษัท เอเอสพี เอเชีย ซัน เพาเวอร์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2572 (7 ปี 2 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. เสาไฟฟ้า หรือ เสาดวงโคม ที่น ามาใช้ในการออกแบบต้องมีความแข็งแรงและใช้วัสดุที่เป็นวัสดุปลอดสนิม
โดยการออกแบบ จะท าการวิเคราะห์โครงสร้างการรับน้ าหนักของแรงที่มากระท ากับเสาเหล็ก เพื่อให้มีความปลอดภัย  
ต่อการใช้งานสูงสุด เสาไฟฟ้าที่ออกแบบสามารถรองรับการเคลื่อนที่ปรับระดับของกิ่งโคมไฟท่ีติดตั้งได้อย่างแข็งแรง ด้านล่าง 
ของฐานเสาติดตั้งชุดปรับระดับแบบมือหมุนสลิงเพื่อปรับระดับ พร้อมมีสลักล็อคเพื่อให้ชุดกิ่งโคมไฟหยุดอยู่กับท่ีในต าแหน่ง 
ที่ต้องการได้ และด้านล่างของเสามีแผ่นเพลทเหล็ก เช่ือมติดอยู่กับเสาพร้อมทั้งเจาะรูส าหรับยึดน็อตติดกับฐานราก  
เพือ่ใหเ้กิดความแข็งแรง วัสดุเหล็กท่ีน ามาใช้ทุกส่วนเป็นเหล็กชุบ Hot-Dip Galvanized เพื่อป้องกันการเกิดสนิม 
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2. ชุดกิ่งโคมไฟที่ออกแบบจะเป็นแบบพิเศษที่สามารถเลื่อนปรับระดับความสูงต่ าได้ โดยจะมีการติดตั้ง  
แผ่นเพลทเหล็ก ที่เจาะรูตรงกลางเพื่อให้สามารถเลื่อนผ่านเสาลงมาได้ พร้อมทั้งติดตั้งชุดล้อเลื่อนยางเพื่อให้การเลื่อนปรับระดับ
และประคองชุดกิ่งโคมไฟสามารถท าได้สะดวกและเรียบลื่นมากยิ่งขึ้น โดยการปรับเลื่อนจะใช้ลวดสลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
5 มิลลิเมตร คล้องติดกับรอกเหล็กที่ติดอยู่กับเสาเหล็ก ทั้งนี้  กิ่งโคมไฟท าจากท่อเหล็กกลม ใช้ติดตั้งโคมไฟและติดตั้ง 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างแข็งแรง 

3. ชุดปรับระดับกิ่งโคมไฟเป็นระบบแบบใช้มือหมุนเพื่อขับเคลื่อนสลิงภายในจะมีเฟืองยึดติดกับลวดสลิง  
ในการปรับระดับและสามารถล็อคระดับความสูงที่ต้องการได้ มือหมุนท าจากเหล็กปลอดสนิมที่สามารถถอดประกอบได้ 
อีกทั้งยังมีช่อง Service เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบได้ 

4. การพัฒนาออกแบบตัวโคมไฟ ตัวโคมไฟจะท าการออกแบบให้มีแผ่นระบายความร้อน (Heat sink)  
อยู่ภายนอกตัวโคมซึ่งการที่ออกแบบให้แผ่นระบายความร้อนอยู่ภายนอกตัวโคมนี้จะช่วยให้ตัวโคมไฟสามารถระบาย  
ความร้อนได้ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพก าลังของความส่องสว่าง (Lumen) ของโคมไฟหลอด LED เพิ่มขึ้น 

5. การพัฒนาออกแบบวงจรใหม่และใช้ชีพที่มีประสิทธิภาพสูง แผงวงจรชองชุดโคมไฟ LED จะท าการ
ออกแบบแผงวงจรของตัวโคมไฟใหม่และใช้ LED ประเภท Chip ซึ่งตัว Chip LED จะมีขนาดเล็กและสามารถติดได้จ านวน
ดวงช่องหลอด LED ใน 1 ชุด ของโคมไฟมีจ านวนมากขึ้น และเนื่องจากได้ท าการออกแบบวงจรให้เหมาะสมกับตัว Chip 
LED ดังนั้น จึงท าให้ค่าการส่องสว่างของโคมไฟ LED ที่ท าการออกแบบมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย 

6. การเพิ่มกระจกประสิทธิภาพสูงบริเวณด้านหน้าชุดโคมไฟ LED ในส่วนสุดท้ายของการออกแบบและพัฒนา
ชุดโคมไฟ LED จะใช้กระจกประสิทธิภาพสูงติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าของชุดโคมไฟ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอม
ให้กับตัวชุดโคมไฟซึ่งการเลือกใช้กระจกประสิทธิภาพสูงนี้จะส่งผลให้แสงสามารถทะลุผ่านกระจกได้ดีจึงไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED 

7. เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED ประสิทธิภาพสูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ 
การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน มีการรับรองรายงานค านวณโครงสร้างโดยวิศวกรโยธา
ที่มีใบอนุญาต 
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. เสาไฟถนนมีความสูง 7 เมตร ชุบกัลวาไนซ์ (Hot Dip Galvanized) ใช้เหล็กกล่องขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว  
ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.107 - 2533 

2. โคมไฟ LED Street Light Solar Cell ที่มีอุปกรณ์ควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่ และ แบตเตอรี่ในตัว 
3. โคมไฟ LED Street Light Solar Cell มีน้ าหนักรวมประมาณ 17 กิโลกรัม 
4. การวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM - 79 - 08  

4.1  มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 7,275 ลูเมน 
4.2  มีประสิทธิศักย์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 180 ลูเมนต่อวัตต์ 
4.3  มีค่าอุณหภูมิสีสมมูลประมาณ 5,000 เคลวิน 
4.4  ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปประมาณ 70 

5. โคมไฟ LED Street Light Solar Cell ผ่านมาตรฐานการทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน 
IEC 62471 : 2006 

6. โคมไฟ LED Street Light Solar Cell มีการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับ IP66 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน 
มอก. 513 - 2553 (IP66) 

7. โคมไฟ LED Street Light Solar Cell มีการป้องกันระดับแรงกระแทกทุกทิศทาง ระดับ IK10 อ้างอิง
วิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 62262 : 2002 (IK10) 
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8. โคมไฟ LED Street Light Solar Cell ผ่านการทดสอบโหลดสถิต ที่ความสูง 9 เมตร อ้างอิงวิธีทดสอบ
มาตรฐาน IEC 60598 - 2 - 3 : 2002 + A1 : 2011 

9. แบตเตอรี่  ที่น ามาประกอบเป็นชนิด Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ขนาด 25.6 โวลต ์
30 แอมแปร์ชั่วโมง โดยแบตเตอรี่เซลล์ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC62133 – 2 : 2017  

10. ระยะเวลาปล่อยประจุแบตเตอรี่ใช้ในการตั้งค่าใช้งาน อ้างอิงจากการทดสอบการะปล่อยประจุด้วย 
Load 100% ที่ก าลังไฟฟ้า 40 วัตต์ 3 ช่ัวโมง และที่ Load 80% ที่ก าลังไฟฟ้า 32 วัตต์ ได้ 19 ช่ัวโมง 
รวมระยะเวลา 22 ช่ัวโมง 

11. MC4 Connect มีการป้องกันฝุ่นและน้ า ระดับ IP67 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 513 - 2553  
12. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่น ามาประกอบเป็นชนิดผลึกซิลิคอน ให้ก าลังสูงสุด 150 วัตต์ ±5% ได้รับ

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2580 - 2553 เล่ม 2 - 2555 
13. ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย อ้างอิงรายงานผลการทดสอบโดยใช้โปรแกรม DIAลักซ์ (lux) evo โดยก าหนด

สภาวะจ าลองผิวถนนที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสมหินบดสีทึบแสง  CIE R3 
ก าหนดลักษณะการติดตั้งระยะห่างระหว่างโคม 25 เมตร ความสูงในการติดตั้งประมาณ 7 เมตร  
ระยะยื่นของโคมจากขอบถนน 0.5 เมตร มุมเงย 15 องศาความกว้างถนน 7 เมตร จ านวน 2 ช่องจราจร 
จ านวนโคมที่ติดั้ง 2 โคม  
13.1 ผลทดสอบที่ค่าก าลังไฟฟ้าพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 40 วัตต์ 

13.1.1 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Eavg) 15 ลักซ์ (lux) ค่าความสว่างต่ าสุดไม่น้อยกว่า (Emin) 7 ลักซ์ (lux) 
 ค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า (Emax) 25 ลักซ์ (lux) 
13.1.2 ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin/Eavg) 0.48 
13.1.3 ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin/Emax) 0.28 

13.2 ผลทดสอบที่ค่าก าลังไฟฟ้าพิกัดก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 32 วัตต์ 
  13.2.1 ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (Eavg) 12 ลักซ์ (lux) ค่าความสว่างต่ าสุดไม่น้อยกว่า (Emin) 
   5.8 ลักซ์ (lux) ค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า (Emax) 20 ลักซ์ (lux) 

13.2.2 ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า U0 (Emin/Eavg) 0.48 
13.2.3 ค่าความส่องสว่างต่ าสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า U1 (Emin/Emax) 0.28 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2564 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 9 ราย) 
 -    แก้ไขรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิ่มเตมิ มีนาคม 2565 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

 
 

 บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด      0 2882 2033 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020028 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบควบคุมความช้ืน (Precise climate controller) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศ (Precise climate controller) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตาร์ไลท์ เอ็นจเินียริ่ง 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีรัชญา เอ็นจิเนียริ่ง 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตาร์ไลท์ เอ็นจเินียริ่ง 

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2565 – สิงหาคม 2568 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ระบบควบคุมความช้ืนมีหลักการท างานคือ ควบคุมสภาวะอากาศที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ (temperature) 
และความช้ืนสัมพันธ์ (relative humidity) ในเวลาเดียวกันได้ โดยประกอบด้วย อุลตร้าโซนิค ทรานสดิวเซอร์, หม้อน้ า,  
ฮีทเตอร์, พัดลม, ดิจิตอลเซ็นเซอร์, และระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 
 ระบบควบคุมความช้ืนโดยการควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ให้คงที่ต่อเนื่องและแม่นย า ที่ประดิษฐ์น าเสนอนี้
สามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ได้คงที่ และอย่างแม่นย า การท างานจะแยกออกเป็นสองโหมด คือ  
โหมดที่ต้องการควบคุมทั้งอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ใช้ในกรณีที่มีคนอยู่ในห้อง และโหมดที่ควบคุมเฉพาะความช้ืน
สัมพัทธ์เพียงอย่างเดียวเพื่อผลของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแต่คงควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา 
และไรฝุ่น ใช้กรณีไม่มีคนอยู่ในห้อง 
 ระบบควบคุมความช้ืน สามารถผลิตความช้ืนสัมพัทธ์ให้คงที่อยู่ที่ 50%RH ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ท าให้เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไรฝุ่น และไวรัส ไม่สามารถแพร่กระจายได้ จะท าให้ไรฝุ่นไม่สามารถดึงน้ าจากอากาศทางต่อมบน
ผิวหนังเพื่อด ารงชีวิตได้ และไม่สามารถขยายพันธุ์ได้และตายในที่สุด ในส่วนของผู้ใช้งาน ( user) : ส่วนใหญ่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้อง lab optic หรือสามารถใช้งานได้ทั่วไป 
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. ระบบควบคุมความช้ืน สามารถผลิตความช้ืนสัมพัทธ์ให้คงที่อยู่ที่  50%RH ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ท าให้เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา ไรฝุ่น และไวรัส ไม่สามารถแพร่กระจายได้ 

2. ระบบควบคุมความช้ืน มีผลทดสอบการควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ให้คงที่ต่อเนื่องและแม่นย า  
มีความสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศได้อยู่ในช่วง +/-2%RH จากค่าที่ก าหนดและสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง +/-0.2 องศาจากค่าที่ก าหนดได้ 

3. ระบบควบคุมความชื้น มีผลทดสอบด้านประสิทธิภาพการก าจัดไรฝุ่น 
4. ระบบควบคุมความช้ืน มีผลทดสอบด้านประสิทธิภาพในการอยู่รอดของเช้ือราและแบคทีเรีย สามารถ

ยับยั้งการเจริญเติบโตเช้ือราและแบคทีเรีย (สภาพบรรยากาศที่ทดสอบความช้ืนสัมพัทธ์ให้คงที่อยู่ที่ 
55%RH ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) 

5. ระบบควบคุมความชื้น มีผลทดสอบด้านประสิทธิภาพกับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ 

6. ผลทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
6.1  มีผลทดสอบความทนทานไฟฟ้า ต าแหน่งของฉนวนระหว่างขั้วต่อ (Line+Neutral) กับโครงโลหะ

แรงดัน ทดสอบ 1500 V r.m.s แล้ว ไม่มีการเสียสภาพฉับพลันของฉนวน 
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6.2 มีความต้านทานของฉนวน ต าแหน่งของฉนวน ระหว่างขั้วต่อ Line กับ โครงโลหะ 436 เมกะโอห์ม (MΩ) 
และต าแหน่งของฉนวน ระหว่างขั้วต่อ Neutral กับ โครงโลหะ 437 เมกะโอห์ม (MΩ) 

หมายเหตุ 
1. ระบบควบคุมความชื้น ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง 

1.1 รุ่น Model 1.8k (ใช้กับขนาดห้องไม่เกิน 20 ตารางเมตร) ขนาด 76 x 60 x 30 เซนติเมตร 
1.2 รุ่น Model 2.4k (ใช้กับขนาดห้องไม่เกิน 30 ตารางเมตร) ขนาด 76 x 60 x 30 เซนติเมตร 
1.3 รุ่น Model 3.6k (ใช้กับขนาดห้องไม่เกิน 40 ตารางเมตร) ขนาด 76 x 76 x 30 เซนติเมตร 

2. ผลการทดสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ 6 ข้อย่อย 6.1 การทดสอบความทนทานไฟฟ้า และ 6. 2  
การทดสอบความต้านทานของฉนวน ได้จากการทดสอบระบบควบคุมความช้ืน รุ่น Model 2.4k ซึ่งเป็น
ขนาดที่มีการใช้งานมากสุดและมีสว่นประกอบภายในเหมอืนกันท้ัง รุ่น Model 1.8k รุ่น Model 2.4k และ 
รุ่น Model 3.6k 
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 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตาร์ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง      08 1813 3453 
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ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะ 
รหัส : 08010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ  
(Traffic pole from natural rubber) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ  
(Traffic pole from natural rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จ ากัด 
 2. บริษัท วังจุฬา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2564 – มีนาคม 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

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

คุณลักษณะเฉพาะ 
รุ่น-001 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้พลาสติกที่โคนแกนเสา) 

1. เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้พลาสติกที่โคนแกนเสา เพิ่มความแข็งแรงของการยึดติดกันระหว่าง
ตัวเสาและฐาน 

2. ผลิตจากยางธรรมชาติ ไม่ผสมยางสังเคราะห์ โดยมีปริมาณยางธรรมชาติ คิดเป็นไม่น้อยกว่า 30% 
ของน้ าหนักอุปกรณ์ 

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

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

5. ตัวเสาจราจรล้มลุก มีเฉดสีส้ม ทนต่อสภาวะใช้งานภายนอกได้ดี โดยไม่เปลี่ยนสภาพจากความร้อน 
แสงแดด และโอโซน 

6. ตัวเสาจราจรล้มลกุ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 แถบ เพื่อความปลอดภัย และเห็นเด่นชัด มีคุณสมบตัิ
อ้างอิงข้อก าหนด ECE104 คลาส C 
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7. ตัวฐานสีด า พร้อมฝาจุกยางปิดช่องใส่น็อตส าหรับยึดติดกับพ้ืน เพื่อป้องกันไม่ให้หัวของน็อตมีโอกาส
สัมผัสโดยตรงกับล้อของยานพาหนะได้ 

8. มีการทดสอบการติดไฟและลามไฟแนวนอน อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ ASTM D635 – 03 ระดับช้ัน
คุณภาพ HB (Horizontal Burning) โดยอัตราการลุกไหม้ ไม่เกิน 75 มิลลิเมตรต่อนาที ที่ความหนา
ช้ินยางทดสอบไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 

รุ่น-002 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) 
1. เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา เพิ่มความแข็งแรงของการยึดติดกัน

ระหว่างตัวเสาและฐาน และเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ 
2. ผลิตจากยางธรรมชาติ ไม่ผสมยางสังเคราะห์ โดยมีปริมาณยางธรรมชาติ คิดเป็นไม่น้อยกว่า 30% 

ของน้ าหนักอุปกรณ์ 
3. น้ าหนักโดยรวมของผลิตภัณฑ์เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้พลาสติกที่โคนแกนเสา ประมาณ  

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

เสาจราจรสามารถกลับคืนตัวได้เหมือนเดิม และตัวเสาไม่เกิดการแตกหัก ฉีกขาด 
5. ตัวเสาจราจรล้มลุก มีเฉดสีส้ม ทนต่อสภาวะใช้งานภายนอกได้ดี โดยไม่เปลี่ยนสภาพจากความร้อน 

แสงแดด และโอโซน 
6. ตัวเสาจราจรล้มลกุ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 แถบ เพื่อความปลอดภัย และเห็นเด่นชัด มีคุณสมบตัิ

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

สัมผัสโดยตรงกับล้อของยานพาหนะได้ 
8. มีการทดสอบการติดไฟและลามไฟแนวนอน อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ ASTM D635-03 ระดับชั้น

คุณภาพ HB (Horizontal Burning) โดยอัตราการลุกไหม้ ไม่เกิน 75 มิลลิเมตรต่อนาที ที่ความหนา
ช้ินยางทดสอบไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 

 รุ่น-003 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) ความสูง 70  
เซนติเมตร สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 3 แถบ 

1. เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา เพิ่มความแข็งแรงของการยึด
ติดกันระหว่างตัวเสาและฐาน และเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ 

2. ผลิตจากยางธรรมชาติ ไม่ผสมยางสังเคราะห์ โดยมีปรมิาณยางธรรมชาติ คิดเป็นไม่น้อยกว่า 30% 
ของน้ าหนักอุปกรณ ์

3. น้ าหนักโดยรวมของผลิตภัณฑ์เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา 
ประมาณ 3.0 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ าหนักน็อต พุก ท่ีใช้ส าหรับติดตั้ง) 

4. เสาจราจรล้มลุก ทนต่อการดัดงอ และล้าตัว อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ BS EN 13422 – 2004 
เสาจราจรสามารถกลับคืนตัวได้เหมือนเดิม และตัวเสาไม่เกิดการแตกหัก ฉีกขาด 

5. ตัวเสาจราจรล้มลุก มีเฉดสีส้ม ทนต่อสภาวะใช้งานภายนอกได้ดี โดยไม่เปลี่ยนสภาพจากความร้อน 
แสงแดด และโอโซน 

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

7. ตัวฐานสีด า พร้อมฝาจุกยางปิดช่องใส่น็อตส าหรับยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้หัวของน็อต 
มีโอกาสสัมผัสโดยตรงกับล้อของยานพาหนะได้ 
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8. มีการทดสอบการติดไฟและลามไฟแนวนอน อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D635-03 ระดับช้ัน
คุณภาพ HB (Horizontal Burning) โดยอัตราการลุกไหม ้ไม่เกิน 75 มิลลิเมตรต่อนาที ที่ความหนา
ช้ินยางทดสอบไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 

 รุ่น-004 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) ความสูง 70 
เซนติเมตร สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ 

1. เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา เพิ่มความแข็งแรงของการยึด
ติดกันระหว่างตัวเสาและฐาน และเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ 

2. ผลิตจากยางธรรมชาติ ไม่ผสมยางสังเคราะห์ โดยมีปริมาณยางธรรมชาติ คิดเป็นไม่น้อยกว่า 30% 
ของน้ าหนักอุปกรณ์ 

3. น้ าหนักโดยรวมของผลิตภัณฑ์เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา 
ประมาณ 3.0 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ าหนักน็อต พุก ท่ีใช้ส าหรับติดตั้ง) 

4. เสาจราจรล้มลุก ทนต่อการดัดงอ และล้าตัว อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ BS EN 13422 – 2004  
เสาจราจรสามารถกลับคืนตัวได้เหมือนเดิม และตัวเสาไม่เกิดการแตกหัก ฉีกขาด 

5. ตัวเสาจราจรล้มลุก มีเฉดสีส้ม ทนต่อสภาวะใช้งานภายนอกได้ดี โดยไม่เปลี่ยนสภาพจากความร้อน 
แสงแดด และโอโซน 

6. ตัวเสาจราจรล้มลุก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ เพื่อความปลอดภัย และเห็นเด่นชัด  
มีคุณสมบัติอ้างอิงข้อก าหนด ECE104 คลาส C 

7. ตัวฐานสีด า พร้อมฝาจุกยางปิดช่องใส่น็อตส าหรับยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้หัวของน็อต 
มีโอกาสสัมผัสโดยตรงกับล้อของยานพาหนะได้ 

8. มีการทดสอบการติดไฟและลามไฟแนวนอน อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D635-03 ระดับช้ัน
คุณภาพ HB (Horizontal Burning) โดยอัตราการลุกไหม ้ไม่เกิน 75 มิลลิเมตรต่อนาที ที่ความหนา
ช้ินยางทดสอบไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 

 รุ่น-005 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) ความสูง 80 
เซนติเมตร สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 3 แถบ 

1. เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา เพิ่มความแข็งแรงของการยึด 
ติดกันระหว่างตัวเสาและฐาน และเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ 

2. ผลิตจากยางธรรมชาติ ไม่ผสมยางสังเคราะห์ โดยมีปริมาณยางธรรมชาติ คิดเป็นไม่น้อยกว่า 30% 
                   ของน้ าหนักอุปกรณ์ 

3. น้ าหนักโดยรวมของผลิตภัณฑ์เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา  
                   ประมาณ 3.2 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ าหนักน็อต พุก ท่ีใช้ส าหรับติดตั้ง) 

4. เสาจราจรล้มลุก ทนต่อการดัดงอ และล้าตัว อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ BS EN 13422 – 2004 
                  เสาจราจรสามารถกลับคืนตัวได้เหมือนเดิม และตัวเสาไม่เกิดการแตกหัก ฉีกขาด 

5. ตัวเสาจราจรล้มลุก มีเฉดสีส้ม ทนต่อสภาวะใช้งานภายนอกได้ดี โดยไม่เปลี่ยนสภาพจากความร้อน 
                   แสงแดด และโอโซน 

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

7. ตัวฐานสีด า พร้อมฝาจุกยางปิดช่องใส่น็อตส าหรับยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้หัวของน็อต 
                   มีโอกาสสัมผัสโดยตรงกับล้อของยานพาหนะได้ 
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8. มีการทดสอบการติดไฟและลามไฟแนวนอน อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ ASTM D635-03 
                  ระดับช้ันคุณภาพ HB (Horizontal Burning) โดยอัตราการลุกไหม้ไม่เกิน 75 มิลลิเมตรต่อนาที  
                  ที่ความหนาชิ้นยางทดสอบไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 

 รุ่น-006 เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (เสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา) ความสูง 80 
เซนติเมตร สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ 

1. เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา เพิ่มความแข็งแรงของการยึด
ติดกันระหว่างตัวเสาและฐาน และเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ 

2. ผลิตจากยางธรรมชาติ ไม่ผสมยางสังเคราะห์ โดยมีปริมาณยางธรรมชาติ คิดเป็นไม่น้อยกว่า 30% 
ของน้ าหนักอุปกรณ์ 

3. น้ าหนักโดยรวมของผลิตภัณฑ์เสาจราจรล้มลุก แบบเสริมไส้ยางจากยางธรรมชาติที่โคนแกนเสา 
ประมาณ 3.2 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ าหนักน็อต พุก ท่ีใช้ส าหรับติดตั้ง) 

4. เสาจราจรล้มลุก ทนต่อการดัดงอ และล้าตัว อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ BS EN 13422 – 2004  
เสาจราจรสามารถกลับคืนตัวได้เหมือนเดิม และตัวเสาไม่เกิดการแตกหัก ฉีกขาด 

5. ตัวเสาจราจรล้มลุก มีเฉดสีส้ม ทนต่อสภาวะใช้งานภายนอกได้ดี โดยไม่เปลี่ยนสภาพจากความร้อน 
แสงแดด และโอโซน 

6. ตัวเสาจราจรล้มลุก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ เพื่อความปลอดภัย และเห็นเด่นชัด  
มีคุณสมบัติอ้างอิงข้อก าหนด ECE104 คลาส C 

7. ตัวฐานสีด า พร้อมฝาจุกยางปิดช่องใส่น็อตส าหรับยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้หัวของน็อตมี
โอกาสสัมผัสโดยตรงกับล้อของยานพาหนะได้ 

8. มีการทดสอบการติดไฟและลามไฟแนวนอน อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ ASTM D635-03 
ระดับช้ัน ณ ภาพ HB (Horizontal Burning) โดยอัตราการลุกไหม้ไม่เกิน 75 มิลลิเมตรต่อนาที  
ที่ความหนาชิ้นยางทดสอบไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2564 (ผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 
                - เพิ่มรายการล าดับที่ 3) รุ่น-003 – 6) รุ่น-006 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กรกฎาคม 2565 
 -  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

 

 

 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)      0 2996 1471 
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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. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็ พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 
 9. บริษัท สิงห์ 168 จ ากัด 
 10. บริษัท บิ๊กไลอ้อน จ ากัด 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
 12. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั 
 13. บริษัท พี ที เอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  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 า 
จะประกอบไปด้วยสารฆ่าเช้ือเบนซาลโคเนียมคลอไรด์ (Benzalkonium chloride) และซิงค์ไอออน ขณะที่เฟสน้ ามัน 
จะประกอบไปด้วยกรดไขมันจากน้ ามันมะพร้าวและสารลดแรงตึงผิว โดยผลิตภัณฑ์ Agermgo มีความเป็นกรด - ด่าง ในช่วง  
6 - 8 และมีขนาดของอนุภาคอยู่ในช่วงไม่เกิน 50 นาโนเมตร มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ภายในระยะเวลา 10 นาที 
ที่ความเข้มข้น 1% (100 เท่า) 
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 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเ ช้ือที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของซิงค์ไอออนไม่น้อยกว่า 11,000 ppm  

และสารฆ่าเช้ือเบนซาลโคเนียมคลอไรด์ (Benzalkonium chloride) ไม่น้อยกว่า 8% w/w 
2. ประกอบสารท าความสะอาดจากธรรมชาติ กลุ่มกรดไขมันจากน้ ามันมะพร้าว (Coconut fatty acid) 

ไม่น้อยกว่า 1% w/w 
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีคีเลชัน (Chelation technology) เพื่อเพ่ิมความคงตัวให้กับซิงค์ไอออน 
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดของอนุภาคอยู่ในช่วงไม่เกิน 50 นาโนเมตร 
5. มีประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส PED (Porcine Epidemic Diarrhea) ในสกุล Corona virus 

ที่อัตราส่วน 1:100 (1%) ระยะเวลา 10 นาที และเช้ือรา ท่ีอัตราส่วน 1:50 (2%) ภายในระยะเวลา 15 นาท ี
6. มีค่าความเป็นพิษ ตาม Globally Harmonized system (GSH) of Classification and Labelling 

of chemicals อยู่ ใน 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.) และ
ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 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 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

++++++++++++++++++++ 
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010010 

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

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

 2.  ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดและตกตะกอนสารอินทรีย ์
   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 อินโน ไบโอเทค จ ากดั 
 8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็ พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 
 9. บริษัท บิ๊กไลอ้อน จ ากัด 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
 11. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั 
 12. บริษัท พี ที เอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : 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 ด้วยเทคนิคการใช้เอนไซม์  
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 งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติ 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 

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

8. มีส่วนประกอบของสารท าความสะอาด (Surfactant) จากธรรมชาติ ผ่านการทดสอบการล้างออก และ
การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2083 - 2544 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

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

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสัตว์น้ า โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 53 ppm และไม่พบโลหะหนัก 
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 

11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับส านักงานคณะกรรมการอาหารแล ะยา (อย.)  
และวัตถุอันตรายในการควบคุมของกรมปศุสัตว์ 

หมายเหต :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2564 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 8 ราย) 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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



98 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 
 

: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 

รหัส : 13020014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อาวุธปืนเล็กขนาด 5.56 มิลลิเมตร 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เนแรค556 (NARAC556, NARAC556 CARBINE) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จ ากัด ร่วมวิจัยกับ กรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีกลาโหม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เนแรค อาร์มส อินดสัตรี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2564 – พฤศจิกายน 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร เป็นอาวุธปืน ประเภทปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ซึ่งจัดอยู่ในชนิด ปืนเล็กยาว 
คือ ปืนที่ใช้ประทับไหล่ยิง มีเกลียวล ากล้อง และล ากล้องสั้นกว่า 22 นิ้ว ที่มีระบบปฏิบัติการของปืน แบบระบบขับดัน 
ลูกเลื่อนด้วยแกนกระทุ้งระยะสั้น (Short Stroke Gas Piston operated) เครื่องกลไกลูกเลื่อนหมุน แบบลูกเลื่อนปิด 
ระบายความร้อนด้วยอากาศ ไม่มีแก๊สร้อนและคราบเขม่าไหลย้อนกลับยังห้องลูกเลื่อน ช่วยลดโอกาสการติดขัดของปืน 
พัฒนาขึ้นให้อัตราการยิงที่สูงขึ้น มีความเข้ากันได้กับสรีระก าลังพลของไทย สามารถปรับศูนย์เล็งหน้า ศูนย์เล็งหลัง  
ถอดประกอบและปรับพานท้ายได้ รองรับกระสุนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดหัวกระสุน แบบ M193 และชนิดหัวกระสุน 
แบบ M855   
 ปืนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ มาตรฐานยุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยอาวุธปืน ประเภทปืนเล็ก 
สามารถท าการยิงฉับพลัน และท าการยิงในทิศทางต่าง ๆ ได้ ประกายไฟและเขม่าควันเฉลี่ยไม่มากกว่าปืนมาตรฐานที่ใช้ใน
กองทัพ มีแท่นรองรับการติดดาบปลายปืน สามารถท าการยิงได้หลังสภาวะเปรอะทรายและฝุ่น เปรอะโคลนเปียกและ  
โคลนแห้ง หรือเปียกน้ า  
 ปืนมีคุณลักษณะวัตถุดิบที่ส าคัญ ได้แก่ ช้ินส่วน โครงปืนส่วนล่าง (LOWER RECEIVER) โครงปืนส่วนบน 
(UPPER RECEIVER) คันรั้งลูกเลื่อน (CHARGING HANDLE) และชุดแกนพานท้าย (STOCK TUBE SET) เป็น อลูมิเนียม  
อัลลอย เทียบเกรด AL7075  ช้ินส่วน ลูกเลื่อน ปลอกลดแสง และ แก๊สบล็อก (GAS BLOCK) เป็น เหล็กกล้า (Steel)  
เทียบเกรด JIS SCM440 หรือ AISI 4140  และช้ินส่วนล ากล้อง เป็น เหล็กกล้า (Steel) เทียบเกรด AISI 4140 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

อาวุธปืนเล็กขนาด 5.56 มิลลิเมตร (ขนาดล ากล้อง 20 นิ้ว) 
1. ขนาดมิติ และน้ าหนัก 

1.1  ความยาวล ากล้อง 20 น้ิว ขนาดความยาวตัวปืน ไม่เกิน 102 เซนติเมตร  
1.2  น้ าหนักตัวปืน ไม่เกิน 3.6 กิโลกรัม น้ าหนักตัวปืนพร้อมซองกระสุนเปล่า ไม่เกิน 3.8 กิโลกรัม และ  

น้ าหนักตัวปืนพร้อมซองกระสุนบรรจุกระสุนเต็ม 30 นัด ไม่เกิน 4.1 กิโลกรัม 
2. มีศูนย์เล็งที่สามารถมองเห็นผ่านศูนย์หลังไปยังศูนย์หน้า มีเครื่องหมายแสดงแบบศูนย์เล็ง และ 

มีเครื่องหมายระบุการปรับช่วงและการหมุนของศูนย์เล็ง    
3. กายภาพที่ส่งผลต่อการท างานของตัวปืน 

3.1 มีระยะยื่นของเข็มแทงชนวน แบบ GO NO GO 
3.2 มีแรงเหนี่ยวไกแบบ Semi และ  แบบ Auto ระหว่าง 5.5 - 9.5 ปอนด์ (lbs)  
3.3 มีคันบังคับการยิง 
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3.4 มีลักษณะเกลียวล ากล้องเวียนขวา  
3.5 มีร่องเกลียวล ากล้องจ านวน 6 ร่องเกลียว 7 น้ิว/รอบ  
3.6 มีความกว้างรูหลอดล ากล้อง (ความกว้างปากล ากล้อง) 0.22 น้ิว 
3.7 มีประเภทของการควบคุมการยิง คือ (1) ห้ามไก (2) กึ่งอัตโนมัติ (Semi) และ (3) อัตโนมัติ 

(AUTO) 
3.8 มีความจุของซองกระสุน บรรจุได้ 20 นัด และ 30 นัด 
3.9 ประเภทของกลไกการท างานของปืน แบบลูกเลื่อนปิด Gas Piston 
3.10 มีแท่นติดตั้งดาบปลายปืน 

4. มีค่าเฉลี่ยของเสียงไม่เกิน 140 เดซิเบล (db) (เมื่อท าการวัดระดับเสียงบริเวณหูซ้ายของพลยิง) 
5. มีค่าเฉลี่ยของแรงสะท้อนถอยหลังไม่เกิน 15 ฟุต ปอนด์ (ft lbs) 

 อาวุธปืนเล็กขนาด 5.56 มิลลิเมตร (ขนาดล ากล้อง 14.5 นิ้ว)  
1.  ขนาดมิติ และน้ าหนัก 

1.1 ความยาวล ากล้อง 14.5 นิ้ว ขนาดความยาวตัวปืน ไม่เกิน 92 เซนติเมตร 
1.2 น้ าหนักตัวปืน ไมเ่กิน 3.1 กิโลกรมั น้ าหนักตัวปืนพร้อมซองกระสุนเปล่า ไม่เกิน 3.3 กิโลกรมั 

และน้ าหนักตัวปืนพร้อมซองกระสนุบรรจุกระสุนเต็ม 30 นัด ไม่เกิน 3.6 กิโลกรัม 
2. มีศูนย์เล็งที่สามารถมองเห็นผ่านศูนย์หลังไปยังศูนย์หน้า มีเครื่องหมายแสดงแบบศูนย์เล็ง  และ 

มีเครื่องหมายระบุการการปรับช่วงและการหมุนของศูนย์เล็ง  
3. กายภาพที่ส่งผลต่อการท างานของตัวปืน 

3.1 มีระยะยื่นของเข็มแทงชนวน แบบ GO NO GO 
3.2 มีแรงเหนี่ยวไกแบบ Semi และ  แบบ Auto ระหว่าง 5.5 - 9.5 ปอนด์ (lbs)  
3.3 มีคันบังคับการยิง 
3.4 มีลักษณะเกลียวล ากล้องเวียนขวา  
3.5 มีร่องเกลียวล ากล้องจ านวน 6 ร่องเกลียว 7 นิ้ว/รอบ  
3.6 มีความกว้างรูหลอดล ากล้อง (ความกว้างปากล ากล้อง) 0.22 นิ้ว 
3.7 มีประเภทของการควบคุมการยิง คือ (1) ห้ามไก (2) กึ่งอัตโนมัติ (Semi) และ (3) อัตโนมัติ 

(AUTO) 
3.8 มีความจุของซองกระสุน บรรจไุด้ 20 นัด และ 30 นัด 
3.9 ประเภทของกลไกการท างานของปืน แบบลูกเลื่อนปดิ Gas Piston 
3.10 มีแท่นติดตั้งดาบปลายปืน 

4. มีค่าเฉลีย่ของเสียงไม่เกิน 140 เดซิเบล (db) (เมื่อท าการวัดระดับเสยีงบริเวณหซู้ายของพลยิง) 
5. มีค่าเฉลีย่ของแรงสะท้อนถอยหลังไม่เกิน 15 ฟุต ปอนด์ (ft lbs) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2564 

- แก้ไขราคารายการล าดับที่ 1) และ 2) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

 
 
 

 บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จ ากัด      0 3220 6460 



100 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ด้านอื่น ๆ 
 

รหัส : 14000023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส      
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10),  
 มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการสนบัสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผูเ้ชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลายในสภาพธรรมชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท ไอยราซัพพลาย จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 2.  บริษัท พียูที กรุ๊ป จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 3.  บริษัท เอส.ที.อาร์. คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 4.  บริษัท ไทย เคมีคอล เทรด จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 5.  บริษัท โปรแม็กซ์ เทรดดิ้ง จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
 6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอน เวลิด์ (มอสควิท ทีบี 100)   
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเวิลด์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย)
  (มอสควิท ทีบี 100) 
 8.  ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จสัมิน เทคโนโลยี (มอสควิท ทีบี 100)  
 9.  บริษัท กรีน มาสเตอร์ จ ากดั (มอสควิท ทีบี 10)   
 10. บริษัท ดาราภณัฑ์ ภาคใต้ จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอจี กรีน เซอร์วิส (มอสควิท ทีบี 100) 

12. บริษัท เอ.วาย. คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด  
     (มอสควิท ทีบี 100) 
13. บริษัท บัดเจท กรุ๊ป จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
14. บริษัท มายซัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูภมูิ (มอสควิท ทีบี 100) 
16. บริษัท วี.เจ.เอม็ กรุ๊ป 2512 จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
17. บริษัท เอ แอนด์ ที เพสท์ เคมีคอล จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
18. บริษัท ทรัพย์สุวรรณ 2019 จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี ซี อาร์ กรุ๊ป 22 (มอสควิท ทีบี 10) 
20. บริษัท เกสโม (ประเทศไทย) จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
21. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีที เพสท์ เซอร์วิส (มอสควิท ทีบี 100) 
22. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.อาร์.ซี. นอร์ทอีสเทิร์น (มอสควิท ทีบี 100) 
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ซี บิสซิเนส เคมีคอล (มอสควิท ทีบี 10) 
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24. บริษัท เพียว เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
25. บริษัท สเตเบิ้ลอะโกรเทค จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
26. บริษัท โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล จ ากัด  
 (มอสควิท ทีบ ี10) 
27. บริษัท พาราวินสัน จ ากัด (มอสควทิ ทีบี 100) 
28. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากดั (มอสควิท ทีบี 10) 
29. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
30. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
31. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
32. ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ซัมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 2008  
 (มอสควิท ทีบี 100) 
33. บริษัท ปิติเท็ค จ ากดั (มอสควทิ ทีบี 10) 
34. บริษัท แพนด้า พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
35. บริษัท เอ็น พี อกริเทค (ประเทศไทย) จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2567 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) และ มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส ออกฤทธ์ิโดยสารทีมีฟอสในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ  
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้ก าจัดลูกน้ ายุงลายได้นาน 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องช่ังหรือตวง น้ าหนักเบา เมื่อเทียบกับทราย
เคลือบสารทีมีฟอส ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอสทั้งสองขนาด ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และ GMP 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส มอสควิท ทีบี 10 และมอสควิท  
ทีบี 100 ประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิทีมีฟอส (Temephos) 1% w/w และ 10% w/w 

2.  ออกฤทธิ์ในการป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงได้นาน 3 เดือน โดยสารทีมีฟอสจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อย
ออกจากผลิตภัณฑ์ 

3.  กลิ่นไม่เหม็นเมื่อเทียบกับทรายเคลือบทีมีฟอส 
4.  มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) มีขนาด 400 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน้ า 4 ลิตร  

ซึ่งเหมาะกับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก เช่น ถังน้ า ตุ่มน้ า แจกัน  
5. มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) มีขนาด 1000 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน้ า 100 ลิตร  

ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ เช่น โอ่งน้ า 200 ลิตร 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย) 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
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-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564 

-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือ
ผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 

-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือ
ผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2564 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2565 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท โปรเจ็คฟลิด์ จ ากัด      0 2539 3581 หรือ 0 2791 2999 



103 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

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 อินโน ไบโอเทค จ ากดั 
 9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็ พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 
 10. บริษัท สิงห์ 168 จ ากัด 
 11. บริษัท บิ๊กไลอ้อน จ ากัด 
 12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอรทิ 
 13. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั 
 14. บริษัท พี ที เอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : 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) 
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 
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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 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 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. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็ พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 
 9. บริษัท อินโน ไบโอเทค จ ากดั 
 10. บริษัท สิงห์ 168 จ ากัด 
 11. บริษัท บิ๊กไลอ้อน จ ากัด 
 12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอรทิ 
 13. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั 
 14. บริษัท พี ที เอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : 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
ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 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 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

 
 
 
 

 
 

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

รหัส : 14000042 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารชีวภาพลดปริมาณก๊าซก่อกลิ่น 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : สารชีวภาพลดปริมาณก๊าซก่อกลิ่น 
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท ต้นตะวัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ต้นตะวัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ดีพร้อมภณัฑ์ จ ากดั 
 2. บริษัท ซิมไบโอเทค แอนด์ เฮริ์บ จ ากัด 
 3. บริษัท เมดิแม็กซ์ จ ากัด 
 4. บริษัท ท าอย่างพอเพียง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 5. บริษัท ดูดี ดอทคอม จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 
 6. บริษัท ปราบขยะ รไีซเคิล จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
 7. บริษัท ปราบขยะ โซลูช่ัน จ ากัด 
 8. บริษัท อีนิกมาติ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 9. บริษัท บีแซด โปรดักส์ จ ากดั 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม็.ซี.เอส เซ็นเตอร์ 1999 
 11. บริษัท ธีร์ อินเตอร์คอร์ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รฐา เทรดดิ้ง (ส านักงานใหญ่) 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ต้นตะวัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2564 - กันยายน 2567 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

สารชีวภาพลดปริมาณก๊าซก่อกลิ่น เป็นผลงานนวัตกรรม โดย บริษัท ต้นตะวัน จ ากัด ท่ีเป็นสูตรผสมของจุลินทรีย์
ที่มี ชีวิตในกลุ่มบาซิลลัส (Bacillus spp.) ได้แก่ บาซิลลัส ซับทีลิส (Bacillus subtilis) บาซิลลัส เมกะทีเรียม (Bacillus 
megaterium) บาซิลลัส อะไมโลลิ เคลวฟาเชียน (Bacillus amyloliquefaciens) บาซิลลัส ไลเคนนิฟอมิส (Bacillus 
licheniformis) ราไตรโครเดอร์มา ได้แก่ ไตรโครเดอร์มา ฮาเซียนัม (Trichoderma harzianum) ไตรโคเดอร์มา วิริดี 
(Trichoderma viride) และยีสต์ แซคคาโรไมซีส ซีรีวิซิอี (Saccharomyces cerevisiae) เอนไซม์ อะไมเลส โปรติเอส ไลเปส 
และสารประกอบชีวภาพหรือสารเมตาบอไลต์ โดยท าการเลี้ยงจุลินทรีย์ในอาหารที่เฉพาะท าให้เกิดการเพิ่มปริมาณ สร้างเอนไซม์
และสารเมตาบอไลต์ปริมาณมาก แล้วน าไปท าการฉีดพ่นแห้ง โดยมีปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมด เท่ากับหรือมากกว่า 108 เซลล์
ต่อกรัม ท าให้สามารถลดปริมาณก๊าซที่ก่อกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในสภาพของแข็งและของเหลว เช่น ขยะอินทรีย์และ
สารอินทรีย์มลพิษในน้ าเสีย และกลิ่นที่อยู่ในสภาพก๊าซโดยการท าปฏิกิริยากับก๊าซท าให้กลิ่นลดและหายไป รวมถึงกลิ่นปัสสาวะ 
อุจจาระในห้องน้ า กลิ่นหมักหมมหรืออาหารที่เน่าเสีย จุลินทรีย์และเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์สามารถลดปริมาณกลิ่นสารอินทรีย์
รวมทั้งไขมัน และคราบของเสียที่ติดอยู่ตามพื้นผิว และภายในท่อน้ าทิ้งต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์มีการเติมสารเติมแต่ง และสารอาหาร
จากธรรมชาติ และสามารถละลายน้ าได้ดี โดยมีผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบคือ แบบผง และแบบเม็ดฟู่ละลายน้ า 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ประกอบด้วยส่วนผสมของจุลินทรยี์ที่มีชีวิต เอนไซม์ และสารประกอบชีวภาพ ในรูปแบบผงแห้งและ 
     เม็ดฟู่ละลายน้ า 
2.  สามารถละลายน้ าไดด้ ี
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3.  มีความเป็นกลาง ไมม่ีฤทธ์ิกัดกร่อน 
4.  สามารถลดปริมาณกลิ่นสารอินทรยี์ที่อยู่ในรูปของแข็ง และของเหลว เช่น ขยะ น้ าเสีย ไขมัน 
5.  สามารถลดปริมาณก๊าซที่เกิดจากการหมักหมมของสารอินทรีย์ท าให้ก๊าซที่ก่อกลิ่น เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

แอมโมเนีย เมอร์แคปเทน และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของขยะอินทรีย์และน้ าเสียมีปริมาณลด
น้อยลง 

6.  ใช้ลดก๊าซที่ท าให้เกิดกลิ่นจากอุจจาระ ปัสสาวะ เศษอาหาร กลิ่นอาเจียน กลิ่นเหม็นเน่าของน้ าเสีย 
7.  ใช้ลดกลิ่นห้องครัว รถขนขยะ คอกปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงในบ้านเรือน 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึน้บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2564 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 10 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท ต้นตะวัน จ ากัด      0 2373 5536 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
 

รายละเอียด/คุณสมบัติเพิ่มเติม  
 
01010060 ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน  

(Asbestos Cement Pressure Pipe And Coupling) 
หน้า ผ-1 ถึง ผ-4 

02010031 ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพ  
(HDPE pipe from high-quality upgraded materials) 

หน้า ผ-5 ถึง ผ-5 
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ผ -  

ผลงานรหัส 01010060 :  ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน  
 (Asbestos Cement Pressure Pipe And Coupling) 

ขนาดที่ระบ ุ
(มม.) 

ชั้นคุณภาพ 
(กก./ตร.ซม.) 

ชนิดธรรมดา ชนิดซัลเฟต 

ราคาท่อ 5 เมตร 
(ท่อน) 

ราคาข้อต่อ 
(อัน) 

ราคาท่อ 5 เมตร 
(ท่อน) 

ราคาข้อต่อ 
(อัน) 

100 5             407.00  25.00 478.00 30.00 
150 5              642.00  35.00 764.00 42.00 
200 5           1,091.00  60.00 1,303.00 74.00 
250 5           1,546.00  102.00 1,857.00 123.00 
300 5          2,135.00            134.00  2,563.00 161.00 
400 5           3,451.00           235.00  4,141.00 284.00 
500 5           5,516.00            348.00  6,618.00 418.00 
600 5          7,153.00           433.00  8,577.00 525.00 
800 5        13,990.00            765.00  17,062.00 915.00 

1,000 5        24,198.00          1,130.00  28,342.00 1,440.00 
100 10             428.00  46.00 519.00 63.00 
125 10             562.00  49.00 675.00 74.00 
150 10              658.00  52.00 867.00 90.00 
175 10             926.00  60.00 1,108.00 104.00 
200 10          1,316.00  76.00 1,643.00 130.00 
250 10           1,814.00              90.00  2,269.00 160.00 
300 10           2,600.00            139.00  3,248.00 231.00 
350 10          3,189.00  171.00 3,981.00 329.00 
400 10          4,013.00            268.00  5,019.00 423.00 
450 10          5,163.00            300.00  6,453.00 519.00 
500 10          6,180.00            403.00  7,811.00 607.00 
600 10          8,362.00  761.00 10,449.00 992.00 
700 10        11,898.00  920.00 14,752.00 1,039.00 
800 10        15,934.00  1,054.00 17,431.00 1,231.00 
900 10         23,267.00  1,214.00 25,297.00 1,649.00 

1,000 10         27,296.00  1,899.00 30,030.00 2,301.00 
1,100 10         34,368.00  2,707.00 38,535.00 2,943.00 
1,200 10         39,751.00  3,017.00 43,955.00 3,333.00 
1,300 10         43,715.00  3,306.00 49,129.00 3,710.00 
1,400 10         47,235.00  3,552.00 54,294.00 4,079.00 
1,500 10         60,503.00  4,526.00 66,903.00 5,002.00 
1,600 10         68,523.00  7,816.00 75,769.00 8,647.00 
1,700 10         76,719.00  8,721.00 84,833.00 9,632.00 
1,800 10         85,926.00  9,726.00 95,014.00 10,748.00 
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ผ -  

ขนาดที่ระบ ุ
(มม.) 

ชั้นคุณภาพ 
(กก./ตร.ซม.) 

ชนิดธรรมดา ชนิดซัลเฟต 

ราคาท่อ 5 เมตร 
(ท่อน) 

ราคาข้อต่อ 
(อัน) 

ราคาท่อ 5 เมตร 
(ท่อน) 

ราคาข้อต่อ 
(อัน) 

1,900 10         95,653.00        10,360.00  105,767.00 11,927.00 
2,000 10        105,288.00  11,856.00 116,422.00 13,092.00 
2,100 10        116,031.00  13,027.00 128,298.00 14,389.00 
2,200 10        126,608.00  14,183.00 139,997.00 15,666.00 
2,300 10        138,351.00  15,467.00 149,280.00 17,085.00 
2,400 10        149,891.00  16,719.00 165,737.00 18,471.00 
2,500 10        162,667.00  18,110.00 179,865.00 20,027.00 

100 15             503.00  67.00 562.00 84.00 
125 15              749.00  75.00 858.00 92.00 
150 15             872.00  95.00 915.00 117.00 
175 15           1,225.00  102.00 1,390.00 126.00 
200 15           1,557.00  119.00 1,691.00 151.00 
250 15           2,124.00  154.00 2,403.00 192.00 
300 15           3,199.00  225.00 3,569.00 268.00 
350 15           4,473.00  273.00 5,142.00 375.00 
400 15           5,618.00  417.00 6,174.00 477.00 
450 15           7,533.00  455.00 8,329.00 544.00 
500 15          7,688.00  521.00 8,881.00 666.00 
600 15         10,673.00  900.00 15,280.00 1,088.00 
700 15         18,789.00  1,027.00 20,215.00 1,772.00 
800 15         24,064.00  2,268.00 24,798.00 2,723.00 
900 15         30,163.00  2,354.00 32,458.00 2,805.00 

1,000 15        35,315.00  2,493.00 38,847.00 2,885.00 
1,100 15        44,330.00  3,360.00 48,200.00 3,664.00 
1,200 15        49,691.00  3,799.00 54,943.00 4,194.00 
1,300 15         54,094.00  4,120.00 61,126.00 4,652.00 
1,400 15         58,470.00         4,430.00  66,523.00 5,099.00 
1,500 15         76,104.00  5,741.00 84,151.00 6,338.00 
1,600 15         86,135.00  9,887.00 95,243.00 10,919.00 
1,700 15        98,039.00  11,219.00 108,407.00 12,404.00 
1,800 15        108,482.00  12,375.00 119,949.00 13,683.00 
1,900 15       120,017.00  13,659.00 132,707.00 15,084.00 
2,000 15        132,755.00  15,066.00 146,791.00 16,641.00 
2,100 15        146,146.00  16,553.00 161,597.00 18,286.00 
2,200 15        160,179.00  18,104.00 177,117.00 19,998.00 
2,300 15       174,153.00  19,645.00 192,564.00 21,701.00 
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ผ -  

ขนาดที่ระบ ุ
(มม.) 

ชั้นคุณภาพ 
(กก./ตร.ซม.) 

ชนิดธรรมดา ชนิดซัลเฟต 

ราคาท่อ 5 เมตร 
(ท่อน) 

ราคาข้อต่อ 
(อัน) 

ราคาท่อ 5 เมตร 
(ท่อน) 

ราคาข้อต่อ 
(อัน) 

2,400 15        189,422.00  20,465.00 209,451.00 23,561.00 
2,500 15        205,360.00  23,085.00 227,074.00 25,524.00 

80 20              417.00  30.00 477.00 35.00 
100 20              599.00  73.00 610.00 95.00 
125 20              910.00  102.00 1,046.00 107.00 
150 20           1,006.00  122.00 1,054.00 133.00 
175 20           1,354.00  144.00 1,557.00 156.00 
200 20          1,760.00  156.00 1,846.00 173.00 
250 20           2,391.00  245.00 2,504.00 272.00 
300 20           3,510.00  284.00 3,858.00 338.00 
350 20           5,286.00  417.00 6,032.00 503.00 
400 20           6,709.00  535.00 7,715.00 659.00 
450 20          8,656.00  631.00 9,874.00 747.00 
500 20           9,491.00  719.00 10,240.00 923.00 
600 20         13,295.00  1,344.00 15,050.00 1,505.00 
700 20        21,154.00  1,621.00 24,066.00 2,109.00 
800 20        25,846.00  2,985.00 28,067.00 3,036.00 
900 20         34,283.00  3,050.00 38,797.00 3,125.00 

1,000 20        40,114.00  3,108.00 44,127.00 3,638.00 
1,100 20        52,296.00  4,082.00 59,256.00 4,629.00 
1,200 20        58,684.00  4,564.00 66,864.00 5,200.00 
1,300 20        64,494.00  4,997.00 74,168.00 5,746.00 
1,400 20        69,716.00  5,377.00 80,176.00 6,190.00 
1,500 20        90,527.00  6,960.00 103,145.00 7,931.00 
1,600 20       102,634.00  11,979.00 116,942.00 13,650.00 
1,700 20        115,218.00  13,412.00 131,274.00 15,280.00 
1,800 20       129,031.00  14,980.00 147,015.00 17,068.00 
1,900 20       143,621.00  16,649.00 163,638.00 18,966.00 
2,000 20       158,451.00  18,329.00 180,535.00 20,884.00 
2,100 20       174,571.00  20,159.00 198,905.00 22,970.00 
2,200 20       190,867.00  22,005.00 217,467.00 25,069.00 
2,300 20       208,527.00  24,005.00 237,589.00 27,351.00 
2,400 20       226,968.00  26,097.00 258,605.00 29,734.00 
2,500 20       245,501.00  28,195.00 279,723.00 32,122.00 

100 25             647.00  83.00 803.00 111.00 
150 25          1,370.00  165.00 1,654.00 208.00 
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ขนาดที่ระบ ุ
(มม.) 

ชั้นคุณภาพ 
(กก./ตร.ซม.) 

ชนิดธรรมดา ชนิดซัลเฟต 

ราคาท่อ 5 เมตร 
(ท่อน) 

ราคาข้อต่อ 
(อัน) 

ราคาท่อ 5 เมตร 
(ท่อน) 

ราคาข้อต่อ 
(อัน) 

200 25          2,434.00  226.00 2,895.00 280.00 
250 25          3,344.00  282.00 3,970.00 358.00 
300 25          5,120.00  401.00 6,025.00 493.00 
400 25          9,432.00  797.00 10,503.00 958.00 
500 25         11,048.00  970.00 12,707.00 1,180.00 
600 25         14,852.00  2,098.00 16,409.00 2,098.00 
800 25        27,686.00  3,301.00 30,458.00 3,762.00 

1,000 25         44,298.00  3,665.00 48,728.00 4,248.00 
100 35             797.00  102.00 921.00 111.00 
150 35          1,846.00  177.00 2,130.00 195.00 
200 35          3,365.00  257.00 3,874.00 272.00 
250 35          4,473.00  369.00 5,142.00 404.00 
300 35          6,415.00  482.00 7,365.00 531.00 
400 35        12,252.00  952.00 13,978.00 1,052.00 
500 35        17,088.00  1,418.00 19,651.00 1,564.00 
600 35        24,605.00  2,354.00 28,302.00 2,480.00 
800 35        41,505.00  3,627.00 47,733.00 3,971.00 

1,000 35        62,076.00  5,206.00 71,391.00 5,667.00 
 
หมายเหตุ : 

1.  ราคานีร้วมภาษีมลูค่าเพิม่แล้ว 
2.  ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนสง่และติดตั้ง 
3.  ชนิดธรรมดา ท าจากปูนซีเมนต์ Portland Type 1 เหมาะส าหรับใช้งานท่ัวไป 
4. ชนิดทนซัลเฟต ท าจากปูนซเีมนต์ Portland Type 5 ชนิดพิเศษ (ทน Sulphate) เหมา ส าหรับใช้ในบริเวณที่ท่อ

ต้องสัมผสักับเกลือด่าง หรือบริเวณใกล้กับทะเล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบบัเพิม่เตมิ สิงหาคม 2565  ส านักงบประมาณ 
    

ผ -  

ผลงานรหัส 02010031 :  ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพ  
  (HDPE pipe from high-quality upgraded materials) 
 

 
อนุกรมท่อ 

SDR 26 SDR 17 
S 12.5 S 8 

ชั้นคุณภาพ  ความดันระบุ (PN) Bar 
PE100 PN 6 PN 10 

ขนาดระบุ (OD) หนา/ น้ าหนัก บาท/ม. หนา/ น้ าหนัก บาท/ม. 
มม. นิ้ว มม. (กก./ม.) (รวม Vat) มม. (กก./ม.) (รวม Vat) 
110 4" 4.2 1.44 167.94 6.6 2.19 255.40 
125 4-1/2" 4.8 1.86 216.92 7.4 2.79 325.38 
140 5" 5.4 2.34 272.90 8.3 3.50 408.18 
160 6" 6.2 3.07 358.03 9.5 4.57 532.96 
180 6-1/2" 6.9 3.82 445.50 10.7 5.77 672.91 
200 7" 7.7 4.74 552.79 11.9 7.12 830.35 
225 8" 8.6 5.95 693.90 13.4 9.03 1,053.10 
250 9" 9.6 7.37 859.50 14.8 11.07 1,291.00 
280 10" 10.7 9.19 1,071.76 16.6 13.90 1,621.04 
315 12" 12.1 11.71 1,365.64 18.7 17.61 2,053.71 
355 14" 13.6 14.80 1,726.00 21.1 22.41 2,613.50 
400 16" 15.3 18.76 2,187.83 23.7 28.32 3,302.73 
450 18" 17.2 23.72 2,766.27 26.7 35.87 4,183.23 
500 20" 19.1 29.26 3,412.36 29.7 44.33 5,169.85 
560 22" 21.4 36.67 4,276.53 33.2 55.53 6,476.01 
630 24" 24.1 46.47 5,419.42 37.4 70.33 8,202.02 
710 28" 27.2 59.15 7,106.62 42.1 89.37 10,758.77 
800 32" 30.6 74.92 9,001.20 47.4 113.33 13,643.17 
900 36" 34.4 95.13 11,429.79 53.3 143.35 17,258.79 
1000 40" 38.2 116.92 15,419.41 59.3 177.17 22,998.44 
1200 48" 45.9 168.39 22,207.27 71.1 254.90 33,088.57 
1400 56" 53.5 229.04 30,205.80 83.0 347.10 45,057.05 

 
หมายเหตุ :  

1. ราคานีไ้ม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนสง่และติดตั้ง 
2. การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยบริษัทจะส่งสินค้าทดแทนให้ใหม่      

โดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่ความช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติและการติดตั้งท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษัทฯ หรือมาตรฐานการติดตั้งท่ีได้รับการยอมรับท่ัวไป โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่
พบความช ารุด บกพร่องดังกล่าว บริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินราคาสินค้าที่ซื้อขาย 

 




