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ค ำน ำ 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการ 
วิจัยและพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศไทย โดยฝีมือคนไทย 
หรือคนไทยมีส่วนร่วม มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่เชื่อถือได้  
โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นนวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผ่านการก าหนดราคาที่เป็นธรรม ประกาศขึ้นเป็นบัญชีนวัตกรรมไทย  
โดยส านักงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นบัญชีผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมไทย ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น าไปใช้ประกอบการบริหารจัดการงบประมาณและหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่ต้องการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธี
คัดเลือก แล้วแต่กรณี ตั้งแต่ประกาศใช้เป็นต้นไป   

ทั้งนี้ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561) นี้  ได้รวบรวม
บัญชีนวัตกรรมไทยที่ประกาศไปแล้ว จ านวน 9 เล่ม รวมทั้งสิ้น 139 ผลงาน 
 
 

 ส ำนักงบประมำณ 
  มิถุนำยน 2561  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

สำรบัญ 
                                                                                           
   หน้า                
รำยกำรนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง      1-4  
ด้านการเกษตร     4-6 
ด้านการแพทย ์        6-16 
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม   16-21 
ด้านยานพาหนะและขนส่ง   22-23 
ด้านโรงงาน   23 
ด้านส านักงาน   24 
ด้านวิทยาศาสตร์    24-25 
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง   25 
ด้านอื่นๆ     26-31  

คุณลักษณะเฉพำะรำยกำรนวัตกรรมไทย                               
ด้านก่อสร้าง      32-45  
ด้านการเกษตร     46-59 
ด้านการแพทย ์       60-133 
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม   134-159 
ด้านยานพาหนะและขนส่ง   160-161 
ด้านโรงงาน   162 
ด้านส านักงาน   163 
ด้านวิทยาศาสตร์    164-173 
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง   174 
ด้านอื่นๆ     175-196  

ภำคผนวก ก                        
รายละเอียด/คุณสมบัติเพ่ิมเติม ผ-1 ถึง ผ-12 

ภำคผนวก ข 
นิยามศัพท์          ผ-13  
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย          ผ-13 

 มติคณะรัฐมนตรี/ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง         ผ-14 ถึง ผ-23  
 รหัสรายการนวัตกรรมไทย       ผ-24 ถึง ผ-25 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  
1 01010007 ก าแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลที่มีส่วนประกอบของ

ยางพารา (Vinyl Sound Barrier) 
  กันยายน 

2560 
32 

 
 

1)  รุ่น Standard ขนาด 2x2 เมตร  
(4.0 ตารางเมตร) 

ชุด 
 

21,400.00 
 

  

 
 

2)  รุ่น Extra ขนาด 2x2.4 เมตร   
(4.8 ตารางเมตร) 

ชุด 28,248.00   

  หมายเหตุ : 1.  ราคาไม่รวมค่าโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและบริการตดิตั้ง 
2. ราคาดังกลา่วอ้างอิงราคาหน้าโรงงาน จ. ระยอง 
3. ราคาดังกล่าว อ้างอิงราคาน้ ายางพารา ณ ราคา 50 บาท/กิโลกรัม หากราคาน้ ายางพารามีการ  

ปรับขึ้นหรือลงในช่วงไม่เกิน 20 % ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาต่อหน่วยตามตารางข้างต้น และหากราคา
น้ ายางพารามีการปรับเกินกว่า 20% ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาทบทวนราคาต่อหน่วยอีกครั้ง 

4. ยางพาราที่ใช้มีสัดส่วนประมาณ 25% ของต้นทุนรวมของสินค้า 
2 01010008 ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink 

Grout) 
  พฤศจิกายน

2560 
33 

   M670 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ถุง 550.00   
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย     
3 01010009 สีน้ าโพลียูรีเทน (Polyurethane 

Waterbase Paint)  เฉพาะสีขาว 
  

พฤศจิกายน
2560 

35 

  1)  TOA Note & Clean ขนาด 0.8 ลิตร ชุด 930.00   
  2)  TOA Note & Clean ขนาด 3.0 ลิตร ชุด 3,110.00   
  หมายเหตุ :   ราคานี้รวมคา่ขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเท่าน้ัน  ส าหรบัต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิม่เตมิ

ตามระยะทาง 
4 01010010 สีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน (ACRYLIC 

WATER BASED PAINT FOR INTERIOR)   
  

พฤศจิกายน
2560 

36 

  1)  SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS 
SEMI-GLOSS 3.785 LITER 

กระป๋อง 695.00   

  2)   SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS 
SEMI-GLOSS 9.460 LITER 

กระป๋อง 1,430.00   

  3)  SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS 
MATT 3.785 LITER 

กระป๋อง 695.00   

  4)  SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS 
MATT 9.460 LITER 

กระป๋อง 1,430.00   

 
 
 

 
หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น  ส าหรบัตา่งจังหวัดค่าขนส่งจะคดิเพิ่มเติม 
 ตามระยะทาง 



2 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

5 01010011 สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกนัสนิมของเหลก็
เสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for 
Corrosion Control of Reinforcing Steel 
in Concrete) 

  

มกราคม 
2561 

37 

  1)  รุ่น CR60 และ CB60 (น้ าหนัก Zinc Anode  
ไม่น้อยกว่า 60 กรัม) 

ก้อน 1,600.00   

  2)  รุ่น CR100 และ CB100 (น้ าหนัก Zinc 
Anode  ไม่น้อยกว่า 100 กรัม) 

ก้อน 2,000.00   

  3)  รุ่น CR160 และ CB160 (น้ าหนัก Zinc 
Anode  ไม่น้อยกว่า 160 กรัม) 

ก้อน 2,400.00   

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย     
6 01010012 อะลูมิเนียมกนักร่อนส าหรับการป้องกันสนิม

แบบแคโทดิก (Aluminium Anode for 
Cathodic Corrosion Protection) 

กิโลกรมั 198.00 มกราคม 
2561 

39 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย     
7 01010013 ท่อลอนพอลิเอทิลนีเสริมเหล็ก (Steel 

Reinforced Polyethylene Corrugated 
Pipe) 

  มกราคม 
2561 

41 

  1)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 300 มลิลิเมตร  
ช้ัน Class C (0.4 MPa) 

เมตร 2,900.00   

  2)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 400 มลิลิเมตร  
ช้ัน Class C (0.4 MPa) 

เมตร 3,200.00   

  3)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 500 มลิลิเมตร  
ช้ัน Class C (0.4 MPa) 

เมตร 3,600.00   

  4)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 600 มลิลิเมตร  
ช้ัน Class C (0.4 MPa) 

เมตร 4,000.00   

  5)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 800 มลิลิเมตร  
ช้ัน Class C (0.4 MPa) 

เมตร 4,900.00   

  6)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 1000 มลิลเิมตร  
ช้ัน Class C (0.4 MPa) 

เมตร 7,400.00   

  7)   ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 1200 มลิลเิมตร  
ช้ัน Class C (0.4 MPa) 

เมตร 8,900.00   

  หมายเหตุ : ราคานี้ไมร่วมค่าติดตัง้และค่าขนส่ง     
8 01010014 อิฐส าหรับก่อผนัง (Wall Brick)   เมษายน 42 
 

 
PROBLOCK อิฐขนาด 24 x 7 x  
11 เซนติเมตร 

ก้อน 3.80 2561  

 

 

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนสง่ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
9 01020001 ถังเก็บน้ าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพ่ือ

ยับย้ังแบคทีเรีย (Plastic Water tank 
Combac nano) 

  ตุลาคม 
2560 

43 

  1)  Granito-combac nano ขนาด 550 ลิตร ใบ 5,500.00   
  2)  Granito-combac nano ขนาด 2,000 ลิตร ใบ 17,500.00   
  3)  Granito-combac nano ขนาด 2,500 ลิตร ใบ 19,000.00   
  4)  Granito-combac nano ขนาด 4,000 ลิตร ใบ 30,000.00   
  5)  Money-combac nano ขนาด 1,000 ลิตร ใบ 12,500.00   
 6)  Money-combac nano ขนาด 2,000 ลิตร ใบ 15,000.00   

10 01020002 ลูกหมนุระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า  
(New Energy Ventilator : NEV)   

  ตุลาคม 
2560 

44 

  1)  รุ่น A-135 W (New Energy Ventilator A-25  NEV)    
ประกอบด้วย 

ชุด 19,260.00   

  1.1)  ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า 
1 ลูก 

1.2)  กล่องควบคุม  1  กล่อง 
1.3)  หลอดไฟ LED DC 12V T8 9W 60 CM  

5 หลอด  
1.4)  Solar cell 40 W 12V/DC 1 แผง 
1.5)  แบตเตอรี่ Deep cycle 35AH 12V/DC  

1 ลูก 

    

  2)  รุ่น B-290 W (New Energy Ventilator A-25 NEV)  
ประกอบด้วย 

 2.1)  ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า 
2 ลูก 

 2.2)  กล่องควบคุม  2  กล่อง 

ชุด 37,450.00   

   2.3)  หลอดไฟ LED DC 12V T8 9W 60 CM  
10 หลอด 

 2.4)  Solar cell 100 W 12V/DC 1 แผง 
 2.5)  แบตเตอรี ่Deep cycle 100AH 12V/DC  

1 ลูก 

    

  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเท่านั้น ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม 
ตามระยะทาง 

11 01020003 ระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment 
System) 

  
พฤศจิกายน

2560 
45 

  1)  POG ระบบขนาดเล็ ก S รองรั บ 30-50 
ครัวเรือน ก าลังการผลิต 2.5 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง 

ระบบ 2,300,000.00   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

 01020003 
(ต่อ) 

2) POG ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51-120 
ครัวเรือน ก าลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง 

ระบบ 3,300,000.00   

  3)  POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 
ครัวเรือน ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง 

ระบบ 5,200,000.00   

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย     

02  ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร   
12 02010003 

 
สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
     ขนาด 1,000 มิลลิลติร 

ขวด 950.00 พฤศจิกายน 
2559 

46 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่าย     
13 02010008 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโก 

แซคคาไรด์) ชนิดน้ า ส าหรับสัตว์ 
  ตุลาคม 

2560 
47 

  1)  ขนาด 30 มิลลลิิตร ขวด 120.00   
  2)  ขนาด 100 มิลลิลติร ขวด 320.00   
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 1,890.00   

14 02010009 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโก 
แซคคาไรด์) ชนิดผง ส าหรับสัตว์ 

  ตุลาคม 
2560 

48 

  1)  ขนาด 30 กรัม ถุง  130.00   
  2)  ขนาด 100 กรัม ถุง 330.00   
  3)  ขนาด 1 กิโลกรมั ถุง 2,090.00   

15 02010010 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural 
Plant Elicitor) 

  ตุลาคม 
2560 

49 

  1)  ขนาด 100 มิลลิลติร ขวด  260.00   
  2)  ขนาด 500 มิลลิลติร ขวด 1,050.00   
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลติร ขวด 1,700.00   

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

  ตุลาคม 
2560 

 

50 

  1)  MAC : ธาตุอาหารอินทรียค์ีเลต ชนิดน้ า 
ส าหรับสัตว ์ ขนาด 30 มิลลิลติร 

ขวด 120.00   

  2)  MAC : ธาตุอาหารอินทรียค์ีเลต ชนิดน้ า 
ส าหรับสัตว ์ ขนาด 100 มิลลิลิตร 

ขวด 330.00   

  3)  MAC : ธาตุอาหารอินทรียค์ีเลต ชนิดน้ า 
ส าหรับสัตว ์ ขนาด 1,000 มิลลิลติร 

 
 
 

ขวด 3,100.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

17 02010012 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง ส าหรับสัตว์   
(Powder Multimineral Chito Amino 
Acid Organic Chelate) 

  ตุลาคม 
2560 

51 

  1)  MAC : ธาตุอาหารอินทรียค์ีเลต ชนิดผง 
ส าหรับสัตว ์ ขนาด 30 กรัม 

ถุง 150.00   

  2)  MAC : ธาตุอาหารอินทรียค์ีเลต ชนิดผง 
ส าหรับสัตว์ ขนาด 100 กรัม 

ถุง 380.00   

  3)  MAC : ธาตุอาหารอินทรียค์ีเลต ชนิดผง 
ส าหรับสัตว์  ขนาด 1 กิโลกรัม 

ถุง 3,400.00   

18 02010013 จอกยางวอนนาเทค   มกราคม 
2561 

52 
  1)  ขนาด 750 ซีซ ี(cc) ใบ 2.50  
  2)  ขนาด 800 ซีซ ี(cc) ใบ 3.50   
  3)  ขนาด 1,200 ซีซ ี(cc) ใบ 7.00   

19 02010014 น้ าเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)   มิถุนายน 53 
  1)   น้ าเชื้อคัดเพศโคนม  

ขนาดความจุ 250 ไมโครลติรต่อหลอด 
หลอด 300.00 2561  

  2)  น้ าเชื้อคัดเพศโคเนื้อ  
ขนาดความจุ 250 ไมโครลติรต่อหลอด 

หลอด 300.00   

  หมายเหตุ : ราคานี้รวมคา่ขนส่ง     

0202 ครุภัณฑ์การเกษตร 
20 02020004 ถังน้ าพลาสติก (Plastic Water Tank)   มกราคม 

2561 
 

54 
  1)  บุญเต็ม : ถังเก็บน้ าพลาสติก วี72  

ขนาด 1,000 ลิตร (ถัง+ฝา)  
ชุด 3,490.00  

  2)  บุญเต็ม : ถังเก็บน้ าพลาสติก วี72  
ขนาด 1,000 ลิตร (ถัง+ฝา) 

     รวมชุดอุปกรณ์ส าหรับการตั้งซ้อน 1 ชุด 
ประกอบด้วย  

- แกนพลาสติกพีวีซี มาตรฐาน มอก.  
17-2532 ส าหรับตรึงแนวฝาถังด้านล่าง
กับก้นถังด้านบน จ านวน 5 แกน ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 60.0 มิลลิเมตร x ยาว 
57.0 มิลลิเมตร x หนา 2.0 มิลลิเมตร 

ชุด 5,490.00   

  - เสารับน้ าหนักพลาสติกพีวีซี มาตรฐาน 
มอก. 17-2532 จ านวน 5 ต้น ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 114 มิลลิเมตร x ยาว 
980 มิลลิเมตร x หนา 5.2 มิลลเิมตร 

    

  หมายเหตุ : 1. ไมร่วมค่าบริการตดิตั้งและวางระบบท่อ 
      2. จัดส่งฟรีในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 60 ชุดขึ้นไป นอกพ้ืนท่ีคิดค่าจัดส่ง

 ตามระยะทางจริง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

21 02020005 เคร่ืองผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ (Automatic 
Fertilizer Blending Machine) 

  เมษายน 
2561 

56 

  รุ่น KPT-512 ก าลังการผลติ 12 ตัน/ช่ัวโมง เครื่อง 1,850,000.00  
  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น  ส าหรับต่างจังหวัด ค่าขนส่ง 

 จะคิดเพิม่ตามระยะทาง 
0203 อ่ืนๆ 

22 02030001 น้ าตาลมะพร้าวทรายทอง Coconut sugar 
sandy gold 

  กันยายน 
2560 

57 

 
 

1)  250G in pouch in paper box 
2)  400G in pouch in paper box 
3)  800G in plastic pouch 

กล่อง 
กล่อง 
ถุง 

125.00 
250.00 
320.00 

  

23 02030002 น้ าหวานดอกมะพร้าว Coconut Flower 
Syrup 

  
กันยายน
2560 

58 

 

 

1)  65 G  
2)  260 G  
3)  390 G 
4)  470 G  
5)  950 G   

ขวดแก้ว 
ขวดแก้ว 
ขวดบีบ 
ขวดแก้ว 
ขวดแก้ว 

50.00 
130.00 
180.00 
210.00 
400.00 

  

24 02030003 น้ าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ผสม
น้ าหวานจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ (เนคติก้า) 
Organic Coconut Flower Syrup Vinegar 
(Nectegar) 

  

กันยายน 
2560 

59 

 

 

1)  30 ml  
2)  375 ml  
3)  750 ml  
4)  5,000 ml 

ขวด 
ขวด 
ขวด 
ขวด 

50.00 
390.00 
690.00 

4,200.00 

 
 
 

 

 

03 ด้านการแพทย์  

0301 ยา 
25 03010009 

 
ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์  
(Fexofenadine Hydrochloride)  
(ไวฟาส : VIFAS)    

 60 

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 60 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 428.00 มีนาคม
2559 

 

  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 1,027.00 มกราคม 
2561 

 

  หมายเหตุ : เพิ่มขนาดความแรง 180 มิลลิกรัม (100 เม็ด) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

26 03010019 ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim)   มิถุนายน 61 

  
1)   ความแรง 300 ug/ml ปริมาตร 1 มิลลลิิตร 

บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ 
vial 642.00 2560  

  2)   ความแรง 300 ug/ml ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
บรรจุในหลอดฉีดยาที่มี เข็มฉีดยาถาวร
พร้อมใช้ 

prefilled 
syringe 

749.00   

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย     
27 03010020 ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า 

(Erythropoietin-Alfa)   
   62 

  1)  ความแรง 2000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุใน
หลอดฉีดยาที่มีเข็มฉดียาถาวรพรอ้มใช้   

prefilled 
syringe 

310.30 มิถุนายน 
2560 

 

  
2)  ความแรง 4000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุใน

ขวดแก้วพร้อมใช้  
vial 325.28 มิถุนายน 

2560 
 

  
3)  ความแรง 4000 (1x1, 0.4 ml) บรรจุใน

หลอดฉีดยาที่มีเข็มฉดียาถาวรพรอ้มใช้  
prefilled 
syringe 

428.00 มิถุนายน 
2560 

 

  
4)  ความแรง 5000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุใน

หลอดฉีดยาที่มีเข็มฉดียาถาวรพรอ้มใช้  
prefilled 
syringe 

535.00 มกราคม 
2561 

 

  5)  ความแรง 10000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุใน
หลอดฉีดยาที่มีเข็มฉดียาถาวรพรอ้มใช้  

prefilled 
syringe 

1,043.25 มิถุนายน 
2560 

 

 
 หมายเหตุ : 1. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 

2. เพิ่มช่ือทางการค้า Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000) และเพิ่มความแรง 5000 
 (1x1, 5000 unit/0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉดียาถาวรพรอ้มใช้  

28 03010021 ยาฮิวแมน อัลบูมิน 20% (Human 
Albumin 20%) 

  
กันยายน
2560 

63 

  1)  ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 50 มิลลลิิตร ขวด 1,200.00   
  2)  ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร ขวด 2,400.00   

29 03010022 ยาซิโลสตาซอล (Cilostazol)   พฤศจิกายน 65 
  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มลิลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 570.00 2560  

30 03010023 ยากาบาเพนทิน (Gabapentin) 
(เบอร์ลอนทนิ : Berlontin) 

  พฤศจิกายน
2560 

66 

  ชนิดเม็ด ขนาด 300 มลิลิกรมั (100 เมด็)  กล่อง 400.00    
31 03010024 ยาเซฟไตรอะโซน (CEFTRIAXONE)   พฤศจิกายน 67 
  1)  ขนาด 1 กรัม (10 ขวด) กล่อง 195.00 2560  
  2)  ขนาด 1 กรัม + น้ ากลั่น 10 มิลลิกรมั  กล่อง 24.50   

32 03010025 ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil 
hydrochloride)    

  มกราคม 
2561 

68 

  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลกิรมั (28 เมด็) กล่อง 564.00  
33 03010026 ยาเมทิมาโซล (Methimazole)   มกราคม 

2561 
69 

  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั (500 เม็ด) กล่อง  350.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

34 03010027 ยาไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol 
fumarate)  (บิสลอค: BISLOC) 

  มกราคม 
2561 

70 

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 2.5 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 271.78  
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 314.58  

35 03010028 ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)   มกราคม 
2561 

71 
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 450.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรมั (60 เม็ด) กล่อง 1,620.00  

36 03010029 ยาเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดรคลอไรด์ 
(Levocetirizine dihydrochloride) 

 
 

 
 

มกราคม 
2561 

72 

  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 963.00  
37 03010030 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)  

(สิลาทิโอ: SILATIO) 
  มกราคม 

2561 
73 

  ชนิดเม็ด  ขนาด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 3,000.00  
38 03010031 ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride) 

(โลซู : LOSU)  
  

มกราคม 
2561 

74 

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 3 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 513.60  
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 4 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 211.86  

39 03010032 ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)   มกราคม 
2561 

75 
  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั  (28 เม็ด) กล่อง 560.00  

40 03010033 ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
(วัลทิน 400 : VULTIN 400) 

  มกราคม 
2561 

76 

  ชนิดเม็ด ขนาด 400 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 428.00  
41 03010034 ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 

(Gabutin Capsule) 
 

 
มกราคม 
2561 

77 

 
 

1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 100 มิลลกิรัม  
(100 เม็ด) 

กล่อง 428.00  

 
 

2)  ชนิดแคปซูล ขนาด 300 มิลลกิรัม  
(100 เม็ด) 

กล่อง 620.60  

 
 

3)  ชนิดแคปซูล ขนาด 600 มิลลกิรัม  
(100 เม็ด) 

กล่อง 727.60  

42 03010035 ยาเซ็ฟดิเนียร์ (Cefdinir)   มกราคม 
2561 

78 
 

 
1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 100 มิลลกิรัม  

(100 แคปซูล) 
กล่อง 1,605.00  

 
 

2)  ชนิดน้ าแขวนตะกอน ขนาด 125 มิลลิกรัม/
5 มิลลลิิตร  (1 ขวด)  

กล่อง 178.69  

43 03010036 ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime)   มกราคม 
2561 

79 
  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด าและฉดีเข้ากล้ามเนื้อ    
  1)  ขนาด 0.5 กรัม (1 Vial) กล่อง 37.00  
  2)  ขนาด 1.0 กรัม (1 Vial) กล่อง 39.80  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

44 03010037 ยาโคลิสติเมเตท โซเดียม (Colistimethate 
Sodium) 

  
มกราคม 
2561 

80 

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด าและฉดีเข้ากล้ามเนื้อ    
  ขนาด 150 มิลลิกรัม (1 Vial) กล่อง 321.00  

45 03010038 ยาออนแดนซีตรอน ไฮโดรคลอไรด์ 
(Ondansetron Hydrochloride) 

  
มกราคม 
2561 

81 

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด าและฉดีเข้ากล้ามเนื้อ    
  1)  ขนาด 4 มิลลิกรัม/ 2 มิลลลิิตร (5 แอมพูล) กล่อง 133.75  
  2)  ขนาด 8 มิลลิกรัม/ 4 มิลลลิิตร (5 แอมพูล) กล่อง 171.20  

46 03010039 ยาเซฟไตรอะโซน (ไดโซเดียม) (Ceftriaxone  
(as disodium)) 

  
มกราคม 
2561 

82 

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า    
  1)  ขนาด 250 มิลลิกรมั (1 Vial) กล่อง 28.89   
  2)  ขนาด 500 มิลลิกรมั (1 Vial) กล่อง 35.95   
  3)  ขนาด 1 กรัม (1 Vial) กล่อง 39.80   
  4)  ขนาด 2 กรัม (1 Vial) กล่อง 89.88   
  ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ     
  1)  ขนาด 250 มิลลิกรมั (1 Vial) กล่อง 28.89   
  2)  ขนาด 500 มิลลิกรมั (1 Vial) กล่อง 35.95   

47 03010040 ยาอะม๊อกซีซิลลนิ (โซเดียม) และคลาวูลาเนท 
(โพแทสเซียม) (Amoxicillin (as sodium) 
and Clavulanate (as potassium)) 

  
มกราคม 
2561 

83 

  ชนิดเม็ด      
  1)  ขนาด 625 มิลลิกรมั (15 เม็ด) กล่อง 117.70   
  2)  ขนาด 1 กรัม (15 เม็ด) กล่อง 176.55   
  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า      
  1)  ขนาด 0.6 กรัม (1 Vial)  กล่อง 96.30   
  2)  ขนาด 1.2 กรัม (1 Vial) กล่อง 100.58   

48 03010041 ยาเซโฟเพอราโซน โซเดียม และซัลแบคแทม 
โซเดียม (Cefoperazone Sodium and 
Sulbactam Sodium) 

  
มกราคม 
2561 

84 

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด าและกล้ามเนื้อ     
  1)  ขนาด 1 กรัม (1 vial) กล่อง 128.40   
  2)  ขนาด 1.5 กรัม (1 vial) กล่อง 175.09   

49 03010042 ยาเมโรพีเนม (ไตรไฮเดรท) (Meropenem 
(as trihydrate)) 

  
มกราคม 
2561 

85 

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า     
  1)  ขนาด 500 มิลลิกรมั (1 vial) กล่อง 181.90   
  2)  ขนาด 1 กรัม (1 vial) กล่อง 214.00   



10 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

50 03010043 ยาคลินดามัยซิน ฟอสเฟต (Clindamycin 
phosphate) 

  มกราคม 
2561 

86 

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด าและกล้ามเนื้อ     
  ขนาด 600  มิลลิกรัม/ 4 มิลลิกรมั (1 vial) กล่อง 133.75   

51 03010044 ยาลีโวฟล็อคซาซิน (Levofloxacin) 
(Lefloxin IV Infusion) 

  
มกราคม 
2561 

87 

  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า     
 

 
1)  ขนาด 250 มิลลิกรมั/50 มิลลลิิตร  

(1 bottle) 
กล่อง 214.00   

 
 

2)  ขนาด 500 มิลลิกรมั/100 มิลลิกรัม  
(1 bottle) 

กล่อง 283.55   

 
 

3)  ขนาด 750 มิลลิกรมั/150 มิลลิกรัม  
(1 bottle) 

กล่อง 481.50   

52 03010045 ยาอะไซโคลเวียร์ (โซเดียม) (Acyclovir  
(as sodium)) 

  
มกราคม 
2561 

88 

  ชนิดเม็ด ขนาด 400 มิลลิกรัม (70 เม็ด) กล่อง 481.50  
53 03010046 ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)  

(OLFOVEL) 
  กุมภาพันธ ์

2561 
89 

  ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 155.00  
54 03010047 ยามีลอกซิแคม (Meloxicam)    กุมภาพันธ ์

2561 
90 

  ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 250.00  
55 03010048 ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล  (Candesartan 

cilexetil)  
  กุมภาพันธ ์

2561 
91 

  1)  ชนิดเมด็ ขนาด 8 มลิลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 250.00  
  2)  ชนิดเมด็ ขนาด 16 มิลลิกรัม (30 เมด็)  กล่อง 414.00   

56 03010049 ยาพรีกาบาลนิ (Pregabalin)    กุมภาพันธ ์
2561 

92 
  ชนิดแคปซลู ขนาด 150 มลิลิกรมั (56 แคปซลู) กล่อง 1,792.00  

57 03010050 ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin)   เมษายน 93 
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 40 มิลลิกรมั 

(30 เม็ด) 
กล่อง 208.00 2561  

58 03010051 ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)   เมษายน 94 
  ชนิดแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม (6 

แคปซูล) 
กล่อง 80.00 2561  

59 03010052 ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ 
(Pioglitazone Hydrochloride) 
(ไกตาโซน : GITAZONE และ ไกตาโซน-
ฟอร์ท : GITAZONE-FORTE) 

  เมษายน
2561 

95 

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรมั (30 เม็ด) 
2)  ชนิดเม็ด ขนาด 30 มิลลิกรมั (30 เม็ด) 

กล่อง 
กล่อง 

20.00 
40.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

60 03010053 ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)   เมษายน 96 
  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 430.00 2561  

61 03010054 ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)   เมษายน 97 
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 160 มิลลิกรัม 

(28 เม็ด) 
กล่อง 120.00 2561  

62 03010055 ยามานิดิปีน ไฮโรคลอไรด์ (Manidipine 
hydrochloride) 

  เมษายน
2561 

98 

  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 250.00   
63 03010056 ยาผสมอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิกแอซิด 

(โคอะม็อกซิคลาฟ) (Amoxicillin and 
Clavulanic acid (Co-amoxiclav))      
(เอเอ็มเค : AMK) 

  

เมษายน
2561 

99 

  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 1000 มิลลิกรมั (10 เม็ด)  กล่อง  65.00      
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 1000 มิลลิกรมั (14 เม็ด) กล่อง 91.00   
  3)  ชนิดเม็ด ขนาด 1000 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง  650.00   

64 03010057 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) 
(โทนาฟิล 100 : TONAFIL 100) 

  เมษายน
2561 

100 

  ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (4 เม็ด) กล่อง 120.00   
65 03010058 ยาแอมโลไดปิน (Amlodipine)   เมษายน 101 
  1)  ชนิดเม็ด 5 มิลลิกรมั (100 เม็ด)  กล่อง  70.00  2561  
  2)  ชนิดเม็ด 5 มิลลิกรมั (1,000 เม็ด)  กล่อง  700.00    
  3)  ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรมั (100 เม็ด)  กล่อง  130.00    
  4)  ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรมั (1,000 เม็ด)  กล่อง  1,300.00    

66 03010059 ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast 
Sodium) 

  เมษายน
2561 

102 

  ชนิดเม็ดแบบเคี้ยว ขนาด 5 มิลลกิรัม  
(28 เม็ด) 

กล่อง 400.00   

67 03010060 ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์  
(Levocetirizine dihydrochloride) 

  เมษายน
2561 

103 

  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มลิลิกรมั (10 เม็ด) กล่อง 100.00   
68 03010061 ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline HCl)   เมษายน 104 
  ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 230.00 2561  

69 03010062 ยาโทพิราเมท (Topiramate)   เมษายน 105 
  ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรมั (60 เม็ด) กล่อง 550.00 2561  

70 03010063 ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) 
(โวซิน : VOCIN) 

  เมษายน
2561 

106 

  
 
 

1) ชนิดเม็ด  ขนาด 250 มิลลิกรัม (5 เม็ด) 
2) ชนิดเม็ด  ขนาด 250 มิลลิกรัม (50 เม็ด) 
3) ชนิดเม็ด  ขนาด 500 มิลลิกรัม (5 เม็ด) 

กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 

75.00 
750.00 
133.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

03010063 
(ต่อ) 

4) ชนิดเม็ด  ขนาด 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด) 
5) ชนิดเม็ด  ขนาด 500 มิลลิกรัม (50 เม็ด) 
6) ชนิดเม็ด  ขนาด 500 มิลลิกรัม (100 เม็ด) 

กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 

266.00 
1,330.00 
2,675.00 

71 03010064 ยาพรามิเพซอล (Pramipexole)   เมษายน 107 
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 0.25 มิลลิกรัม (30 เม็ด) 

2)  ชนิดเม็ด ขนาด 1 มิลลิกรมั (30 เม็ด) 
กล่อง 
กล่อง 

535.00 
1,695.00 

2561  

72 03010065 ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin 
succinate) 

  พฤษภาคม 
2561 

108 

  ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 800.00   
73 03010066 ยาเดส-ลอราทาดีน (Desloratadine)   มิถุนายน 109 
  ชนิดเม็ด  ขนาด 5 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 1,300.00 2561  

74 03010067 ยารีบามิไพด์ (REBAMIPIDE)   มิถุนายน 110 
  ชนิดเม็ด  ขนาด 100 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 642.00 2561  

75 03010068 ยาเออร์บีซาร์แทน (Irbesartan) 
เออร์บิซาร์ : IRBEZAR 

  มิถุนายน
2561 

111 

  ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 230.00   
76 03010069 ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel 

Bisulfate) 
  มิถุนายน

2561 
112 

  ชนิดเม็ด ขนาด 75 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 600.00   
77 03010070 ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin  

(as dihydrate))   
มิถุนายน
2561 

113 

  1)  ชนิดแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม  
(6 แคปซูล) 

กล่อง 120.05   

 
 

2)  ชนิดน้ าแขวนตะกอน 200 มิลลิกรมั/ 
5 มิลลลิิตร (1 Bottle) 

กล่อง 185.11   

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
78 03020011 เคร่ืองพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส   กันยายน 114 
 

 

1)  BioPlasma Cell Modulation (system) 
2)  EMW - BioPlasma Cell Modulation 

(System) 
อุปกรณ์ 

- Spare pare Ball electrode tip 
BioPlasma cell modulation 

เครื่อง 
เครื่อง 

 
 

ชุด 

374,500.00 
374,500.00 

 
 

10,700.00 
 

2560 
 
 
 

 

 

79 03020012 เคร่ืองพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท   กันยายน 116 
 

 
1)  BPJ1 ชนิดขาตั้งล้อเลื่อนพร้อมระบบควบคุม

การจ่ายแกส๊เฉื่อยและถังบรรจุแกส๊อาร์กอน
ขนาด 1.2-1.5 คิว 

เครื่อง 
 

 

481,500.00 
 
 

2560  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

 03020012 
(ต่อ) 

2)  BPJ2 ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบควบคุมการ
จ่ายแก๊สเฉื่อยและถังบรรจุแกส๊อาร์กอน
ขนาด 1.2-1.5 คิว 

เครื่อง 
 

 

428,000.00 
 

 

  

  อุปกรณ์ 
- กล่องรองตัวเครื่องพร้อมล้อเพื่อ

เคลื่อนย้าย รุ่น BPJ2 

 
ชุด 

 
32,100.00 

  

80 03020013 หุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล 
(Personalized Medical Model) 

ชุด (ตามภาคหนวก ก 
หน้า ผ-1 ถึง ผ-5 ) 

พฤศจิกายน 
2560 

118 

81 03020014 ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore 
Mattresses) 

  
เมษายน 
2561 

119 

 

 

SAWAKY  รุ่น AHSB-3102  ขนาด 87 x 200  
x 5.5 เซนติเมตร 

ประกอบด้วย :  เบาะนอน จ านวน 5 ช้ิน  
ปลอกผ้า ขนาด 3 ฟุต จ านวน 1 ช้ิน   
ผ้าปูท่ีนอน ขนาด 3 ฟตุ จ านวน 1 ช้ิน  
และแผ่นกันน้ า จ านวน 1 ช้ิน 

ชุด 17,500.00   

  อุปกรณ์เสริม      
 

 
- เบาะนอน ขนาด 40 x 87 x 5.5 

เซนติเมตร 
ช้ิน 3,150.00   

  - ปลอกผ้า ขนาด 3 ฟุต ช้ิน 1,080.00   
82 03020015 เคร่ืองล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer 

Reprocessor) 
  พฤษภาคม 

2561 
120 

  1) KIDNY-KLEENTM, Model : COMPACT 
(Single Channel) 
น้ าหนักโดยประมาณ 22 กิโลกรัม 
ขนาด : 27 (กว้าง) x 38 (ลึก) x 55 (สูง) 
เซนติเมตร 

ชุด 320,000.00   

  2) KIDNY-KLEENTM, Model : COMPACT II 
(Double Channels) 
น้ าหนักโดยประมาณ 42 กิโลกรัม 
ขนาด : 50 (กว้าง) x 38 (ลึก) x 55 (สูง) 
เซนติเมตร 

ชุด 530,000.00   

  อุปกรณ์เสริม/วัสดุสิ้นเปลือง     
  -  น้ ายาอบฆ่าเชื้อเครื่องล้างตัวกรองไต

เทียมและตัวกรอง 
ไตเทียม (MDT PLUS 4 Cold Sterilant) 
ขนาดบรรจุ 5 ลิตร 

แกลลอน 1,800.00   

  -  น้ ายาท าความสะอาดเครื่องล้างตัวกรอง
ไตเทียม  
(MDT BUNOL 5) ขนาดบรรจุ 5 ลิตร 

แกลลอน 1,300.00   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

83 03020016 รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered 
Wheelchair) 

  มิถุนายน 
2561 

122 

 
 

รุ่น KM ขนาดความกว้างที่น่ัง 350 (L)  
X 370 (W) มิลลเิมตร 

คัน 36,000.00 
 

 

  หมายเหตุ : ราคานี้รวมคา่ขนส่งและตดิตั้ง     

0303 วัสดุทางการแพทย์   
84 03030004 

 
แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะ
เงินนาโนสีฟ้า (Biocellulose Anti-
microbial Dressing with Blue Sliver 
Nano) 

  

กันยายน 
2560 

123 

  
 

 

1)  BluRibbon ขนาด 3x5 ซม. บรรจุ 20 ช้ิน 
2)  BluRibbon ขนาด 1x20 ซม. บรรจุ 20 ช้ิน 
3)  BluRibbon ขนาด 2x25 ซม. บรรจุ 20 ช้ิน 

กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 

1,070.00 
        1,391.00 

2,782.00 

  

  4)  BluRibbon ขนาด 10x10 ซม. 
 บรรจุ 10 ช้ิน 
5)  BluMemBrane ขนาด 20x28 ซม.  

บรรจุ 5 ช้ิน 

กล่อง 
 

กล่อง 

1,926.00 
 

2,675.00 

  

85 03030005 แผ่นปิดแผลแบบกา้วหนา้ (ADVANCE 
WOUND DRESSING) 

  ตุลาคม 
2560 

124 

 
 

1)  Hydromesh® ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร 
   (ปริมาณ 10 แผ่น/กล่อง) 

กล่อง 481.50   

 
 

2)  Hydromesh® SN ขนาด 10 x 10 เซนตเิมตร 
(ปริมาณ 10 แผ่น/กล่อง) 

กล่อง 963.00   

86 03030006 ชุดน้ ายาตรวจกรองธาลสัซีเมียและฮีโมโกลบนิอ ี
(Reagent kits for screening of 
Thalassemia and Hemoglobin E ) 

  
กุมภาพันธ์ 

2561 
125 

  1)  ชุดน้ ายา KKU-OF (KKU-OF reagent kit) 
ประกอบด้วยน้ ายาปรมิาณ  
2 มิลลลิิตร จ านวน 100 หลอดทดสอบ 

กล่อง 800.00   

 

 

2)  ชุดน้ ายา KKU-DCIP Clear (KKU-DCIP 
Clear reagent kit)  ประกอบด้วยน้ ายา
ปริมาณ 2 มิลลลิิตร  จ านวน 100 หลอด
ทดสอบ  

กล่อง 1,360.00   

87 03030007 ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส าเร็จรูปสูตรยับย้ัง
การแพร่กระจายของเชื้อโรค (Antimicrobial 
Dental Plaster) 

  
เมษายน 
2561 

126 

 
 

1)  Type ออร์โทดอนติกส์ (สีขาว)  
(กล่อง 15 กิโลกรัม; 5 กิโลกรัม*3) 

กล่อง 1,050.00   

 
 

2)  Type 3 (สีเขียว) (กล่อง 15 กิโลกรัม;  
5 กิโลกรัม*3) 

กล่อง 1,050.00   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

 03030007 
(ต่อ) 

3)  Type 4 (สีชมพ)ู (กล่อง 15 กิโลกรัม;  
5 กิโลกรัม*3) 

กล่อง 1,560.00   

 
 

4)  Type ออร์โทดอนติกส์ (สีขาว)  
(ถัง 25 กิโลกรัม) 

ถัง 1,750.00   

  5)  Type 3 (สีเขียว) (ถัง 25 กิโลกรัม) ถัง 1,750.00   
  6)  Type 4 (สีชมพ)ู (ถัง 25 กิโลกรัม) ถัง 2,600.00   

88 03030008 ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alpha-
thalassemia 1) 

  พฤษภาคม 
2561 

128 

  1) DMSc α-thal1 ชุดทดสอบความผิดปกติ
ของยีน Alpha-thalassemia 1 (ขนาด
บรรจุ 200 Rxn) รหัสสินค้า Thal 001 
ประกอบด้วย  

- Primer/Probe/DW 
- 2X Real-time PCR Master Mix 

ชุด 40,000.00   

  2) DMSc α-thal1 ชุดทดสอบความผิดปกติ
ของยีน Alpha-thalassemia 1 (ขนาด
บรรจุ 200 Rxn) รหัสสินค้า Thal 002 
ประกอบด้วย  

-  Primer/Probe/DW 

ชุด 16,000.00   

0305 อาหารเสริม 
89 03050001 

 
อาหารทางการแพทย์ส าหรับคนปกติ ผู้ที่เป็น
เบาหวาน ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด 
ผู้ป่วยท่ีต้องการอาหารทางสายให้อาหาร  

 
 

 

 
 

 

มกราคม 
2559 

129 

1)  ขนาด 40 กรัม  ซอง 40.00  
2)  ขนาด 400 กรัม กระป๋อง 300.00  
3)  ขนาด 2.5 กิโลกรัม ซอง 1,489.00  

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย     
90 03050002 

 
อาหารทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการ
โปรตีนและพลังงานสูง  

ขนาด 400 กรัม    

 
 

กระป๋อง 

 
 

395.90 

มีนาคม 
2559 

130 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย     
91 03050003 น้ ามนัข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ (Whole 

Grain Essential Oil) 
  ตุลาคม 

2560 
131 

 
 

1)  น้ ามันข้าวกล้อง ตรารซิสเตอรอลส์ 
(Rizsterols) ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร 
(ชนิดน้ า) 

ขวด 
 

600.00   

  2)  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ ามันข้าวกล้อง  
 ตราริซสเตอรอลส์ (Rizsterols)  
 ขนาดบรรจุ 500 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ  
 60 แคปซูล  (ชนิดเม็ด) 

กระปุก 690.00  
 

 



16 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

92 03050004 อาหารสูตรครบถ้วนส าหรับผู้ต้องการเสริม
โภชนาการ (อาหารทางการแพทย)์ (Complete 
formula for those who require nutritional 
supplement (Medical Food)) 

  พฤศจิกายน 
2560 

132 

  BLENDERA-MF ขนาดบรรจุ 2.5 กิโลกรมั ถุง 663.00   
93 03050005 อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร 

ส าหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหา
เกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร (MEDICAL 
FOOD FOR TUBE FEEDING FOR 
PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE 
AND ABSORPTIVE PROBLEMS) 

  เมษายน 
2561 

133 

  1) PAN-ENTERAL 400 กรัม กระป๋อง 240.00   
  2) PAN-ENTERAL 2.5 กิโลกรัม ถุง 1,120.00   

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
94 07010002 โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light)   ตุลาคม  134 
  1)  ECO-S 20W โคม 5,000.00 2560  
  2)  ECO-S 30W โคม 6,900.00   
  3)  ECO-ONE 40W โคม 8,000.00   
  4)  ECO-ONE 60W โคม 8,900.00   
  5)  ECO-TWO 110W โคม 18,900.00   
  6)  ECO-TWO 160W โคม 25,000.00   
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย     

95 07010003 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)   ตุลาคม  135 
  1)  ECO-TUBE 9W หลอด 180.00 2560  
  2)  ECO-TUBE 10W หลอด 360.00   
  3)  ECO-TUBE 17W หลอด 450.00   
  4)  ECO-TUBE 18W หลอด 540.00   
  5)  ECO-TUBE 20W หลอด 580.00   
  6)  ECO-TUBE 23W หลอด 630.00   
  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย     

96 07010004 โคมไฟ LED (LED Lighting)    136 
  1) ดวงโคมไฟฟ้าติดประจ าทีส่ าหรบัจุดประสงค์

ทั่วไป (High bay)  มีอุปกรณ์ขับหลอด
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ด ี

  
  

  1.1) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-265 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 50 วัตต์ 

หลอด 9,000.00 ตุลาคม 
2560 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

 07010004 
(ต่อ) 

1.2)  แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 80 วัตต ์

หลอด 11,000.00 ตุลาคม 
2560 

 

  1.3) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 100 วัตต ์

หลอด 12,000.00 ตุลาคม 
2560 

 

  1.4) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 120 วัตต ์

หลอด 13,500.00 ตุลาคม 
2560 

 

  1.5) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-265 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 60 วัตต์ 

หลอด 9,3000.00 กุมภาพันธ์ 
2561 

 

  1.6) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 150 วัตต ์

หลอด 15,000.00 กุมภาพันธ์ 
2561 

 

  1.7) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 185 วัตต ์

หลอด 19,500.00 กุมภาพันธ์ 
2561 

 

  1.8) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 200 วัตต ์

หลอด 22,000.00 กุมภาพันธ์ 
2561 

 

  2) ดวงโคมไฟสาดแสง (Flood light) มีอุปกรณ์ 
ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี 

 
   

  2.1) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 50 วัตต์ 

หลอด 9,000.00 ตุลาคม 
2560 

 

  2.2) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-265 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 80 วัตต์ 

หลอด 11,000.00 ตุลาคม 
2560 

 

  2.3) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-277 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 100 วัตต ์

หลอด 12,000.00 ตุลาคม 
2560 

 

  2.4) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-277 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 120 วัตต ์

หลอด 13,500.00 ตุลาคม 
2560 

 

  2.5) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 60 วัตต์ 

หลอด 9,300.00 กุมภาพันธ์ 
2561 

 

  2.6) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 100-277 V 
ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 150 วัตต ์

หลอด 15,000.00 กุมภาพันธ์ 
2561 

 

  หมายเหตุ : 1. ราคานี้ไม่รวมค่าตดิตั้ง 
               2. ราคานี้รวมราคาขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเท่านั้น ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่ง   

  จะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 
 3. เพิ่มรุ่นล าดับที่ 1.5 – 1.8 และ 2.5 – 2.6  
 4. แก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือรุ่นผลิตภณัฑ ์  ดังนี ้

เดิม : โคมไฟใช้แขวนประจ าที่สาดแสง 50 วัตต์, 80 วัตต์, 100 วัตต์, และ 120 วัตต์   
ใหม่ :  1)  ดวงโคมไฟฟ้าติดประจ าที่ส าหรับจดุประสงค์ทั่วไป (High bay) มีอุปกรณ์ขับหลอด 

อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ด ีก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 50 วัตต,์ 80 วัตต์, 100 วัตต,์ 
และ  120 วัตต์ 

       2) ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง (Flood light) มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ 
หลอดแอล อี ด ีก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 50 วัตต์, 80 วัตต,์ 100 วัตต,์ และ 120 วัตต์ 

 5. เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่าย  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

97 07010005 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Drop Wire 
Snaplock Closure) 

  ตุลาคม 
2560 

138 

 
 

     Dropwire Snaplock Closure/ DSCI012 
    ขนาด 165 x 290 x 53 (W x L x D) 

มิลลเิมตร / น้ าหนัก 0.9 กิโลกรัม 

ชุด 950.00   

98 07010006 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical 
Snaplock Closure) 

  ตุลาคม 
2560 

139 

 
 

Optical Snaplock Closure/ OSC-I024 
ขนาด 180 x 350 x 100 (W x L x D) 
มิลลเิมตร / น้ าหนัก 1.5 กิโลกรัม 

ชุด 2,000.00   

99 07010007 หลอดไฟแอลอีดี (LED Lamp)   พฤศจิกายน 140 
  1)  Tukky Lamp/Standard/Omni หลอด 315.00 2560  
  2)  Tukky Lamp/Standard/Spot  หลอด 315.00   

100 07010008 คอนฉนวนชนิด ไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ด  
โพลีเมอร์ (Fiberglass Reinforced Polymer 
: FRP) 

  
พฤศจิกายน 

2560 
141 

  1) ชุดคอนฉนวนชนิด FRP  
ความยาว 1,000 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 
- คอนฉนวน ขนาด 1,000 มิลลิเมตร 
- เหล็กประกับ ขนาด 640 x 30 x 6 

มิลลเิมตร จ านวน 1 ช้ิน 
- แผ่นเหล็ก ขนาด 120 x 30 x 3 

มิลลเิมตร จ านวน 2 ช้ิน 

ชุด 2,000.00   

  2) ชุดคอนฉนวนชนิด FRP  
ความยาว 1,700 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 
- คอนฉนวน ขนาด 1,700 มิลลิเมตร 
- เหล็กประกับ ขนาด 640 x 30 x 6 

มิลลเิมตร จ านวน 2 ช้ิน 
- แผ่นเหล็ก ขนาด 120 x 30 x 3 

มิลลเิมตร จ านวน 4 ช้ิน 

ชุด 3,300.00 
 

  

101 07010009 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic 
Closure) 

  
มกราคม 
2561 

142 

  1)  Fiber Optic Closure I060 /180 x 410 x 
100 mm (W x L x H) น้ าหนัก 3 กิโลกรัม 

ชุด 3,000.00  

  2)  Fiber Optic Closure / I120A /225 x 
530 x 160 mm (W x L x H) น้ าหนัก 5.7 
กิโลกรมั 

 
 

ชุด 6,500.00   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

102 07010010 กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน 
(Optical Indoor Box) 

  มกราคม 
2561 

143 

  Optical Indoor Box/ OIB-002/Size 95 x 
100 x 30 (W x L x H) mm น้ าหนกั 70 กรัม 

ชุด 85.00   

103 07010011 โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์    144 
 

 
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอด
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี แรงดันไฟฟ้า 
ที่ก าหนด 220 V 

   

  1)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 770 W ชุด 42,800.00 กุมภาพันธ์ 
2561 

 

  2)  ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 320 W ชุด 30,000.00 พฤษภาคม 
2561 

 

  3) ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 240 W ชุด 20,000.00 มิถุนายน 
2561 

 

 
 

หมายเหตุ :  1. ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง 
 2. เพิ่มรุ่นก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด  

    
  

104 07010012 โคมไฟถนน (Street light)   มีนาคม 
2561 

145 
  ดวงโคมไฟส าหรบัให้แสงสว่างบนถนน  

มีบัลลาสต์เหนี่ยวน า ใช้หลอดโซเดียมความดัน
สูง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220V. ก าลังไฟฟ้าท่ี
ก 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 : ราคานี้รวมคา่ขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเท่านั้น โดยไม่รวมคา่ติดตั้ง   ส าหรับต่างจังหวัด 

ค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 
105 07010013 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสัน้ และ 

ช่วงยาว แบบพกพา  (Portable Transient 
and TOVs Surge Protection Device) 

  
มิถุนายน 
2561 

146 

 
 

ไซแพด ขนาด กว้าง x ยาว x สูง : 39 x 48 x 
77 มิลลิเมตร 

    

  1) รุ่น PTHA4T ช้ิน 1,900.00   
  2) รุ่น PTHA6T ช้ิน 2,400.00   
0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
106 07020001 เคร่ืองฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air 

Cleaner) 
  

 147 

  1) รุ่น PT – 200 ชนิดตั้งโต๊ะ เครื่อง 33,000.00 พฤศจิกายน 
2560 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

 07020001 
(ต่อ) 

2) รุ่น PT - 400 ชนิดตั้งโตะ๊ เครื่อง 38,000.00 
 

กันยายน
2560 

 

 
 

3) รุ่น PT - 600 ชนิดเคลื่อนย้ายได ้ เครื่อง 45,000.00 กันยายน
2560 

 

 
 

4) รุ่น PT - 900 ชนิดเคลื่อนย้ายได ้ เครื่อง 55,000.00 กันยายน
2560 

 

 
 

5) รุ่น CASSETTE - 1600 ชนิดฝังใต้เพดาน เครื่อง 68,000.00 กันยายน
2560 

 

  อุปกรณ์     
 

 
 - Alpine Filter ขนาด 1 นิ้ว แผ่น 22,000.00 กันยายน

2560 
 

 
 

 - Alpine Filter ขนาด 2 นิ้ว แผ่น 32,000.00 กันยายน
2560 

 

  หมายเหตุ : 1. เพิ่มเติมรุ่น PT – 200 ชนิดตั้งโต๊ะ  
2. แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะโดยเพิ่มข้อความแผ่นกรองอากาศขนาด 24 x 24 x 2 นิ้ว ผ่านการ

ทดสอบความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน CISPR14-1 : 2016, IEC 61000-3-2 : 2014 
และ IEC 61000-3-3 : 2013  

107 07020002 ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber 
Distribution Closure) 

  
กันยายน 
2560 

151 

 
 

รุ่น BAT-S008 size 200 x 450 x 105  
(W x L x D) mm. / น้ าหนัก 2.4 กิโลกรัม 

ชุด 3,300.00 
 

  

108 07020003 เคร่ืองมือวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า 
(Multifunction Power Meter)  

  พฤศจิกายน 
2560 

152 

 

 

1)  รุ่น KM-07-A ; A=Kwh/Import 
1.1)  รุ่น KM-07-A  
1.2)   รุ่น KM-07-A-1  
1.3)  รุน่ KM-07-A-2 
1.4)  รุน่ KM-07-A-3  

 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 

 
6,120.00 
6,690.00 
6,690.00 
7,270.00 

  

  2)  รุ่น KM-07-B ; Kwh/Import/Export 
      2.1)  รุน่ KM-07-B-1 
      2.2)  รุน่ KM-07-B-2  
      2.3)  รุน่ KM-07-B-3 

 
ชุด 
ชุด 
ชุด 

 
7,270.00 
7,270.00 
7,850.00 

  

109 07020004 เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบก าจัดไรฝุ่น 
(House Dust Mite Killer Air Conditioner) 

  
กุมภาพันธ์ 

2561 
154 

 

 

เครื่องปรับอากาศรุ่น Hygienic Inverter 
12,000 BTU 

- แบบรุ่นชุดคอนเดนซิง SJ-W12F-A-
DTGP1 

- แบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ SJ-C12F-A-DTGP1 

ชุด 
 
 

26,000.00 
 

  

  หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดง พร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน  15 เมตร 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

110 07020005 ระบบตรวจสอบแบตเตอร่ีที่มีการทดสอบ    
ค่าความต้านทานภายใน (Battery 
Monitoring System with Internal 
Resistance Test) 

  กุมภาพันธ์ 
2561 

155 

       DGU 16-12V-Ri  แบตเตอรี ่12 Volt จ านวน 
ไมเ่กิน 16 ลูก 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
-  LCU : BMS-20  1  เครื่อง 
-  อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าตรงของแบตเตอรี่     

1  ตัว 
-  อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 1  ตัว 
-  อุปกรณป์ระกอบ 1  ชุด 

ระบบ 180,000.00   

  หมายเหตุ : ราคานี้รวมคา่ติดตั้งและค่าขนส่ง     

111 07020006 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน 
ระบายความร้อนด้วยอากาศ  
ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง  (High SEER 
Split Type Inverter Air Conditioner) 

  มีนาคม 
2561 

157 

  1) ชนิดติดผนัง     
  1.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER 

Inverter 12000 บีทียู  
ชุด 19,900.00   

  1.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER 
Inverter 18000 บีทียู  

ชุด 27,900.00   

  1.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER 
Inverter 25000 บีทียู  

ชุด 37,900.00   

  1.4) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER 
Inverter 30000 บีทียู  

ชุด 50,200.00   

  1.5) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER 
Inverter 36000 บีทียู  

ชุด 61,600.00   

  2) ชนิดแขวน     
  2.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER 

Inverter 13000 บีทียู  
ชุด 22,700.00   

  2.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER 
Inverter 18000 บีทียู  

ชุด 31,200.00   

  2.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER 
Inverter 25000 บีทียู  

ชุด 42,600.00   

  2.4) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER 
Inverter 30000 บีทียู  

ชุด 51,200.00   

  2.5) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER 
Inverter 36000 บีทียู 

ชุด 60,700.00   

  หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดง พร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
0806 รถยนต์ตรวจการณ์ 
112 08060001 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นัง่ 

(TRANSFORMER) 
  พฤศจิกายน 

2559 
160 

  1)  รหสัรุน่รถยนต์ GUN135R-CTTMHT ขนาด
เครื่องยนต์ 2393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
(2WD) เกียร์อตัโนมตัิ (AT) 

   
 

 

  1.1)  TR TRANSFORMER II 2393 CC  
(2WD AT)  (5 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,465,000.00 พฤศจิกายน 
2559 

พฤศจิกายน 
2559 

 
พฤศจิกายน 

2559 

 

 1.2)  TR TRANSFORMER II 2393 CC 
(2WD AT)  (5 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ) 

คัน 1,625,000.00  

 1.3)  TR TRANSFORMER MAX 2393 CC  
(2WD AT)  (9 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,545,000.00  

  1.4)  TR TRANSFORMER MAX 2393 CC  
(2WD AT) (9 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ) 

คัน 1,705,000.00 พฤศจิกายน 
2559 

 

  1.5)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC  
(2WD AT) (11 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,545,000.00 พฤศจิกายน 
2559 

 

  1.6)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC  
(2WD AT) (11 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ) 

คัน 1,705,000.00 พฤศจิกายน 
2559 

 

  1.7)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC  
(2WD AT) (7 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,555,000.00 พฤศจิกายน 
2559 

 

  1.8)  TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC 
(2WD AT) (7 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ) 

คัน 1,715,000.00 พฤศจิกายน 
2559 

 

  2)  รหสัรุน่รถยนต ์GUN126R-CTFMHT ขนาด
เครื่องยนต์ 2755 CC ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
(4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 

    

  2.1)  TR TRANSFORMER II 2755 CC 
(4WD MT) (5 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,555,000.00 พฤศจิกายน 
2559 

 

 2.2)  TR TRANSFORMER II 2755 CC 
(4WD MT) (5 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ) 

คัน 1,715,000.00 
 

พฤศจิกายน 
2559 

 

  2.3)  TR TRANSFORMER MAX 2755 CC  
(4WD MT) (9 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,635,000.00 พฤศจิกายน 
2559 

 

  2.4)  TR TRANSFORMER MAX 2755 CC  
(4WD MT) (9 ที่น่ัง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ) 

คัน 1,795,000.00 พฤศจิกายน 
2559 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

 08060001 
(ต่อ) 

2.5)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC  
(4WD MT) (11 ที่น่ัง,ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ ) 

คัน 1,795,000.00 พฤศจิกายน 
2559 

 

  2.6)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC  
(4WD MT) (7 ที่น่ัง,ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ) 

คัน 1,805,000.00 พฤศจิกายน 
2559 

 

  2.7)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC  
(4WD MT) (11 ที่น่ัง, รุ่น STD) 

คัน 1,635,000.00 มีนาคม 
2560 

 

  2.8)  TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC  
(4WD MT) (7 ที่น่ัง,รุ่น STD) 

คัน 1,645,000.00 มีนาคม 
2560 

 

  หมายเหตุ :  1.   เพิ่มเติม 2 รุ่น คือ รายการที่ 2.7  และ 2.8  
- TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จ านวน 11 ที่น่ัง รุ่น STD  
- TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จ านวน 7 ที่น่ัง รุ่น STD  

2.  แก้ไขปริมาตรกระบอกสูบ จาก 2400 CC เป็น 2393 CC และ 2800 CC เป็น 2755 CC  

0807 อ่ืนๆ 
113 08070001 เรืออลูมิเนียมแบบป๊ัมขึ้นรูป   ตุลาคม 161 

  
 
 
 
 
 

 

      Model Victory รุ่น F190E ยาวตลอดล า 
19 เมตร  ตัวเรือไม่มเีครื่องยนต ์

อุปกรณ์ 
- เครื่องยนต์แบบ INBOARD DIRECT 

247 HP จ านวน 2 เครื่องยนต ์
- เครื่องยนต์แบบ INBOARD WATERJET 

650 HP จ านวน 2 เครื่องยนต ์

ล า 
 
 

เซต 
 

เซต 

7,900,000.00 
 
 

4,669,000.00 
 

16,842,900.00 

2560  

  - เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 250 HP  
จ านวน 4 เครื่องยนต ์

- เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 300 HP  
          จ านวน 4 เครื่องยนต ์

เซต 
 

เซต 

3,588,000.00 
 

4,715,000.00 

  

  หมายเหตุ :  ราคารวมค่าขนส่งระยะทางจากบริษัทฯ (จังหวัดสุพรรณบุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร  กรณีที่ระยะทางเกิน 
100 กิโลเมตร คิดราคาตามระยะทาง 

09 ด้านโรงงาน 

0902 ครุภัณฑ์โรงงาน 
114 09020001 เคร่ืองบ้ังและยืดกุ้งอัตโนมัติ (Shrimp 

Extending Machine) 
  เมษายน 

2561 
162 

  รุ่น CB-SEN-01 ขนาดกว้าง 820 มิลลเิมตร 
X ยาว 3,803 มิลลิเมตร X สูง 1,508 
มิลลเิมตร / (5,000 – 6,000 ตัว/ช่ัวโมง) 

เครื่อง 2,125,000.00   

  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น   ส าหรับต่างจังหวัด ค่าขนส่ง 
 จะคิดเพิม่ตามระยะทาง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

10 ด้านส านักงาน 

1003 อ่ืนๆ 
115 10030001 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)  

(ELECTRONICS DOCUMENT FLOW 
SYSTEM) 

  เมษายน 
2561 

163 

  โฟลซอฟต์ (FlowSoft) รุ่น 4.0  
License มาตรฐานสามารถใช้งานได้  
10 จุดรับส่งหนังสือ  
(หรือเท่ากับ 30 users) 

License 481,500.00   

12 ด้านวิทยาศาสตร์ 

1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
116 12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน้ ามนั (Bio 

dispersant) 
  กรกฎาคม 

2559 
164 

  1)  ขนาด 250 มิลลิลติร  ขวด 450.00   
 2)  ขนาด 1 ลิตร  ขวด/

แกลลอน 
1,000.00  

  3)  ขนาด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00   
 4)  ขนาด 20 ลิตร ถัง/แกลลอน 8,000.00  
 หมายเหตุ : ยกเลิกและเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่าย     

117 12010004 
 

สารท าความสะอาดชีวบ าบัดอเนกประสงค์  
(ไบโอออร์แกนิค) (Bioremediation cleaning 
agent Surface cleaner (Bio organic)) 

  
กรกฎาคม 

2559 
166 

1)  ขนาด 250  มิลลิลติร  ขวด 350.00   
  2)  ขนาด 1 ลิตร   ขวด/

แกลลอน 
800.00   

 
 3)  ขนาด 5 ลิตร   ถัง/แกลลอน 3,000.00    
 4)  ขนาด 20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 7,500.00   

  หมายเหตุ : 1. ปรับราคาขนาด 20 ลิตร  
    2. ยกเลิกและเพิ่มรายช่ือผู้แทน 
 จ าหน่าย 

    

118 12010005 น้ ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

  ตุลาคม 
2560 

168 

  1)  ขนาด 250  มิลลิลติร  ขวด 260.00   
  2)  ขนาด 1 ลิตร   แกลลอน/ถัง 800.00   
  3)  ขนาด 5 ลิตร  แกลลอน/ถัง 2,150.00   
  4)  ขนาด 20 ลิตร    แกลลอน/ถัง 8,000.00   
  หมายเหตุ : ยกเลิกและเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่าย     
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
119 12020001 เคร่ืองผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบ

เคลื่อนย้ายได้ ส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย 
(Onsite Microbial Reactor) 

ขนาด 10 ลิตร 

 
 
 

เครื่อง 

 
 
 

390,000.00 

กันยายน 
2560 

 

170 

  หมายเหตุ : ยกเลิกและเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่าย     
120 12020002 เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator)   ตุลาคม 172 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  รุ่น PSC05 พิกัด 5 กรัมต่อช่ัวโมง 
2)  รุ่น PSC10 พิกัด 10 กรัมต่อช่ัวโมง 
3)  รุ่น PSC15 พิกัด 15 กรัมต่อช่ัวโมง 
4)  รุ่น PSC20 พิกัด 20 กรัมต่อช่ัวโมง 
5)  รุ่น PSC30 พิกัด 30 กรัมต่อช่ัวโมง 
6)  รุ่น PSC40 พิกัด 40 กรัมต่อช่ัวโมง 
7)  รุ่น PSC50 พิกัด 50 กรัมต่อช่ัวโมง 
8)  รุ่น PSC60 พิกัด 60 กรัมต่อช่ัวโมง 
9)  รุ่น PSC80 พิกัด 80 กรัมต่อช่ัวโมง 
10)  รุ่น PSC100 พิกัด 100 กรัมต่อช่ัวโมง 
11)  รุ่น PSC200 พิกัด 200 กรัมต่อช่ัวโมง 
12)  รุ่น PSC300 พิกัด 300 กรัมต่อช่ัวโมง 
13)  รุ่น PSC400 พิกัด 400 กรัมต่อช่ัวโมง 
14)  รุ่น PSC500 พิกัด 500 กรัมต่อช่ัวโมง 
15)  รุ่น PSC600 พิกัด 600 กรัมต่อช่ัวโมง 
16)  รุ่น PSC700 พิกัด 700 กรัมต่อช่ัวโมง 
17)  รุ่น PSC800 พิกัด 800 กรัมต่อช่ัวโมง 
18)  รุ่น PSC900 พิกัด 900 กรัมต่อช่ัวโมง 
19)  รุ่น PSC1000 พิกัด 1000 กรัมต่อช่ัวโมง 

เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 

370,000.00 
470,000.00 
637,000.00 
740,000.00 
815,000.00 
892,000.00 
940,000.00 

1,039,000.00 
1,142,000.00 
1,479,000.00 
2,127,000.00 
2,660,000.00 
3,375,000.00 
4,007,000.00 
5,029,000.00 
5,909,000.00 
6,437,000.00 
7,145,000.00 
7,699,000.00 

2560  

  หมายเหตุ : เพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่าย     

13 ด้านยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 

1302 ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 
121 13020004 ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุน 

วิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด  
155 มิลลิเมตร (Rubber Seals for 155 
mm. GH N-45 A1 Towed Howitzer)  
      1 ชุด ประกอบด้วย 146 รายการ รวม 

582 ช้ิน 
 
 
 

 
 
 
 

ชุด 

 
 
 
 

1,300,000.00 

ตุลาคม 
2560 

 
 

 

174 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

14 ด้านอ่ืนๆ   
122 14000001 

 
ผลิตภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดลกูน้ ายุงลาย   
ชนิดเกล็ดซีโอไลท์  

 
 

 
 

มีนาคม 
2559 

 
 

175 

1)  ขนาด 30 กรัม  ซอง 10.00  
2)  ขนาด 100 กรัม 
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย  

ซอง 25.00  

123 14000004 ระบบลอยตะกอนฟองละเอียด (Micro 
Bubble Dissolved Air Flotation 
(MBDAF)) 

  
กันยายน 
2560 

176 

 
 

1)  ECONOWATT รุ่น MBDAF 1N  
 ขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

ระบบ 1,500,000.00   

 
 

2)  ECONOWATT รุ่น MBDAF 4N  
 ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

ระบบ 2,270,000.00   

 
 

3)  ECONOWATT รุ่น MBDAF 9N  
 ขนาด 9 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

ระบบ 2,850,000.00   

  4)  ECONOWATT รุ่น MBDAF 13N  
 ขนาด 13 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

ระบบ 3,150,000.00   

 
 

5)  ECONOWATT รุ่น MBDAF 27N  
 ขนาด 27 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

ระบบ 4,800,000.00   

124 14000005 ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING 
BALL) 

  
กันยายน
2560 

178 

 
 

ลกูบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®   
รุ่นน้ าหนัก 1.3 กิโลกรมั 

ลูก 2,800.00   

125 14000006 เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
(Incinerator reduces pollution and 
energy saving) 

  ตุลาคม 
2560 

179 

  1)  CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั้งพ้ืน)  
ขนาด 100 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

เตา 2,000,000.00   

  2)  CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น)  
ขนาด 200 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

เตา 3,000,000.00   

  3)  CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น)  
ขนาด 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

เตา 5,000,000.00   

  4)  CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น)  
ขนาด 500 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

เตา 9,998,000.00   

  5)  Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่)  
ขนาด 200 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

หมายเหตุ :  1. ราคารวมค่าขนสง่และติดตั้ง 
           2. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 
 
    

เตา 5,000,000.00   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

126 14000007 กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด   
(Instant Coffee Powder with Capsicum 
Extract) 

  ตุลาคม 
2560 

181 

       พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟ่ี ขนาดบรรจุ 10 ซอง ถุง 300.00   
127 14000008 ข้าวกล้องพองอัดแผ่น (Popped Rice)   ตุลาคม 182 

 

 

1)  ไพรซ์ ข้าวกล้องพองอัดแผ่น ขนาด 15 x 22 
เซนติเมตร ปริมาณ 20 กรัม x 24 ถุง 
(รสสไปซีต่้มย า, รสโนริซีวีด, รสเชดด้าชีส, 
รสซีซอลท,์ รสกริลลส์วีท คอร์น, รสซาวครีม
แอนด์ออเนี่ยน) 

ลัง 540.00 2560  

 

 

2)  พริสซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้อง ขนาด 14 x 4.5 
เซนติเมตร ปริมาณ 40 กรัม x 24 ห่อ    

    (รสจัสมินไรซ์ แครกเกอร์, รสทรีโอ ไรซ์ 
แครกเกอร์, รสหอมนลิ ไรซ์ แครกเกอร์) 

ลัง 720.00   

  3)  ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้อง ขนาด 8.5 x 9.5 
เซนติเมตร ปริมาณ 80 กรัม x 12 กระปุก  
(รสเกลือ, รสพริกไทยด า) 

ลัง 720.00   

 
 

4)  ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้องผสมควินัว  
ขนาด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร ปริมาณ  
80 กรัม x 12 กระปุก  

ลัง 900.00   

  5)  ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวผสมแฟลก็ซ์ซีด  
ขนาด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร ปริมาณ  

 80 กรัม x 12 กระปุก  

ลัง 900.00   

128 14000009 ผลิตภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดลกูน้ ายุง ชนิดเม็ด 
     ขนาดเม็ดละ 1 กรัม (บรรจุแผงละ 4 เมด็) 

 
แผง 

 
100.00 

ตุลาคม 
2560 

183 

129 14000010 ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel 
cushion) 
     Size S, M, L 

 
 
คู ่

 
 

320.00 

ตุลาคม 
2560 

 

184 

130 14000011 ที่นอนน้ ายางพารา (Water mattress) 
ที่นอนน้ ายางพารา ผู้ ใหญ่ รุ่น HD-E03 :  
ที่นอนน้ า  ลอนยางพารา 13 ลอน ขนาด  
95 x 195 x 10 เซนติเมตร (บรรจุน้ าเอง) 
พร้อมปลอกท่ีนอนผ้าฝ้ายย้อมคราม 

 
ชุด 
 

 
18,000.00 

 

ตุลาคม 
2560 

185 

 

 

อุปกรณ์    
- ผ้าคลมุที่นอนผ้าฝ้ายย้อมคราม แบบเตม็ผืน 

ขนาด 95x195 เซนติเมตร (กันน้ า) 
- ผ้าขวางที่นอนกันเปื้อน  

ขนาด 90x130 เซนติเมตร (กันน้ า) 
- หมอนน้ า พร้อมปลอก  

ขนาด 40x60 เซนติเมตร 

 
ผืน 
 
 

ผืน 
 

ใบ 

 
2,500.00 

 
 

1,500.00 
 

1,500.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

131 14000012 อาหารทดแทนมื้ออาหารเพ่ือการควบคุมและ
ลดน้ าหนัก (Meal replacement for 
weight loss and control) 

  พฤศจิกายน 
2560 

186 

  1)  ขนาด 60 กรัม (1 ซอง) 
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ 
(coffee flavor) , รสชาเขียวสกดั (green 
tea extracted flavor), รสช๊อกโกแลต 
มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ 
(cocoa flavor) และรสฟรุต๊พั้นช์ (fruit 
punch flavor)) 

ซอง 
 

230.00 
 

  

  2)  ขนาด 480 กรัม 
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ 
(coffee flavor) , รสชาเขียวสกดั (green 
tea extracted flavor), รสช๊อกโกแลต 
มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ 
(cocoa flavor) และรสฟรุต๊พั้นช์ (fruit 
punch flavor)) 

กระป๋อง 
 

1,750.00 
 

  

  3)  ขนาด 840 กรัม (60 กรัม x 14 ซอง)  
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ 
(coffee flavor) , รสชาเขียวสกดั (green 
tea extracted flavor) , รสช๊อกโกแลต 
มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้ 
(cocoa flavor) และรสฟรุต๊พั้นช์ (fruit 
punch flavor)) 

กล่อง 
 
 
 

2,950.00 
 
 
 
 

  

  4)  ขนาด 2500 กรัม 
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ 
(coffee flavor) , รสช๊อกโกแลตมอลต์ 
(chocolate malt flavor) , รสโกโก้ 
(cocoa flavor) และรสฟรุต๊พั้นช์ (fruit 
punch flavor)) 

ถุงฟอยล์ 
 

8,500.00 
 

  

132 14000013 กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ   พฤศจิกายน 187 
  1)  กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 12 ตะกอ  

2 ขาเหยียบ 
2)  กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 20 ตะกอ  

2 ขาเหยียบ 
อุปกรณ์เสริม 

-  ชุดม้วนเก็บผ้าแบบคันโยก 
-  ชุดม้วนเก็บผ้าแบบอัตโนมัต ิ

1 หลัง 
 

1 หลัง 
 
 

1 ชุด 
1 ชุด 

117,000.00 
 

144,000.00 
 
 

13,500.00 
31,500.00 

2560  

  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น   ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิม่เตมิ
ตามระยะทาง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

133 14000014 โยเกิร์ตกรอบ (Yogurt Melt)   พฤศจิกายน 188 
  1)  Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) 

ขนาด 25 กรัม 
กล่อง 67.50 2560  

  2)  Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand) 
ขนาด 42 กรัม 

กล่อง 120.00   

  3)  Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand) 
ขนาด 25 กรัม 

กล่อง 67.50   

 
 

 4)  Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand) 
ขนาด 42 กรัม 

กล่อง 120.00   

  หมายเหตุ :  ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเท่านั้น  ส าหรับต่างจังหวดัค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตาม
ระยะทาง 

134 14000015 ระบบโอโซนบ าบัดน้ าคอนเดนเซอร์ (Ozone 
System for Condenser Water Treatment) 

  มกราคม 
2561 

189 

  
 

1)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน  
 รุ่น OZG25N ปริมาณก๊าซโอโซน 25 กรัม/

ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

1,500,000.00  
 

  

  2)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน  
 รุ่น OZG30N ปรมิาณกา๊ซโอโซน 30 กรมั/

ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

1,600,000.00  
 

 
 
 

 

 

  3)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน  
 รุ่น OZG50N ปรมิาณกา๊ซโอโซน 50 กรมั/

ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

1,800,000.00 
 

  

  4)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน  
 รุ่น OZG70N ปรมิาณกา๊ซโอโซน 70 กรมั/

ช่ัวโมง Option Standard IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

2,200,000.00   

  5)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน  
 รุ่น OZG100S ปริมาณก๊าซโอโซน 100 กรมั/

ช่ัวโมง Option Stainless IP42 Dynamic 
mixing 80% 

Units/
ระบบ 

 

2,900,000.00   

  6)   ECONOWATT : เครื่องก าเนดิโอโซน  
 รุ่น OZG150S ปริมาณก๊าซโอโซน 150 กรมั/

ช่ัวโมง Option Stainless IP42 Dynamic 
mixing 80% 

 
 

Units/
ระบบ 

 

4,000,000.00   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

135 14000016 เคร่ืองด่ืมที่มีสารอาหารครบ 5 หมู ่โปรตีน 
10% และโซเดียม 0.3 กรัม (Beverage 
with complete 5 groups nutrition 
10% protein and 0.3 g. Sodium)                                                                                                                             

  

กุมภาพันธ์
2561 

191 

 
 

1) Prediawell/corn flavor/480 g :  
พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/480 กรมั  

กระป๋อง 1,750.00    

 
 

2) Prediawell/corn flavor/80 g :  
พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/80 กรัม     

ซอง 310.00   

 
 

3) Prediawell/corn flavor/1120 g  
 (14 pouch x 80 g) :  พรีเดียเวล/กลิ่น

ข้าวโพด/1120 กรัม (14 ซอง x 80 กรัม)  

กล่อง 3,830.00   

 
 

4) Prediawell/corn flavor/560 g  
 (7 pouch x 80 g) :    พรีเดียเวล/กลิ่น

ข้าวโพด/560 กรัม (7 ซอง x 80 กรัม)  

กล่อง 1,990.00   

 
 

5) Prediawell/corn flavor/2,500 g :  
พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/2,500 กรัม  

ถุงฟอยล์ 7,600.00   

136 14000017 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพลูคาวและพืช
สมุนไพรอื่น หมักด้วยจุลนิทรีย์ 
Saccharomyces unisporus และ 
Lactobacillus casei รูปแบบเคร่ืองด่ืม 
(Dietary Supplement Beverage from 
Houttuynla cordata Thunb. and 
herbs Fermented with Saccharomyces 
unisporus and Lactobacillus casei) 

  มีนาคม 
2561 

192 

  ซุยยากุ (ผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร)  
750 มิลลิลิตร 

ขวด 990.00   

137 14000018 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis 
Software) 

  มีนาคม 
2561 
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       เอมเมจิน อนาไลตกิส์ เวอร์ชั่น 17.9.1 ชุด ตามภาคผนวก ก  
(หน้า ผ-11 ถึง ผ-12) 

 

  หมายเหตุ :  ราคานี้เป็นราคาของซอฟต์แวร์ เอมเมจิน อนาไลติกส์ เท่านั้น ไม่รวมค่าอุปกรณ์แม่ข่าย ลูกข่าย และ 
ซอฟต์แวร์พื้นฐานอื่นๆ เช่น Operating System หรือ Antivirus 

138 14000019 ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile 
Foam Unit) 

  เมษายน 
2561 
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       Pyrrhos รุ่น PYR-MX ประกอบด้วย ชุด 160,500.00   
  1) ถังบรรจุโฟมดับเพลิง พร้อมรถเขน็ 

จ านวน 1 ชุด 
2) หัวจ่ายน้ ายาโฟม Foam Branch Pipe 

PYR_BX_L1400 จ านวน 1 ชุด 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(บาท) 

เดือนที ่
ประกาศ 

คุณลักษณะ 
(หน้า) 

 14000019 
(ต่อ) 

3) อุปกรณ์ดดูน้ ายาโฟม Foam In-line 
Inductor PYR-EX-V1 จ านวน 1 ชุด 

4) สายส่งน้ าดับเพลิง Fire Hose จ านวน 
2 เส้น 

5) น้ ายาโฟม Pyrrhos AFFF 3% PYR-
AF-3 

    

  อุปกรณ์เสริม     
  1) Foam Branch-pipe/Nozzle (หัวจ่าย

น้ ายาโฟม) รุ่น PYR-BX-L1400 
ช้ิน 30,000.00   

 
 

2) Foam In-line Inductor (อุปกรณ์ดดู
น้ ายาโฟม) รุ่น PYR-EX-V1 

ช้ิน 38,500.00   

139 14000020 เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)   พฤษภาคม 196 
  รุ่น SS-02   200 ลิตร  

ประกอบด้วย 
1) เตาเผาถ่าน 
2) ระบบควบแน่นน้ าส้มควันไม้ 

ประกอบด้วย ถังน้ าขนาด  
200 ลิตร และปัม๊น้ าขนาด 0.5 แรงม้า 
เพื่อให้น้ าไปหล่อระบบควบแน่นน้ าส้ม
ควันไม ้

หมายเหตุ :  ราคานี้ไมร่วมค่าขนส่ง 

ชุด 32,100.00 
 
 

2561  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 
 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ก าแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลทีม่ีส่วนประกอบของยางพารา  
(Vinyl Sound Barrier) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดก าแพงกันเสียงไวนิล (VINYL SOUND BARRIER) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก าแพงกันเสียง เพื่อใช้ในการกันเสียง
จากด้านหนึ่งทะลุผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของก าแพงกันเสียง โดยก าแพงกันเสียงสามารถประยุกต์ใช้งานได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ การใช้งานคือ ก าแพงกันเสียงส าหรับป้องกันเสียงที่เกิดจากยานพาหนะต่างๆ    
ที่สัญจรบนถนนทั่วไป หรือทางพิเศษ ทะลุผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของก าแพงกันเสียงซึ่งเป็นการป้องกันมลภาวะทางเสียงแก่   
ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับถนนท่ัวไป หรือทางพิเศษดังกล่าว โดยปกติก าแพงกันเสียงท่ีใช้กับถนนท่ัวไป หรือทางพิเศษดังกล่าว
มักถูกติดตั้งบนแผงปูนกั้นขอบทางซึ่งมีฐานติดตั้งท่ีค่อนข้างแคบและไม่เรียบ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. สามารถป้องกันเสียงได้ดี เนื่องจากมีลักษณะโครงสร้างและการจัดวางวัสดุฉนวนแบบพิเศษ โดยผ่าน

การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E90 
2. มีความแข็งแรง ทนทาน และมีน้ าหนักเบา 
3. ติดตั้งได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
4. สามารถติดตั้งชุดก าแพงกันเสียงในบริเวณทีม่ีกระแสลมแรงได้ 
5. สามารถป้องกันความเสยีหายของวัสดุฉนวนท่ีอยู่ภายในก าแพงกันเสียงจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
6. ขนาดสินค้าสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสมของหน้างาน 

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

 

 

 

 

 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด      0 2555 0333 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอ็ม 670-ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (M670-Non Shrink Grout) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)   
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ทีพีไอพาณิชย์ จ ากัด 

2. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สี่ง้วนฮง  
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาลินีภัณฑ์ 
5. บริษัท ศวัศ อินเตอร์ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท แกมม่าสตีล จ ากัด 
7. บริษัท เค พี เซ็นเตอร์ จ ากัด 
8. บริษัท คอนสมิกซ์ จ ากัด 
9. บริษัท เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 
10. บริษัท อินโดไชน่า วัสดุภัณฑ์ จ ากัด 
11. บริษัท ลูกแม่ธรณี จ ากัด 
12. บริษัท 123 อาคิเทค ซัพพลาย จ ากัด 
13. บริษัท เอ็กซ-์แมท จ ากัด 
14. บริษัท ทรัพย์สยาม แมททีเรียล จ ากัด 
15. บริษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ท จ ากัด 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าใสใจจริงค้าไม้และวัสดุก่อสร้างนนทบุรี 
17. บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป จ ากัด 
18. บริษัท เอสจี ซีเมนต์ จ ากัด 
19. บริษัท แม็กซ์สตีล คอมเมอร์เชียล จ ากัด 
20. บริษัท เอ. พี. พัฒนา จ ากัด 
21. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อภิสิฏฐ์ ซีเมนต์ 
22. บริษัท โฮมแมททีเรียล จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout) เป็นไฮดรอลิกมอร์ตาร์ ที่มีคุณสมบัติการไหลดี สามารถไหลได้
อย่างอิสระให้ก าลังอัดสูงทั้งระยะต้นและระยะปลาย และไม่หดตัว 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นปูนส าเร็จรูป เมื่อใช้งานเพียงผสมน้ าตามอัตราส่วนท่ีก าหนด ปั่นผสมให้เข้ากัน แล้วน าไปใช้งานได้ 
2. มีคุณสมบัติไม่หดตัว (Non Shrink Grout) 
3. มีคุณสมบัติการไหลสูง (High Flow) 
4. ให้ก าลังอัดสูง โดยที่ระยะ 1 วัน 30 MPa และที่ 28 วัน 70 MPa 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2560 
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายอีก 21 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)      0 2285 5090 หรือ 0 2213 1039  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สีน้ าโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterbase Paint) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน (TOA Note & Clean) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาท่ีขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน สีทาอาคารโพลียูรีเทน สูตรน้ าชนิด 2 ส่วน ส าหรับภายนอกและภายใน ปกป้องพื้นผิว
จากการยึดเกาะของคราบสกปรกได้ อาทิ คราบปากกาไวท์บอร์ด สีสเปรย์ สีเมจิค สีชอล์ค  สี เทียน ใช้ได้ทั้งภายนอกและ
ภายใน เหมาะส าหรับท าผนังบ้านให้เป็นไวท์บอร์ด หรือป้องกันสีพ่นสเปรย์ (Anti-graffiti) เปลี่ยนผนังให้เขียนได้ลบได้ 
สามารถผสมสีผ่านเครื่องผสมสีทีโอเอได้ เหมาะกับการทาทุกพ้ืนผิว อาทิ ปูน ไม้ เหล็ก ทั้งยังปลอดสารปรอทและตะกั่ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เช็ดล้างท าความสะอาดคราบสิ่งสกปรก อาทิ ปากกาไวท์บอร์ด และคราบสีสเปรย์ได้ 
2. ทนทานต่อสภาพอากาศ 
3. ทนทานต่อการขัดถู 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 บริษัท ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)       0 2335 5555 ต่อ 5654 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สีน้ าอะครลิิค ส าหรับทาภายใน (ACRYLIC WATER BASED 
PAINT FOR INTERIOR) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สีน้ าซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (SUPERSHIELD DURACLEAN 
 A PLUS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 สีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส ใช้ส าหรับทาบนยิปซั่ม พื้นปูนฉาบ คอนกรีต  
กระเบื้องแผ่นเรียบ และพื้นผิวอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน เป็นสีที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารฟอร์มาลดีไฮด์ ท่ีเป็น     
สารก่อมะเร็งและก่อให้เกิดการระคายเคือง ซึ่งอาจปะปนมาจากอุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคารและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงมี
สารป้องกันเช้ือราและแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับและโรคต่างๆ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายที่เป็นพิษ (VOC Emission) ในระดับต่ า Class A+  รวมถึงได้รับ Sensitive Choice จากสถาบันหอบหืด ประเทศ
ออสเตรเลีย (NATIONAL ASTHMA COUNCIL AUSTRALIA) รับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ โรคทางเดิน
หายใจและระคายเคืองผิวหนัง รวมถึงได้รับรองฉลากเขียวไทย และผ่านเกณฑ์ตามฉลากเขียวสิงคโปร์อีกด้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถย่อยสลายสารฟอร์มาลดีไฮด์ 
2. ป้องกันเช้ือราและแบคทีเรีย 
3. สารระเหยที่เป็นพิษ (VOC Emission) ต่ าสุด 
4. ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ระคายเคือง (Sensitive Choice) 

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

 

 

 

 
 

 
 
 

 บริษัท ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)       0 2335 5555 ต่อ 5654 



37 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนมิของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกันสนมิของเหล็กเสริมในคอนกรีต  
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
 2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด 
 3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
 4. บริษัท โค้ทติ้ง โซลูช่ัน จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
 6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
 7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
 9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
 12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
 13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
 14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
 15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
 16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด 
 17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด 
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวริ์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) ที่ถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีความเป็นด่างเท่ากับหรือมากกว่า 14 (pH ≥ 14) 
เพื่อกระตุ้นให้สังกะสีกันกร่อนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมภายในคอนกรีต  
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) 
2. สังกะสีกันกร่อนถูกห่อหุ้มด้วยมอรต์าร์ที่มีค่า pH ≥ 14 เพื่อกระตุ้นให้สามารถจ่ายกระแสในคอนกรีต

ได้อย่างต่อเนื่อง 
3. ติดตั้งกับเหล็กเสรมิด้วยวิธีการผูกลวดหรือรัดด้วยเข็มขัดโลหะ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

4. เมื่อติดตั้งสังกะสีกันกร่อนกับเหลก็เสรมิแล้วจะท าให้เหล็กเสริมมคี่า Polarization Decay ไม่น้อย
กว่า 100 mV  

5. มีรัศมีในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 60 cm. 
6. มีระยะเวลาในการป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรตีได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี (เมื่อค านวณและตดิตั้ง

ตามค าแนะน าในเอกสาร “การค านวณเพื่อติดตั้ง TMP Concrete Anode”) 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั   0 2024 9007 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อะลูมิเนยีมกันกร่อนส าหรบัการปอ้งกันสนิมแบบแคโทดิก  
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อะลูมิเนยีมกันกร่อนส าหรบัการปอ้งกันสนิมแบบแคโทดิก  
 (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
                                                                      2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากดั 
                                                                      3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
                                                                      4. บริษัท โค้ทติ้ง โซลูช่ัน จ ากัด 
                                                                      5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
                                                                      6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
                                                                      7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรคัช่ัน  จ ากัด  
                                                                      8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
                                                                      9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากัด 
                                                                      10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
                                                                      11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
                                                                      12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
                                                                     13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
                                                                     14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
                                                                    15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
                                                                  16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด  
                                                                  17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด  
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวริ์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นอะลูมเินียมกันกร่อน (Aluminium Anode) ที่สามารถจ่ายกระแสเพื่อป้องกันสนิมแบบแคโทดิกของ
โครงสร้างโลหะในน้ าทะเลและน้ ากร่อย   
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นอะลูมเินียมกันกร่อน (Aluminium Anode) 
2. มีส่วนประกอบทางเคมีของอะลูมิเนียมกันกร่อนโดยน้ าหนักดังต่อไปนี้   
 สังกะสี (Zn) ระหว่าง 4.0 – 6.0 %  อินเดียม (In) ระหว่าง 0.015 – 0.020 %  เหล็ก (Fe) ไม่เกิน 

0.1% ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 0.003 %  ซิลิกอน (Si) ระหว่าง 0.08 – 0.20 %  ธาตุปนเปื้อนอื่นๆ 
แต่ละชนิดไมเ่กิน 0.02%ธาตุปนเปื้อนอ่ืนๆ รวมกันไมเ่กิน 0.1%  อะลูมเินียม (Al) ส่วนท่ีเหลือ  

3. ติดตั้งกับเหล็กด้วยวิธีการเช่ือม ยดึด้วยสลัก หรือเครื่องมือกลใดๆ  
4. Electrochemical Capacity : minimum 2,500 Ah/kg   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

5. Closed circuit potential : ≤ -1.05 V vs Ag / AgCl / Seawater at end of the 4th testing 
period 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
 

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

 
 

  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั   0 2024 9007 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced 
Polyethylene Corrugated Pipe)     

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ท่อโปรไพ้พ์ (Propipe) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จ ากัด วิจัยเรื่อง การผลติท่อลอนพอลิ

เอทิลีนเสริมเหล็ก และจ้าง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิจัย เรื่องการพัฒนาการผลิตท่อลอนพอลเิอทิลีน
เสรมิเหล็กกระบวนการเช่ือม และการทดสอบท่อฯ  

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ท๊อปเบสท์ เอเยนซี่ จ ากดั 
 2. บริษัท เอ็ช.ที.(กรุงเทพฯ) เทรดดิ้ง จ ากัด 
  3. บริษัท เอส.ซี.บี. พีอี ไพ้พ์เซอรว์ิส จ ากัด 
 4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอชเค มารเ์ก็ตติ้ง 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตงการช่าง 
 6. บริษัท ไทยวิจิตรประภา จ ากัด 
 7. บริษัท กฤษณรักษ์ จ ากัด 
 8. บริษัท อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พฒันา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 ผลิตภัณฑ์ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced Polyethylene Corrugated Pipe) มีลักษณะ
เป็นท่อพอลิเอทิลีน (HDPE) ที่เสริมความแข็งแรงของท่อด้วยลอนเหล็ก มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัววี (Helical V-shaped) 
ผนังท่อด้านในบริเวณใต้ลอนเหล็กที่สัมผัสกับของเหลวเป็น HDPE ที่มีผิวเรียบ ส่วนผนังภายนอกมีลักษณะเป็นลอนเหล็ก
เคลือบ HDPE เพื่อช่วยรับแรงกด  
 กระบวนการผลติแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน คือ  
 1.  การเคลือบแผ่นเหล็กประเภท Zinc Galvanized Steel ด้วยสารยึดตดิและ HDPE 
 2.  น าเหล็กแผ่นเคลือบ HDPE มาม้วนให้เป็นลอน 
 3.   ขึ้นรูปท่อท่อลอนพอลิเอทิลีนเสรมิเหล็กด้วยกระบวนการ Extrusion 

4.  ด าเนินการเชื่อมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กดว้ยกระบวนการ Hot Extrusion Welding ที่มีการควบคมุ
พารามิเตอร์ส าหรับการเช่ือม ซึ่งจะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่อที่มีคุณสมบัติผสมระหว่างความยืดหยุ่นและความ
ทนทานต่อความช้ืนของ HDPE กับความแข็งแรงจากลอนเหล็ก Zinc Galvanized Steel 

 คุณลักษณะเฉพาะ     
1. เป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กแบบผนังสองช้ัน ชนิด II 
2. ใช้ส าหรับงานท่อใต้พื้นดิน งานท่อที่ไม่มีจุดประสงค์ในการรับแรงดันภายใน เช่น ท่อระบายน้ า ท่อน้ าทิ้ง 

และท่อรวบรวมน้ าเสีย 
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2764-2559 
4. มีความแข็งแรงทนทาน และมีความยืดหยุ่นทนต่อการทรุดตัวของดิน ไม่แตกหักง่าย 
5. มีน้ าหนักเบา ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ด้วยการควบคุมการเชื่อมแบบ Hot Extrusion 

 

++++++++++++++++++++ 
 บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จ ากัด      0 3487 6185 – 88 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อิฐส าหรับก่อผนัง (Wall Brick) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 โปรบล๊อค – อิฐนวัตกรรมใหม่ เพือ่ตอบโจทย์ความยั่งยืน 

(PROBLOCK – Innovative green solution for 
Sustainability)                                      

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท สยาม ผลติภณัฑ์นวัตกรรมและโซลูช่ัน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
                PROBLOCK – อิฐนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลที่มาจากเถ้าลอย ซึ่งเกิด
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของแข็งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐดั งกล่าว และผสมผสานด้วยเทคโนโลยีออโตเครฟ  
ท าให้คุณภาพของอิฐมีความแข็งแรงสูง ประหยัดพลังงาน เมื่อเทียบกับอิฐมอญ อีกทั้งใช้เวลาในการผลิตอิฐที่น้อย เพียงแค่  
4 - 6 ช่ัวโมง เทียบกับอิฐมอญซึ่งใช้เวลากว่า 3 วัน  
 คุณลักษณะเฉพาะ           

1. ใช้เถ้าลอยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของแข็ง โดยใช้เถ้าลอยได้มาก คือระหว่าง  
ร้อยละ 40-70  

2. อิฐ PROBLOCK แข็งแรงกว่าอิฐทั่วไป มีค่าก าลังอัดสูงถึง 7 – 12 MPa ผ่านการทดสอบจาก  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขท่ี วท 0307/307 

3. อิ ฐ PROBLOCK กันร้ อน โดยมีค่ าการน าความร้ อนที่  0.34 W/m.K ผ่ านการทดสอบจาก  
บริษัท สยามวัสดุทนไฟ จ ากัด เลขท่ี 2017/053 

4. อิฐ PROBLOCK กันเสียงได้สูง โดยมีค่าอัตราการกันเสียงที่  43 STC ผ่านการทดสอบจาก  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขท่ี TL report of ProBlock wall  

5. อิฐ PROBLOCK มีอัตราการทนไฟ (Fire rating) 4 ช่ัวโมง ผ่านการทดสอบ ของ Fire safety 
research center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขท่ี FSRC-052/59 

6. อิฐ PROBLOCK ตัด เจาะ กรีดง่าย ก่อได้เร็ว ใช้ปูนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับอิฐมอญ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด    0 3233 9800 ต่อ 22852 - 56  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ถังเก็บน้ าพลาสติกผสมสารซลิเวอร์นาโนเพื่อยบัยั้งแบคทเีรยี 
 (Plastic Water tank Combacnano) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ถังเก็บน้ าพลาสติก ดอส คอมแบค นาโน 
 Plastic Water Tank DOS COMBAC NANO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย:  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :      

ถังเก็บน้ าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโน เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย ชนิดทึบแสง พลาสติกด้านในผสมสาร  
Silver nano มีคุณสมบัติยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ถังเก็บน้ าพลาสติกผสมสารซลิเวอร์นาโน เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
2. วัตถุดิบ Polyethylene  ช้ันในท่ีสัมผสักับน้ ามีการผสมสาร Silver nano และผ่านการทดสอบ 

ตามมาตรฐาน JIS Z 2801 : 2000 
3. ใช้เม็ดพลาสติก FOOD GRADE 100% ไม่ผสมพลาสติกรไีซเคลิ 
4. ถังน้ าพลาสติกผลติจากเม็ดพลาสติก Polyethylene มอก. 816-2556 
5. วัตถุดิบ Polyethylene ที่ใช้ได้รับ UV 20  ตามมาตรฐาน ASTM G155  

(ส าหรับสินค้า รุ่น Granito-combac nano) 
6. วัตถุดิบ Polyethylene ที่ใช้ได้รับ UV 8 ตามมาตรฐาน ASTM G155  

(ส าหรับสินค้า รุ่น Money-combac nano)  
   

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด      0 2611 0290 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า  
(New Energy Ventilator : NEV)  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า  
(New Energy Ventilator : NEV) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร ์
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร ์
ผู้จ าหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร ์
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร ์
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :      

เมื่อลูกหมุนหมุนจากลมภายนอกจะได้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าชาร์จเก็บ
ไว้ในแบตเตอรี่ โดยมีชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม ถ้าลูกหมุนหมุนเร็วก็จะชาร์จไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่มาก ถ้าลูกหมุน 
หมุนช้าก็จะชาร์จไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่น้อย โดยการหมุนของลูกหมุนไม่สูญเสียความเร็วมากนัก การระบายอากาศ             
จึงลดประสิทธิภาพลงน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการได้พลังงานไฟฟ้ากลับคืนมาทดแทนการช้าลงจากการหมุนของลูกหมุน   
แต่ถ้าลมพัดน้อยหรือไม่มีลมพัดเลย ชุดตรวจจับความเร็วจะสั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์น าพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้มา
เรียงกระแสแบบ 3 เฟส ท างานสลับกันเสมือนอินเวอร์เตอร์จ่ายออกมาให้ขดลวดที่เคยเป็นชุดก าเนิดกระแสไฟฟ้านั้น           
กลับกลายเป็นมอเตอร์หมุนลูกหมุนเพื่อระบายอากาศโดยอินเวอร์เตอร์จะจ่ายไฟฟ้าออกมาเป็นระยะ ๆ เพื่อประหยัดไฟฟ้า แต่ 
ถ้าเมื่อใดชุดตรวจจับความเร็ว ตรวจจับได้ว่าลูกหมุนมีลมพัดมากระท าให้ความเร็วรอบสูงขึ้นเป็นการก าเนิดกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น 
จนสามารถชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้แล้วชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้หยุดจ่ายไฟฟ้าออกมาเสมือนอินเวอร์เตอร์ให้กับ
ขดลวด และชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ชาร์จกระแสไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่เป็นเช่นนี้ตลอดไป  

ตารางแสดงการท างานลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าและมอเตอร์ (NEV) ในภาวะต่าง ๆ 

โหมด 
ความเร็วลม สถานะไฟสัญญาณ 

ความหมาย หน่วย : เมตร ต่อ 
วินาที 

เขียว แดง 

ไม่มีความเร็วลม V = 0 ติด ดับ ใช้ไฟจากแบตเตอรี ่
ในการหมุนลูกหมุนระบายอากาศ 
(ลูกหมุน หมุนด้วยกระแสไฟฟ้า) 

เริ่มมลีม V = 0.5 – 1.5 กะพริบ กะพริบ เตรียมพร้อมส าหรบัการเก็บประจไุฟฟ้า 
(ลูกหมุน หมุนด้วยแรงลมภายนอก) 

เริ่มชาร์จ V > 2 ดับ กะพริบทุก ๆ 
10 วินาที 

เริ่มการเก็บประจไุฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ 
(ลูกหมุน หมุนด้วยแรงลมภายนอก) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (NEV 25") : มีขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 635 มิลลิเมตร 
2.  ลูกหมุนระบายอากาศ จะเริ่มชาร์จ (เก็บประจไุฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่) ที่ความเร็วลม 2 m/s 
3.  อัตราการระบายอากาศ 218 L/s ที่ความเร็วลม 3.6 m/s 
4.  ลูกหมุนระบายอากาศผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 13.7 W ที่ความเร็วรอบ 200 rpm. 

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

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์      0 2943 1813 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ป๊อกแทงค์ (POG TANKS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  บริษัท วอเทอร์ป๊อก จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

ระบบผลิตน้ าประปา “POG” คือระบบประปาแบบใหม่ที่ได้มีการปรับปรุงโดยรวมเอาขั้นตอนในการผลิต
น้ าประปามารวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งได้ถูกคิดค้นและออกแบบขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหางาน
ก่อสร้าง ปัญหาความซับซ้อนของการจัดการ และปัญหาการดูแลบ ารุงรักษาระบบการผลิตน้ าประปา โดยเฉพาะคุณภาพน้ าที่
ผลิตได้จากระบบ POG ต้องมีคุณภาพดีขึ้น และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน WHO (ท้ังนี้ การประปานครหลวง การประปาส่วน
ภูมิภาค และกรมอนามัย ก็ใช้ข้อมูลจาก WHO ในการอ้างอิงมาตรฐานเรื่องน้ า) และต้องตรวจวัดค่าตามที่รายการก าหนดได้ 

ระบบผลิตน้ าประปา “POG” รวมเอากระบวนการในการผลิตน้ าประปามาไว้ด้วยกันด้วยหลักการ All in one 
(รวมขั้นตอนทุกอย่างมาอยู่ในขั้นตอนเดียว) และ Put On the Ground  (ยกทุกอย่างมาไว้บนดิน)  โดยยังคงหน้าที่และ
คุณสมบัติที่ดีไว้อย่างครบถ้วน แต่ได้น้ าที่มีคุณภาพดีกว่า ลดขั้นตอนยุ่งยากต่างๆ เช่น การรวมขั้นตอนการเติมอากาศ  
การกวน การตกตะกอน การกรอง และการระบายก๊าซอันตราย มาไว้ด้วยกันในอุปกรณ์ช้ินเดียว ท าให้การก่อสร้าง  
การติดตั้งระบบ และการจัดการดูแลรักษาง่ายและคล่องตัวขึ้น ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบเดิม 70 % 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. POG  เป็นระบบผลิตน้ าประปาท่ีถังเก็บน้ ามีอุปกรณ์กรองอยู่ภายใน ซึ่งเป็นการรวมขั้นตอนการผลติ

น้ าประปา และวาล์วควบคุมต่าง ๆ มาไว้จุดเดียวกัน 
2. POG  เป็นระบบผลิตน้ าประปาท่ีใช้พื้นที่ในการติดตั้งระบบผลติน้ าประปา อยู่ในช่วง 24 ตารางเมตร 

– 64 ตารางเมตร 
3. POG  เป็นระบบผลิตน้ าประปามกี าลังการผลิตอยู่ในช่วง 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง – 10 ลูกบาศก์

เมตร/ช่ัวโมง 
4. น้ าประปาท่ีผลิตไดจ้ากระบบ POG ไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพน้ าอ้างอิงมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข 
5. คุณภาพน้ าดิบที่ใช้ในระบบประปา POG ไม่ควรมีการปนเปื้อน สารตะกั่ว สารปรอท สารแคดเมียม 

สารหนู และสารพิษอื่นๆ รวมถึงสิง่มีชีวิตที่ท าให้เกิดโรคทั้ง 5 กลุ่ม คือ แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ  
โปรโตซัว และสาหร่าย  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561 
 

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

 
  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด     08 2453 5596  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010003 

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

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และจา้งที่ปรึกษา (ดร.รัฐ พิชญางกูร) 
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท จี.ไอ.บี. เทรดดิ้ง จ ากัด 
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซาท์เทิร์นแอกริคัลเชอะโปรดักส์ 
  3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยเพาเวอร์ทรี จ ากัด 
  4. บริษัท นฤคม จ ากัด 
  5. บริษัท เปิงใจ๋ จ ากัด 
  6. บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จ ากัด 
  7. บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2559 – พฤศจิกายน 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถส่งเสริมให้พืชมีความแข็งแรง และการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น โดยที่
ไม่ได้จัดเป็นปุ๋ยและวัตถุอันตราย 

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

หนักปนเปื้อน 
4. มีน้ าหนักเฉลี่ยของโมเลกุลที่เหมาะสม คือ 2.4 x  104 Daltons 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2559 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2561 
 

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

 
 

 
 
 

 บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสรมิการเจรญิเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ า 
ส าหรับสัตว ์

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

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สเุจตน์ ช่ืนชม และ  
ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธ์ุ โดยไดร้ับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทฟี 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) มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

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

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

 
 
 

 
 
 

 

 บริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จ ากัด      0 2571 0770  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สารเสรมิการเจรญิเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง 
ส าหรับสัตว ์

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

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สเุจตน์ ช่ืนชม และ  
ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธ์ุ โดยไดร้ับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด)์ ชนิดผง ส าหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ            ผ่าน
กระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซึ่งเป็นสารเสริมการ
เจริญเติบโตของร่างกายส าหรับสัตว์ เหมาะส าหรับ สุกร และ ไก่ไข่ 
 โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือ อาหารซึ่งร่างกายสัตว์        
ไม่สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรีย
บริเวณในล าไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการท างานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

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

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010010 

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

Elicitor) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด จ้างที่ปรึกษา

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 : บริษัท จี.ไอ.บี.เทรดดิ้ง 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 และกลุ่มที่เป็น Precursor กระตุ้นและเหนี่ยวน าให้พืชเกิดกระบวนการสร้างภูมิต้านทานขึ้นจากภายในเกิดการ
ป้องกนัและต้านทานต่อการเข้าท าลายของโรค แมลงและสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม มีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ที่ยาวนาน 
และสามารถซึมผ่านเซลล์พืชได้ทันที มีคุณสมบัติสามารถส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานให้แก่พืช การเจริญเติบโต และ
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตพืช และได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถส่งเสริมการสร้างภูมติ้านทานต่อโรค และแมลงในพืช 
2. สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  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
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ช่ืนชม และ  

 ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากดั 
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 เหมาะ
ส าหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ กุ้ง และปลา  

แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิช่ัน) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ 
หรืออาจเรียกวา่ 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 

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

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  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 :PowderMultimineral Chito Amino Acid Organic 
Chelate) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด และจ้างท่ีปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ช่ืนชม และ  

 ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  บริษัท โมริน่า โซลูช่ันส์ จ ากดั 
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 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 โดยไม่เปิด โอกาสให้ประจุลบจากที่อื่นเข้าท า
ปฏิกิริยาแร่ธาตุนั้นได้ ท าให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งท าให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อีกทั้งยังสามารถ
กระตุ้นภูมิ ท าให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น 

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

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  จอกยางลดการเกาะติดของยางพารา  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   จอกยางวอนนาเทค 

หน่วยงานที่พัฒนา :   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้รบัทุนสนับสนุนจาก ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท วอนนาเทค จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท วอนนาเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท วอนนาเทค จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

ในกระบวนการเก็บเกี่ยวน้ ายางจะมีการสูญเสียน้ ายางเกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากสมบัติการยึดเกาะผิวของน้ ายาง 
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บเกี่ยวน้ ายางสดในสวนยางพารา โดยจะมีน้ ายางเหลือติดภาชนะเป็นปริมาณไม่น้อย 
ทุกครั้ง และกลายเป็นขี้ยางหรือยางแห้งด้อยคุณภาพราคาต่ า ก่อให้เกิดเช้ือจ านวนมากและมีการปนเปื้อนในน้ ายางสด
น าไปสู่การบูดเน่า ท าให้ต้องใช้สารเคมีค่อนข้างมากในการปรับสภาพในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปยางถัดไป      
ขี้ยางจะท าให้จอกยางได้ปริมาณน้ ายางน้อยลงทุกที และการแกะดึงขี้ยางแรงๆ ส่งผลให้จอกยางแตกหักง่ายต้องเปลี่ยนใหม่
อยู่เสมอ 
                ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบจอกยางลดการเกาะติดของยางพารา จึงพัฒนาโดยหลักการของการเคลือบผิว  
ที่ช่วยลดปริมาณการสูญเสียยางท่ีควรจะใช้การได้ ลดการเกรอะกรังในภาชนะท าให้จุลินทรีย์ช่วยถ่วงเวลาการบูดเน่าของยาง
และถนอมให้จอกยางมีอายุใช้งานนานขึ้นโดยปริยาย 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นจอกยางหรือภาชนะรองรับน้ ายางรูปถ้วยกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 – 16 เซนติเมตร 

แล้วแต่ขนาด 
2. สามารถเทหรือยกได้ง่าย ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมผลผลิต 
3. สามารถลดปริมาณกรดไขมันระเหย (volatile fatty acid : VFA) ท่ีเกิดจากเช้ือและการปนเปื้อนตกค้าง

ในจอก 
4. เนื้อเหนียวทนทานไม่กรอบเปราะ เศษยางไม่กลืนเป็นเนื้อเดียวกับภาชนะจนลอกไม่ออกอย่าง      

จอกยางท่ัวไป สามารถลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของเกษตรกรได้ในระยะยาว 
 

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

 
 
 
 

 
 บริษัท วอนนาเทค จ ากัด      0 7420 1371  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   น้ าเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  น้ าเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามโนวาส จ ากดั รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามโนวาส จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามโนวาส จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2568 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 โดยธรรมชาติ อัตราการเกิดลูกโคเพศเมีย 50% : 50% ลูกโคเพศผู้ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีพันธุกรรมในการให้
น้ านมก็ไม่สามารถผลิตน้ านมได้ จึงถูกส่งฆ่าก่อนเวลาอันควร โดยปกติ เซลล์สืบพันธุ์ของโคนมเพศเมีย เรียก สเปิร์มเอ็กซ์  
(X chromosome-bearing spermatozoa) และสเปิร์มวาย (Y chromosome-bearing spermatozoa) ก าหนดการเกิด
ลูกโคเพศผู้ เทคโนโลยีในการคัดเพศสเปิร์ม 
 ส่วนนวตักรรมของบริษัทฯ ใช้กระบวนการผลิตน้ าเช้ือโคนมแยกเพศ ด้วยปฏิกิริยาไซโตท็อกซิค (Cytotoxicity) 
ที่ประกอบด้วย : (1) น้ าเช้ือ (semen) ที่มีสเปิร์มเอ็กซ์ (เพศเมีย) และสเปิร์มวาย (เพศผู้) (2) โมโนโคลนอลแอนติบอดี 
(Monoclonal antibody) ที่จ าเพาะต่อสเปิร์มวาย ที่คณะวิจัยได้พยายามผลิตโดยใช้เวลามากกว่า 10 ปี และ (3) โปรตีน
คอมพลิเมนท์ (Complement protein) เมื่อผ่านการบ่มเพาะสเปิร์มวายจะถูกท าลาย เมื่อน าน้ าเช้ือไปแช่แข็งเพื่อรอการ
ผสมเทียมให้กับแม่โคนมจะท าให้ลูกโคที่ เกิดมามีสัดส่วนเพศเมียมากขึ้น เนื่องจากสเปิร์มที่มี ชีวิตรอ ดส่วนใหญ่ 
เป็นสเปิร์มเอ็กซ์   
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นน้ าเชื้อโคนม หรือ โคเนื้อคัดเพศแช่แข็งเพื่อใช้ส าหรับการผสมเทียมโค 
2. ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดลูกโคเพศเมียจากค่าเฉลี่ยในธรรมชาติ 50% เป็น 70% 
3. มีความเข้มข้นของสเปิร์มมากกว่า 10 ล้านตัวต่อหลอด 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บริษัท สยามโนวาส จ ากดั    0 5322 0724 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการเกษตร : ครุภัณฑ์การเกษตร 

รหัส : 02020004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย: ถังน้ าพลาสติก (Plastic Water Tank) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย:  “บุญเต็ม” (ถังน้ าพลาสติก วี72, ขนาดความจุ 1000 ลิตร)  
 “Boontem” (Plastic Water Tank V72, 1000 Liters) 
หน่วยงานที่พัฒนา:  บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จ ากัด   
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด:  บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จ ากัด (ผู้ผลิต) 
ผู้จ าหน่าย: บริษัท ไมโคร อินเจคช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย: บริษัท บุญเต็ม จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย:     บริษัท ไมโคร อินเจคช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน: มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
                ผลิตภัณฑ์ถังน้ าพลาสติก วี72 เป็นถังน้ าชนิดตั้งบนพื้น แบบมีฝาปิดที่สามารถแยกออกจากถังได้ มีน้ าหนักเบา 
มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก แรงขีดข่วน และไม่เสียรูปง่าย ได้รับการออกแบบให้รูปทรงคล้าย “ถ้วย” มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของปากถังกว้าง ผนังท ามุมเอียงรับกับเส้นผ่านศูนย์กลางของด้านก้นถังซึ่ งมีขนาดเล็กกว่า ดังนั้น ในการขนส่งจึง
สามารถซ้อนสวมถังในลักษณะแนวตั้งได้ 10 ถัง ต่อขนาดพื้นท่ีในการวางถังหนึ่งถัง  
 ถังน้ าพลาสติก วี72 ได้รับการออกแบบให้ มีโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัย สามารถตั้งซ้อนเพื่อการใช้งานได้ 2 
ช้ัน มีพื้นที่รองรับการติดตั้งท่อน้ าเข้าและท่อน้ าออก จ านวน 5 ต าแหน่ง บริเวณโดยรอบถังส่วนล่าง ท าให้ผู้ใช้งานมีความ
สะดวกในการติดตั้งท่อน้ าเข้า และท่อน้ าออกได้รอบทิศทาง  อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการติดตั้งท่อน้ าเข้า และท่อน้ า
ออกได้หลายรูปแบบ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อน้ า ลดจ านวนจุดเช่ือมต่อ การติดตั้งท่อน้ าดูเรียบร้อยสวยงาม  
 ถังน้ าพลาสติก วี72 ตอบสนองลักษณะการใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นภาชนะบรรจุ กักเก็บ หรือส ารอง
น้ าส าหรับอุปโภค และบริโภคในครัวเรือน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้
งานให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เป็นภาชนะบรรจุส าหรับผลิตผลทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การประมง 
หรือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับการขนส่งอ่ืนๆ เป็นต้น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ถังน้ าพลาสติก วี72 ขนาดความจุ 1000 ลิตร ชนิดตั้งบนพ้ืนราบ แบบมีฝาปิดที่สามารถถอดแยกออก
จากตัวถังได้ 

2. สามารถตั้งซ้อนถังน้ าพลาสติก วี72 ขนาด 1000 ลิตร ได้ 2 ถัง โดยไม่เสียรูปทรง เมื่อติดตั้ง
อุปกรณ์เสริมส าหรับการตั้งซ้อนภายในช้ันล่าง และติดตั้ง “แกนตรึงแนว” ส าหรับวางซ้อนระหว่าง 
ฝาถังช้ันล่างกับก้นถังถังด้านบน  

3. มีพื้นท่ีรองรับการติดตั้งท่อน้ าเข้าและท่อน้ าออก จ านวน 5 ต าแหน่ง บริเวณโดยรอบถังส่วนล่าง   
4. สามารถซ้อนสวมถังเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการขนส่ง ปลอดภัย และประหยัด

ค่าใช้จ่าย  
5. ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยถังน้ าพลาสติก วี72 ได้รบั

การทดสอบ อ้างอิงตามข้อก าหนด “มอก. 998-2553: ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุน ้าบริโภค” จาก  
“กรมวิทยาศาสตร์บริการ” รวมถึงการท าทดสอบ อ้างอิงตามข้อก าหนด “มอก.1379-2551: 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังเก็บน้ าพลาสติก” จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 
(หมายเหตุ : เสารับน ้าหนักพลาสติกพีวีซีตาม มาตราฐาน มอก.17-2532 ในชุดอุปกรณ์ส้าหรับการ 
ตั งซ้อน ได้ถูกทดสอบ และได้รับการทดสอบคุณสมบัติแรงกดสูงในแนวดิ่งจาก สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

6. ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2009 และ
ได้รับประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (T-Mark) จากส านักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

7. ถังน้ าพลาสติก วี72 ผลิตจาก “พอลิพรอพิลีน” (Polypropylene หรือ PP) มีน้ าหนักเบา โดยมี
น้ าหนักถังเพียง 19 กก. และมีน้ าหนักฝา ประมาณ 6 กก. ท าให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

รูปตัวอย่างถังน้ าพลาสติก 

   
   
         ถังน้ าพลาสติก + ฝา                     ถังน้ าพลาสติก + ฝา + ชุดอุปกรณเ์สริมส าหรับการตั้งซ้อน 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บริษัท ไมโคร อินเจคช่ัน จ ากัด       0 2805 9074 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการเกษตร : ครุภัณฑ์การเกษตร 

รหัส : 02020005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ (Automatic Fertilizer Blending 
Machine)     

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ KPT-512  
(Automatic Fertilizer Blending Machine : KPT-512) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามแท็ปโก้ จ ากัด ร่วมวจิัย กับ บริษัท เค.ดับบลิว. 
เมทัลเวริ์ค จ ากัด 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท สยามแท็ปโก้ จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามแท็ปโก้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้งานง่ายแค่กดปุ่ม ผลิตปุ๋ยเคมี 
ทีละกระสอบ ได้ธาตุอาหารเต็มสูตรทุกกระสอบและน้ าหนักครบ 50 กิโลกรัม มีระบบพิมพ์คิวอาร์โค้ดและเลขล๊อตนัมเบอร์ 
ใช้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังส าหรับลูกค้า สารวัตรปุ๋ยและเจ้าของกิจการ เครื่องจักรมีขนาดเล็ก ลงทุนน้อย ไม่ต้องขอ รง.4 
เหมาะส าหรับ SME สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง กลุ่มเกษตรกร) และโรงงานผลิตปุ๋ย
ประจ าอ าเภอ 
 เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 วางองค์ประกอบเครื่องจักรเรียงกันในแนวดิ่ง จากถังเก็บแม่ปุ๋ย
ด้านบน ลงถังช่ัง เข้าถังผสม และบรรจุกระสอบ ในกระบวนการผสม แม่ปุ๋ยและส่วนผสมอื่นๆ จะไหลต่อเนื่องกันด้วย
ระยะทางสั้นที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการผสม โดยไม่สัมผัสสายพานล าเลียงหรือท่อเหล็ก ช่วยลดปัญหาฝุ่นและ
ความสกปรก เพราะไม่ต้องใช้ผงปูนโดโลไมต์ท าความสะอาดสายพานเหมือนเครื่องผสมปุ๋ยทั่วไป 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้งานง่ายแค่กดปุ่ม 
2. ก าลังการผลิตต่อเนื่อง 12 ตัน/ชั่วโมง (240 กระสอบ/ช่ัวโมง) 
3. ผสมปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตร ครั้งละกระสอบ (50 กิโลกรัม) ธาตุอาหารเต็มสูตรทุกกระสอบ น้ าหนักครบ 
4. มีค่าความคลาดเคลื่อนน้ าหนักวัตถุดิบแต่ละชนิดไม่เกิน +/- 0.04 กิโลกรัม และมีค่าความคลาดเคลื่อน

น้ าหนักต่อกระสอบไม่เกิน +/- 0.20 กิโลกรัม (0.4%) 
5. ใช้แม่ปุ๋ยและวัตถุดิบผสมปุ๋ยได้ 5 ชนิด 
6. ใช้แม่ปุ๋ยบรรจุกระสอบจัมโบ้ขนาด 1 ตัน (หรือใช้แม่ปุ๋ยบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม ที่สามารถหาซื้อ

ง่ายในท้องตลาดได้) 
 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการเกษตร : อื่นๆ  

รหัส : 02030001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ าตาลมะพร้าวทรายทอง Coconut sugar sandy gold 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  น้ าตาลมะพร้าวทรายทองอินทรีย์ Chiwadi 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด ร่วมวิจัยกับสถาบันโภชนาการ  

ด้านการศึกษา ดัชนีน้ าตาลต่ า จากมหาวิทยาลยัมหิดล 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

นวัตกรรมจากน้ าตาลมะพร้าว ด้วยการใช้ใยอาหารเป็นเทคนิคการซึมซับอนุภาคน้ าออกไปจากโมเลกุลในภาวะ
กึ่งวิกฤตของน้ าตาลด้วยกระบวนการออสโมซิสเพื่อควบคุม phase transition ตาม Ehrenfest classification ที่สลาย
ลักษณะ thermodynamic เปลี่ยนสภาพ ขนาดโมเลกุล พลังงาน และความหนืด กลายเป็นอนุภาคผงร่วนร่อนออกจากกัน
ได้ โดยเป็นน้ าตาลที่มีดัชนีน้ าตาลต่ าที่เอื้อให้ผู้รักสุขภาพ ผู้ระวังน้ าตาลในกระแสเลือด  และผู้ป่วยเบาหวานทานได้ และยัง
เป็นแหล่งของโปแตสเซียมและจุลธาตุต่างๆ ที่เสริมให้ร่างกายแข็งแรง 

น้ าตาลมะพร้าวทรายทองใช้ปรุงอาหารและปรับรสชาติอาหารให้สมดุลจากกลุ่มเกลือแร่และกรดอะมิโน
โดยเฉพาะโมโนโซเดียมกลูตาเมทท่ีมีอยู่ในน้ าตาลมะพร้าวจึงเหมาะสมที่เป็นเครื่องปรุงรสผง เนื่องจากน้ าตาลให้ความหวาน
กลมกล่อม จึงสามารถน าไปใช้ได้ในการท าอาหารหวานและเครื่องดื่ม เช่น โรยหน้าเค้ก ทานกับผลไม้เปรี้ยวๆ ใช้ชงกับ
เครื่องดื่มธัญพืชหรือกาแฟต่างๆ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการเกษตร : อื่นๆ 

รหัส : 02030002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ าหวานดอกมะพร้าว Coconut Flower Syrup 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  น้ าหวานดอกมะพร้าว Chiwadi 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด ร่วมวิจัยกับสถาบันโภชนาการ  

ด้านการศึกษา ดัชนีน้ าตาลต่ า จากมหาวิทยาลยัมหิดล 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

นวัตกรรมจากการปรับโมเลกุลน้ าตาลมะพร้าวให้ลื่นไหล ด้วยการใช้หัวเชื้อจากน้ าหวานดอกมะพร้าว ขัดขวาง
การตกผลึก จึงไหลลื่นเหมือนน้ าผึ้ง โดยเป็นน้ าตาลที่มีดัชนีน้ าตาลต่ าที่เอื้อให้ผู้รักสุขภาพ ผู้ระวังน้ าตาลในกระแสเลือด และ
ผู้ป่วยเบาหวาน ทานได้ และยังเป็นแหล่งของโปรแตสเซียม กรดอะมิโนและจุลธาตุต่างๆ ที่เสริมให้ร่างกายแข็งแรง 

น้ าตาลดอกมะพร้าวใช้ทานกับแพนเค้ก ขนมปัง ปรุงอาหารและปรับรสชาติอาหารให้สมดุลเนื่องจากน้ าตาล   
ให้ความหวานกลมกล่อม จึงสามารถน าไปใช้ได้ในการท าอาหารหวานและเครื่องดื่ม เช่น โรยหน้าเค้ก ทานกับผลไม้เปรี้ยวๆ 
ใช้ชงกับเครื่องดื่มธัญพืช หรือกาแฟต่างๆ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการเกษตร : อื่นๆ 

รหัส : 02030003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ผสมน้ าหวานจาก 
ดอกมะพร้าวอินทรีย์ (เนคติก้า) Organic Coconut Flower 
Syrup Vinegar (Nectegar) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชีวาดี เนคตีก้า (Chiwadi Nectegar) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด ร่วมวิจัยด้านการศึกษาการยับยั้ง

เชื้อจุลินทรีย์ ร่วมกับบริษัท ไทยรสทิพย์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

นวัตกรรมจากการน าน้ าหวานดอกมะพร้าวที่มีดัชนีน้ าตาลต่ า มาบ่มกับน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าหวาน 
ดอกมะพร้าวท าให้กรดน้ าส้มธรรมชาติท าปฏิกิริยากับน้ าหวานเกิดสภาวะ isoelectric point ให้โปรตีนในน้ าหวาน
ตกตะกอน และเป็นกระบวนการคัดโปรตนีท่ีละลายน้ าได้ในภาวะ pH -3.2 - 3.8 ได้แก่ lysine, arginine, glutamine ที่เป็น
โปรตีนที่ช่วยการนอนหลับ คลายภาวะเครียด และช่วยการขับถ่าย การหมักบ่มในภาวะจ ากัดออกซิเจนในถังทรงสูง ในที่ร่ม
เป็นระยะเวลา 6 อาทิตย์ ส่งผลให้มีรสชาติเฉพาะ และพบวิตามินซีที่ 8% RDI (17.08 mg/100g) จากการวิเคราะห์ จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินซีจากธรรมชาติ สินค้าได้รับการรับรองออแกนิกด้วยมาตรฐาน USDA ที่ใช้นวัตกรรมอินทรีย์จาก 
การหมัก และบ่มแบบธรรมชาติ ที่ไม่เกิดแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็นเครื่องดื่มสังสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

เครื่องดื่มเนคติก้า จากน้ าส้มสายชูหมักใช้การกรองผ่านเครื่องกรองเซรามิก ขนาด 0.2 micron ที่กรองฝุ่นและ
เซลล์แบคทีเรีย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ใช้ hurdle technology โดยใช้ความเป็นกรดเปรี้ยวจากน้ าส้มสายชู และความเค็มจาก
เกลือแร่และความหวานจากน้ าหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ รักษาความเสถียรของสูตร (pH 3.2 – 3.8, Brix 30-32, Salt 
0.5%, Acidity 3.0-3.2%) ที่ยับยั้งการเน่าเสียแบบธรรมชาติตาม dressing hurdle technology ที่มีอายุสินค้าถึงสองปี 
โดยไม่ต้องแช่เย็น มีรสชาติเปรี้ยว หวานน า โดยกรดกลูตามิกช่วยเชื่อมรสชาติให้สมดุล เหมาะกับการดื่มและท าสลัดต่างๆ  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์  
 (Fexofenadine Hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  VIFAS (60 MGTABLET) หรือช่ือภาษาไทย ไวฟาส (60 มก. ชนิดเม็ด) 
 VIFAS (180 MGTABLET) หรือช่ือภาษาไทย ไวฟาส (180 มก. ชนิดเม็ด) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มา นูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2559 – มีนาคม 2562 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

ยาเฟกโซเฟนาดีน (Fexofenadine) เป็นยาในกลุ่มต่อต้านสารฮีสตามีน (Antihistamine) รุ่นที่ 2  
(มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายารุ่นที่ 1 โดยเฉพาะเรื่องอาการง่วงนอน เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีที่ผ่านเข้าในสมองได้น้อย) ซึ่งจะ
มีฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะเจาะจงกับ peripheral H1receptor (ตัวรับสารฮีสตามีนที่ท าให้สารนี้ท างานได้มีประสิทธิภาพ) ในขนาด
ปกติจะไม่มีฤทธิ์ anticholinergic (บล๊อกการท างานของสารสื่อในสมอง) หรือมีผลต่อ alpha1adrenegic receptor ซึ่งเป็น
ต้นเหตุของอาการแพ้ในร่างกายคนเราเช่นผื่นคันลมพิษมีน้ ามูกมากน้ ามูกคั่ง เป็นต้น 

ข้อเด่นของยานี้คือ ซึมผ่านเข้าหลอดเลือดในสมองได้น้อยจึงไม่ก่อให้เกิดอาการง่วงนอนมากนักมีข้อบ่งใช้
ส าหรับบรรเทาอาการที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เป็นตามฤดูกาล เช่น อาการจาม น้ ามูกไหล คันในจมูก คันตา 
น้ าตาไหล ตาแดง เป็นต้น และใช้ส าหรับบรรเทาอาการลมพิษผื่นคันเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ (chronic idiopathic urticarial)  
ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2559 

- เพิ่มขนาดความแรง 180 มิลลิกรมั (100 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :    ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และ 
      ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) ที่บรรจุในกระบอกฉีดยาที่ 
      มีเข็มฉีดยาติดถาวรพร้อมใช้  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Leuco-Plus 300 (ลิวโค-พลสั 300) , Leuco-Plus 300  
      (prefilled syringe) (ลิวโค-พลสั 300) 
หน่วยงานที่พัฒนา :      รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้นและน าเข้าตัวยาฟิลกราสทิม  
     จาก Center for Molecular Immunology ประเทศ Cuba  
     และวิจัยพัฒนาเพิม่เตมิ โดยบริษทั สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด  
     ในประเด็นดังนี้  

1. การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ ์
2. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณัฑ์   
3. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ให้ได้มาตรฐาน  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :      บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :   - 
ผู้แทนจ าหน่าย :  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :     มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2567  (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 Leuco-Plus (ลิวโค-พลัส) คือยาชีววัตถุยาฟิลกราสทิม เป็นยาฉีดให้กับผู้ป่วยตามข้อบ่งใช้เพื่อเพิ่มระดับ  
เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลในกระแสเลือด เพื่อลดการติดเช้ือในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด ผู้ป่วยมะเร็งที่ปลูกถ่าย  
ไขกระดูกผู้ป่วยที่มีภาวะนิวโทรฟิลในเลือดต่ าเรื้อรังรุนแรง และผู้ป่วยเอชไอวี โดยยา Leuco-Plus (ลิวโค-พลัส) ที่บรรจุเป็น
ยาฉีดปราศจากเช้ือพร้อมใช้ มีให้เลือกทั้งรูปแบบขวดแก้ว vial และแบบที่บรรจุพร้อมใช้ในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา 
ติดถาวร (prefilled syringe) โดยมีความแรง 300 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อภาชนะบรรจุ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ลิวโค-พลัส 300 บรรจุในขวดแก้ว (vial) 
2. ลิวโค-พลัส 300 บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มติดปลาย (prefilled syringe) 
3. ลิวโค-พลัส ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S 2015 
4. ลิวโค-พลัส ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ด้วยกระบวนการวิเคราะหค์ุณภาพซึ่งผา่นการรบัรองมาตรฐาน ISO 17025 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2560 
 

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

 

 บริษัท เอเพ็กซ์เซลา่ จ ากัด      0 2613 9939  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

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 4000 (ฮีมา-พลสั 4000),  

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

หน่วยงานที่พัฒนา :  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้นและน าเข้าตัวยา 
 อีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า จาก Center for Molecular  
 Immunology ประเทศ Cuba และวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม โดย 
 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ในประเด็นดังน้ี  

1. การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ ์
2. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณัฑ์   
3. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ให้ได้มาตรฐาน 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 Hema-Plus (ฮีม า -พลัส ) ค ือยาชีว วัตถุอ ีร ีธ รอ โพอิต ิน  ชนิดอัลฟ่า  (Erythropoietin-Alfa) โ ดย มี 
ข้อบ่งใช้ส าหรับเพิ่มระดับเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ผู ้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัดที่มีระดับ  
เม็ด เลือดแดงต่ า โดยมีการบรรจุพร้อมใช้ทั้งในขวดแก้ว (vial) และกระบอกฉีดยาที ่มีเข็มติดปลาย (prefilled 
syringe) โ ด ย ม ีค ว า ม แ ร ง  2000 unit/1mL 4000 unit/0.4mL 4000 unit/1mL 5000 unit/0.5mL แ ล ะ 
10000 unit/1mL 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ฮีมา-พลสั 4000 บรรจุในขวดแก้ว (vial) 
2. ฮีมา-พลสั 2000, 4000, 5000 และ 10,000 บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มตดิปลาย (prefilled syringe) 
3. ฮีมา-พลสั ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพ ภายใตม้าตรฐาน GMP PIC/S 2015 
4. ฮีมา-พลสั ตรวจวิเคราะห์คณุภาพ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์คณุภาพซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน  

ISO 17025 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 

-  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 
 -  เพิ่มช่ือทางการค้า Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000) และเพิ่มความแรง 5000 (1x1, 

5000 unit/0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มเีข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 
มกราคม 2561 

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

 บริษัท เอเพ็กซ์เซลา่ จ ากัด      0 2613 9939 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010021 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาฮิวแมน อัลบมูิน 20% (Human Albumin 20%) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากหน่วยงาน Green Cross 

Corporation จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมใน
ประเด็นดังนี ้
1. การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อควบคุมภาพพลาสมา 
2. การน าระบบสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการวัตถุดิบท่ีใช้ใน

การผลิต 
3. การปรับรูปแบบการจดัเรียงพลาสมาในห้องจัดเก็บพลาสมา 
4. การเปลีย่นแปลงและปรับปรุงกระบวนการละลายพลาสมา 

(Thawing) 
5. การออกแบบปรับปรุงและตดิตั้งอปุกรณ์ในการกรองป้องกัน

เศษถุงบรรจุพลาสมาที่เกิดจากเครื่องตัด (Cutting 
Machine) 

6. การออกแบบติดตั้งตัวยึด Bowl ของเครื่อง Centrifuge 
7. การเพิ่มระบบกรอง pre-filter แบบคู่ขนานในข้ันก่อน 

heat-treatment จาก 1 ตัว เป็น 2 ตัว 
8. การปรับระยะเวลานึ่งฆา่เชื้อด้วยเครื่องน่ึงฆ่าเช้ือด้วยความ

ร้อนช้ืน (Autoclave) 
9. การลดต้นทุน ปรับเปลี่ยนความเขม้ข้นของ NaOH ที่ใช้ใน

เครื่องล้างอุปกรณ์การผลติ (washing machine) 
10. การปรับค่า parameter ของเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ (Filling 

machine) โดยใช้อ้างอิงความหนดืของ maltose 40%  
11. การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบวิศวกรรม

สนับสนุนการผลิต 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  ศูนย์ผลติผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
 บริษัท ส เจรญิเภสัชเทรดดิ้ง จ ากดั  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  ศูนย์ผลติผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) เป็นยาปราศจากเช้ือส าหรับฉีด (Injection) ในรูปสารละลาย 
ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% มีลักษณะ ใส หนืดเล็กน้อย สีเหลืองออกน้ าตาลอ่อนหรือเขียวอ่อน เตรียมจากพลาสมา
ของคนที่มีสุขภาพดี มีความเข้มข้นของเกลือต่ า ผ่านขบวนการ Cold ethanol blood fractionation มีค่าความดัน 
ออสโมติคเป็น 4 เท่าของพลาสมามนุษย์ปกติเมื่อมีปริมาตรที่เท่ากัน มีส่วนประกอบของปริมาณโซเดียมไม่มากกว่า 160  
มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/l) หลังจากกระบวนการท าให้บริสุทธ์ิคงตัวและผ่านการกรองให้ปราศจากเชื้อ 2 ครั้งแล้ว จะถูกผ่าน
ความร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 10 ช่ัวโมง เพื่อก าจัดเช้ือไวรัสชนิดต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ บรรจุในภาชนะบรรจุ 
ยาฉีดปราศจากเชื้อ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

 
คุณลักษณะเฉพาะ 

อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) : ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20%  
ขนาดบรรจุ 50 มิลลิมิตร 
1. ขนาดบรรจุ 50 มิลลลิิตร บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ 
2. ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% (200 มิลลิกรมั ในสารละลาย 1 มิลลลิิตร) 
3. ประกอบด้วย Total protein (Semi-micro Kjeldahl) อยู่ในช่วง 95.0 – 105.0 % of protein 

stated on the label 
4. ประกอบด้วย Protein composition ไม่น้อยกว่า 95.0 % w/v of total protein 
5. ประกอบด้วย Sodium ไม่มากกว่า 160 mmol/l 

อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) : ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20%  
ขนาดบรรจุ 100 มิลลิมิตร 
1. ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลติร บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ 
2. ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% (200 มิลลิกรมั ในสารละลาย 1 มิลลลิิตร) 
3. ประกอบด้วย Total protein (Semi-micro Kjeldahl) อยู่ในช่วง 95.0 – 105.0 % of protein 

stated on the label 
4. ประกอบด้วย Protein composition ไม่น้อยกว่า 95.0 % w/v of total protein 
5. ประกอบด้วย Sodium ไม่มากกว่า 160 mmol/l 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์ผลติผลิตภัณฑจ์ากพลาสมา ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย      0 2263 9600 – 99 ต่อ 1814 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010022 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซิโลสตาซอล (Cilostazol)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เบสตาซอล (Bestazol) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
 จ้างศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช (Siriraj Clinical Research Center) วิจัย 

ในการศึกษาชีวสมมูลยาเบสตาซอล (Bestazol) เปรียบเทียบกับ
ยาต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

1. ใช้ในการรักษาหลอดเลือดแดงอุดตันเรื้อรัง เพื่อรักษาอาการขาดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของ  
หลอดเลือดแดงเรื้อรัง (chronic arterial occlusion) เช่น การเกิดแผล (ulceration) ความเจ็บปวด 
(pain) อาการเย็นตามปลายมือปลายเท้า (coldness of the extrimeties)  

2. ใช้ส าหรับป้องกันการกลับเป็นซ้ าของภาวะเนื้อสมองตายเนื่องจากหลอดเลือดอุดตัน ( cerebral 
Infarction) (ไม่รวมถึง cardiogenic cerebral embolism) 

3. มีผลการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับการ
รับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถใช้
แทนยาต้นแบบได้ 

4. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลได้ ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 บริษัท เบอร์ลินฟารม์าซูตคิอลอินดัสตรี้ จ ากัด      0 2737 6717 ตอ่ 860  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เบอร์ลอนทิน (Berlontin) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
 จ้าง Chula Pharmacokinetic Research Center วิจัย 
 ในการศึกษาชีวสมมลูยากาบาเพนทิน (Gabapentin) 

เปรียบเทยีบกับยาต้นแบบ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม:      
1. มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปรกติของเส้นประสาท (neuropathic pain) ในผู้ใหญ่ 
2. มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคลมชัก (Epilepsy) 

- ใช้เป็นยาเดี่ยว (monotherapy) ในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure with and without 
secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี  

- ใช้เป็นยารักษาเสริม (adjunctive therapy) ในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure with and 
without secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป  

3. มีผลการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

4. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) 
 

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

 
 
 
 
 

 

 
 

 บริษัท เบอร์ลินฟารม์าซูตคิอลอินดัสตรี้ จ ากัด       0 2737 6717 ต่อ 860 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010024 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซฟไตรอะโซน (CEFTRIAXONE) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  UTO – CEFTRIAXONE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด ร่วมวิจัยกับ ภาควิชาเภสัชศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. UTO – CEFTRIAXONE 1 ขวด (vial) ประกอบด้วย ตัวยา Ceftriaxone sodium eq.to Ceftriaxone 1 กรัม  
2. ลักษณะยา เป็นผงยาปราศจากเช้ือ สีขาว ส าหรับละลายแล้วได้น้ ายาปราศจากเชื้อใส ไม่มีสี ใช้ส าหรับฉีด 
3. เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม cephalosporin ที่ออกฤทธิ์ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ใช้ส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือดด าหรือ

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 
4. ใช้รักษาโรคติดเช้ือของหูช้ันกลางอักเสบเฉียบพลันจากเช้ือแบคทีเรีย ภาวะติดเช้ือแบคทีเรียในกระแส

เลือด  โรคติดเชื้อที่กระดูกและข้อ โรคติดเชื้อภายในช่องท้อง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง โรคสมอง
อักเสบ โรคติดเชื้อในช่องเชิงกราน โรคติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนัง ป้องกันภาวะติดเชื้อจาก
การผ่าตัด  โรคโกโนเรียที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 

5. UTO – CEFTRIAXONE เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 
โดยมีการศึกษาความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาเพื่อเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมในการ
บ าบัดรักษาไม่ต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งมีความปลอดภัยเนื่องจากถูกผลิตและ
ควบคุมคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาตาม GMP PIC/s (Good Manufacturing 
Pratices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

 บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด      0 2394 1703 ต่อ 115  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010025 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโดนีพีซลิ ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)    
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  TONIZEP 5 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
 จ้างบริษัท เมดิกา อินโนวา จ ากดั วิจัยร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil HCl) ขนาด 5 มิลลิกรัม มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัล
ไซเมอร์ (Alzheimer’s dementia) ในระยะแรกถึงระยะรุนแรงปานกลาง โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิยับยั้งที่จ าเพาะต่อเอนไซม์ 
acetylcholinesterase ที่มีมากในสมอง และยับยั้งเป็นแบบคืนกลับได้ ใช้ส าหรับรักษาภาวะสมองเสื่อม (dementia) 

ในส่วนของยา TONIZEP 5 ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ท าให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ (Original) 
ขณะเดี ยวกันยา TONIZEP 5 ยั งมี การท าการศึ กษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) โดยภาควิชาเภสัชวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับยา ARICEPT ซึ่งเป็นยาต้นแบบ 
นอกจากนี้ยา TONIZEP 5 เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  
แต่มีราคาถูกกว่าค่อนข้างมาก ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้นและเป็นการประหยัดงบประมาณทางด้านสาธารณสุข     
ในการน าเข้ายาจากต่างประเทศ  

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

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      0 2275 6053 - 9 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010026 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเมทิมาโซล (Methimazole)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ทิมาโซล (TIMAZOL) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด ร่วมวิจัยการศึกษาชีวสมมูล

กับศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเมทิมาโซล (Methimazole) ภายใต้ช่ือทางการค้าว่า Timazol นี้ เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ด เพื่อใช้รักษา
อาการต่อมไทรอยด์ท างานมากเกินปกติ บรรเทาอาการต่อมไทรอยด์ท างานมากเกินปกติ เพื่อเตรียมคนไข้ที่จะได้รับการ
รักษาด้วยการตัดต่อมไทรอยด์บางส่วนออก หรือด้วยการให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีน รวมทั้งในผู้ป่วยท่ีไม่สามารถรับการรกัษา
โดยการตัดต่อมไทรอยด์ได้ และใช้ในผู้ป่วยเด็ก เพื่อชะลอการผ่าตัดจนกว่าจะถึงอายุอันสมควร โดยยาต้นแบบในช่ือการค้า 
Tapazole ที่มีจ าหน่ายในประเทศไทยมีราคาสูง บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยพัฒนาและ
คัดเลือกสูตรต ารับ ศึกษาความคงสภาพของยา รวมทั้งได้ท าการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามี
ความทัดเทียมกันทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  เป็นยาที่ใช้รักษาอาการต่อมไทรอยด์ท างานมากเกินปกติ 
2.  ใช้บรรเทาอาการต่อมไทรอยด์ท างานเกินปกติ เพื่อเตรียมคนไข้ที่จะได้รับการรักษาด้วยการตัดต่อม

ไทรอยด์บางส่วนออกหรือด้วยการให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีน 
3.  ใช้ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับการรักษาโดยการตัดต่อมไทรอยด์ได้ และในผู้ป่วยเด็กเพื่อชะลอการ

ผ่าตัดจนกว่าจะถึงอายุอันควร 
4.  เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับยา

ต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคา 
ถูกกว่า 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010027 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol fumarate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  บิสลอค 2.5 (BISLOC 2.5) และ บิสลอค 5 (BISLOC 5) 
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 :  มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ยาออกฤทธิ์โดยปิดกั้นตัวรับเบต้า 1 แบบจ าเพาะเจาะจง ในขนาดการใช้ยา ≤ 20 มิลลิกรัม ยาจะไม่มีผล
หรือมีผลน้อยต่อการปิดกั้นตัวรับเบต้า 2 

2. Bisoprolol fumarate เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มี ชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจาก
ต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่า 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา BISLOC 2.5 : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปหัวใจ นูนเล็กน้อย ท้ังสองด้าน ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง  

อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา BISLOC 5 : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน รูปหัวใจ นูนเล็กน้อย ท้ังสองด้าน ด้านหนึ่งมีขีด 

แบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ 
3. ยา BISLOC มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบวันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้   
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010028 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลวไีทราซีแทม (Levetiracetam) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เลซีแทม 250 , เลซีแทม 500 (LECETAM 250 , LECETAM 500) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Levetiracetam เป็นยากันชักรุ่นใหม่ (novel antiepileptic drugs) ที่ใช้ส าหรับเป็นยาร่วมในการรักษา
อาการชัก ชนิด Partial onset myoclonic และ/หรือ Primary generalized tonic-clonic seizures โดยจากการศึกษา
พบว่ายา Levetiracetam ออกฤทธิ์ยับยั้ ง Voltage dependent N-type calcium channels GABA-ergic inhibitory 
transmissiom ซึ่งไปแทนที่ negative modulators ลด delayed rectifier potassium current และ/หรือการจับกับ 
synaptic โปรตีน ซึ่งเกี่ยวกับการหลั่งของสารสื่อประสาท โดยมีคุณสมบัติในการจับกับโปรตีนไดน้้อย (น้อยกว่า 10%) และม ี
Linear pharmacokinetic correlation รวมทั้ ง ไม่มีฤทธิ์ ยับยั้ ง  หรือกระตุ้ นการท างานของ liver enzyme ท าให้
เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาน้อยกว่ายาชักพื้นฐาน นอกจากนี้ยังเกิดอาการข้างเคียงน้อยกว่ายากันชักกลุ่มเก่า Lecetam เป็นยาที่
ผลิตขึ้นในประเทศไทย ท่ีมีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  Levetiracetam จัดเป็นยาในกลุ่ม antiepileptic drugs ซึ่งเป็นยากันชักรุ่นใหม่ที่ออกฤทธิ์กว้าง 

(Broad Spectrum) ท าให้สามารถรักษาอาการชักได้หลายประเภท 
2.  Levetiracetam ไม่มีฤทธิ์ยับยั้ง หรือกระตุ้นการท างานของ liver enzyme ท าให้เกิดปฏิกิริยา

ระหว่างยาน้อยกว่ายาชักพื้นฐาน 
3.  LECETAM 500 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Health Thai volunteers 

พบว่า ค่าทางเภสัชศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Keppra (R) 500 mg ซึ่งเป็นยาต้นแบบ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010029 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เซติซาล 5 (CETIZAL 5) 
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 :  มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. รักษาอาการแพ้ที่ เกี่ยวเนื่องกับสภาวะการแพ้ต่าง ๆ เช่น เยื่อจมูกอักเสบ จากการแพ้ตลอดปี  
(perennial allergic rhinitis) เยื่อจมูกอักเสบ จากการแพ้ตามฤดูกาล (seasonal allergic rhinitis) ลมพิษ
ที่เป็นเรื้อรัง (chronic idiopathic urticaria)  

2. ยา CETIZAL  5 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามียา CETIZAL 5 มีความเท่าเทียบของ 
การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยา CETIZAL 5 เป็นยาท่ีพัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปยาว ปลายมน นูน ท้ังสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร LC อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่ง
ครึ่ง และเลข 5 อยู่ด้านซ้ายของขีดแบ่งครึ่ง 

2. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา  
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์: ยา     

รหัส : 03010030 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สิลาทิโอ (SILATIO) 
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 :  มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ใช้รักษาความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงปอด (pulmonary artery hypertension, PAH) และช่วยเพิม่
ความสามารถในการออกก าลังกายให้ดีขึ้นและลดความดันโลหิตเฉลี่ยของหลอดเลือดแดงปอด 

2. ยา SILATIO มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา SILATIO มีความเท่าเทียบของการ
รักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. ยา SILATIO เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเม็ด รูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 20 อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง 
2. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้  

ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
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  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด      0 3856 4930 - 32 



74 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010031 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โลซู-3 และ โลซู-4 (LOSU-3 and LOSU-4) 
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 : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน(type2) เพื่อใช้เสริมกับการควบคุมอาหาร และการออกก าลังกาย 
ซึ่งอาจใช้ยานี้ร่วมกับ metformin หรืออินซูลินได้ 

2. ยา LOSU มีการศึกษาชีวสมมูลและศึกษาเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองกับยาต้นแบบ พบว่ายา 
LOSU มีความเท่าเทียมของการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับ      
การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยา LOSU เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงยาทุกระดับ และเพื่อ
ทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 

 คุณลักษณะเฉพาะ:  
1. LOSU-4 : ยาเม็ด รูปเลขแปด แบน มีขอบ สีฟ้า มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน โดยมี อักษร GL และ 

เลข 4 อยู่คนละข้างของขีดแบ่งครึ่งท้ังสองด้าน 
2. LOSU-3 : ยาเม็ด รูปเลขแปด แบน มีขอบ สีขาวออกเหลืองอ่อน มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน โดยมี 

อักษร GL และเลข 3 อยู่คนละข้างของขีดแบ่งครึ่งท้ังสองด้าน 
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้ทุกเม็ด ที่อ านวยความสะดวก

ในการบริหารยาของบุคลากรทางการแพทย์ 
 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010032 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อีโซแพม 10 (ESOPAM 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Escitalopram เป็นยาในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitor ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ เพิ่มการ
ตอบสนองต่อการรักษาและลดอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น เช่น ไม่มีฤทธิ์ทาง anticholinergic ฤทธิ์ง่วงซึม
น้อย ผู้ป่วยสูงอายุสามารถทนต่อยาได้มากกว่ายาในกลุ่มเดิม ในตอนเริ่มต้นขนาดยาของผู้สูงอายุควรให้ต่ า
และปรับขึ้นช้าๆ มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า อาการวิตกกังวล โรคย้ าคิดย้ าท า โรคตื่นตระหนกและ
โรควิตกกังวลในการเข้าสังคม ผลทางเภสัชวิทยาพบว่ายา escitalopram นั้นออกฤทธิ์ในการยับยั้ง 
serotonin อย่างเฉพาะเจาะจงและมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาในกลุ่ม SSRI  

2. Escitalopram ถูกผลิตขึ้นในประเทศไทยในช่ือการค้า ESOPAM 10 นั้นเปน็ยาในรูปแบบ Film coated 
tablet ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบจากต่างประเทศในชีวสมมูลที่เท่าเทียมกัน  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ESOPAM 10 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Healthy volunteers จ านวน 24 คน  

ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์มีชีวสมมูล 
เทียบเท่ากัน 

2. Lexapro 10 ซึ่งเป็นยาต้นแบบและได้มีการท าการศึกษาเทียบการละลายของผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัว 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา     

รหัส : 03010033 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วัลทิน 400 (VULTIN 400) 
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 :  มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. ใช้รักษาโรคชักแบบ Partial seizures ชนิด with and without secondary generalization โดยใช้เป็น 
ยาเดี่ยวในผู้ ใหญ่หรือเด็กอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป ใช้รักษาอาการปวดจากเส้นประสาทอักเสบ 
(Neuropathic pain) ในผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีข้ึนไป 

2. ยา VULTIN 400 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา VULTIN 400 มีความเท่าเทียบ
ของการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. ยา VULTIN 400 เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. แคปซูล เบอร์ 0 สีเหลือง บนแคปซูลมีเลข 400 สีด า ภายในบรรจุผงยาสีขาว 
2. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา  

ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010034 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยากาบาเพนติน (Gabapentin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Gabutin Capsule 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Gabutin Capsule เ ป็ นผลิ ตภัณฑ์ ย าซึ่ ง ป ระกอบด้ ว ยตั ว ย าส า คัญคื อ  Gabapentin 100, 300,  
600 มิลลิกรัม Gabapentin เป็นสารที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กับสารสื่อประสาท GABA ออกฤทธิ์โดยจับกับ 
binding side บริ เวณสมองที่สัมพันธ์กับ Voltage gated calcium channels ซึ่ ง เกี่ยวข้องกับการ
ปลดปล่อยสารสื่อประสาทท่ีก่อให้เกิดลมชักและความรู้สึกเจ็บปวด ดังนั้นยานี้จึงมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค
ลมชักและอาการปวดจากปลายประสาทอักเสบ 

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลผลิตภัณฑ์ยาสามัญเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Neurontin) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010035 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซ็ฟดิเนยีร์ (Cefdinir)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Samnir Capsule, Samnir Suspension 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 1.  Samnir เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่ งประกอบด้วยตัวยาส าคัญคือ Cefdinir จัดเป็นยาปฏิ ชีวนะในกลุ่ ม 
cephalosporin ออกฤทธ์ิโดยการยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย มีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ 
ยานี้มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ ได้แก่ โรคติดเช้ือที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน (หูส่วนกลาง
อักเสบเฉียบพลัน ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน คอหอย/ทอนซิลอักเสบเฉียบพลันแบบเป็นซ้ าและแบบเรื้อรัง) , โรคติดเชื้อที่ระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่าง (ปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียในชุมชน หลอดลมอักเสบเฉียบพลันซึ่งมีการติดเช้ือแบคทีเรีย
ซ้ าซ้อนและหลอดลมอักเสบเรื้อรังจากการติดเช้ือแบคทีเรียที่รุนแรงข้ึน) โรคติดเชื้อทางผิวหนังและโครงสร้างทางผิวหนังที่ไม่
มีภาวะแทรกซ้อน 
 2. ผลิตภัณฑ์นีม้ีรายงานการศึกษาชีวสมมูลผลติภณัฑ์ยาสามญัเทียบกับผลติภณัฑ์ยาต้นแบบ (Omnicef) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ :  ยา 

รหัส : 03010036 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Claraxim Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม cephalosporin รุ่นที่ 3 ออกฤทธ์ิท าลายเช้ือแบคทีเรีย
โดยยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย Cefotaxime มีฤทธิ์กว้างในการท าลายเช้ือแบคทีเรียและมีผลต่อ 
Pseudomonas aeruginosa (บางสายพันธุ์) รวมทั้งสามารถต้านเอนไซม์ β-lactamases ที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียได้  
มีข้อบ่งใช้ในการรักษาการติดเช้ือแบคทีเรียในส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกิดจากเช้ือซึ่งไวต่อยา ได้แก่ การติดเช้ือที่          
ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งปอดบวม, การติดเช้ือในช่องท้อง เยื่อบุช่องท้องอักเสบ, การติดเช้ือที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน, 
การติดเช้ือที่ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ, การติดเช้ือที่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งหนองใน อุ้งเชิงกรานอักเสบ, การติด
เชื้อที่หู การติดเช้ือท่ีกระดูกและข้อต่อ การติดเช้ือท่ีรุนแรงอื่นๆ   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010037 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโคลสิตเิมเตท โซเดียม (Colistimethate Sodium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Mellistin Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2566 (5 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Mellistin Injection เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาส าคัญ คือ Colistimethate Sodium 150 มิลลิกรัม เป็น
อนุพันธ์ sulfamethyl ของ Colistin ซึ่ง Colistin หรือ polymyxin E จัดเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม polymyxins ที่สร้างจากเชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus polymyxa var colistinus ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ gram-negative bacilli หลายชนิดและไม่
มีผลต่อแบคทีเรียแกรมบวก เช้ือราและไวรัส Colistimethate (Colistin-methanesulfonate) จะถูก hydrolyzed เป็น 
Colistin ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น cationic detergent โดยยาจะท าปฏิกิริยากับ Bacterial cytoplasmic membrane โดยการ
จับกับผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ส่งผลต่อการซึมผ่านของผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ท าให้ผนังเซลล์รั่วและแบคทีเรียตายในท่ีสุด 
ข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ :  ยา 

รหัส : 03010038 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาออนแดนซีตรอน ไฮโดรคลอไรด์ (Ondansetron 
Hydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Onsia Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Onsia เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาส าคัญคือ Ondansetron เป็นยาต้านอาเจียนในกลุ่ม Type 3 serotonin 
receptor antagonists ออกฤทธิ์ทั้งในระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย โดยยับยั้งที่ Type 3 serotonin receptor 
แบบเฉพาะเจาะจง จึงมีผลในการรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน ยานี้มีข้อบ่งใช้ส าหรับควบคุมอาการคลื่นไส้และอาเจียนใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัดหรือรังสี และป้องกันรักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผลิตภัณฑ์นี้มีรายงาน
การศึกษาชีวสมมูลผลิตภัณฑ์ยาสามัญเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Zofran) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010039 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซฟไตรอะโซน (ไดโซเดียม)  (Ceftriaxone (as disodium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Cef-3 Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Cef-3 เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่ งมีตัวยาส าคัญ คือ Ceftriaxone (as disodium) ซึ่ งจัดเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม 
Cephalosporins เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้าง มีข้อบ่งใช้ในการรักษาการติดเชื้อในส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกิดจากเชื้อซึ่ง
ไวต่อยา ได้แก่ การติดเช้ือที่ระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม การติดเช้ือของหู การติดเช้ือที่ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ  
ติดเช้ือในกระแสโลหิต (sepsis) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis) ป้องกันการติดเช้ือเกี่ยวกับศัลยกรรม การติดเช้ือของ
กระดูก ข้อ เนื้อเยื่อผิวหนัง การติดเช้ือในช่องท้อง การติดเช้ือโกโนเรียชนิดไม่ซับซ้อน และการติดเช้ือในผู้ป่วยโรค 
leptospirosis ซึ่งเกิดจากเชื้อ Leptospira interrogans จากสัตว์ท่ีเป็นพาหะและจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010040 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอะม๊อกซีซลิลิน (โซเดียม) และคลาวูลาเนท (โพแทสเซยีม)                                      
(Amoxicillin (as sodium) and Clavulanate (as potassium) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Cavumox Tablet /Cavumox Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

Cavumox เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีตัวยาส าคัญคือ Amoxicillin และ Clavulanic acid ซึ่ง Amoxicillin sodium 
เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างในการท าลายเช้ือแบคทีเรียโดยยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย กับ Clavulanate 
potassium ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้ง β – lactamase ที่สร้างจากเช้ือแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก ดังนั้น Clavulanate 
potassium จึงช่วยป้องกัน Amoxicillin ไม่ให้ถูกท าลายจากเอนไซม์ β – lactamase และช่วยให้ Amoxicillin ออกฤทธิ์
ท าลายเช้ือแบคทีเรียได้ในวงกว้างขึ้น นอกจากนี้  Clavulanate potassium มีผลต้าน plasmid – mediated และ 
chromosomal β  –  lactamase บ า ง ช นิ ด  แ ต่ จ ะ มี ผ ล เ ล็ ก น้ อ ย ต่ อ  chromosomally mediated type I 
cephalosporinases : Richmond – Sykes type I ซึ่งผลการต้านนี้มีความส าคัญต่อการถ่ายทอดผลการดื้อยาของ
แบคทีเรีย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010041 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซโฟเพอราโซน โซเดียม และซลัแบคแทม โซเดียม/             
(Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Sulcef Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด ร่วมกับบริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Sulcef Injection เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาส าคัญ คือ Sulbactam Sodium และ Cefoperazone Sodium 
โดย Sulbactam เป็น penicillinic acid sulfone ที่มีคุณสมบัติในการยับยัง้เอนไซม์ beta-lactamase ที่ผลิตโดยแบคทีเรยี
หลายชนิด จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการท าลายเช้ือของยากลุ่ม cephalosporin ต่อแบคทีเรียหลายสายพันธ์ุที่ดื้อต่อยานี ้
ส าหรับ Cefoperazone เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม cephalosporin รุ่นที่ 3 ที่ออกฤทธิ์กว้าง สามารถออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ทั้งชนิดแกรมบวก แกรมลบ และชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน โดยการยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของเช้ือแบคทีเรีย จึงใช้รักษา      
การติดเช้ือท่ีเกิดจากเชื้อซึ่งไวต่อยา ดังนี้ โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจท้ังส่วนบนและส่วนล่าง โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดนิ
ปัสสาวะ ภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ การติดเช้ือของอวัยวะภายในช่องท้องอื่นๆ ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ เยื่อบุมดลูกอักเสบ 
การติดเช้ืออื่นๆ ในระบบสืบพันธุ์ การติดเช้ือในกระแสเลือด การติดเช้ือที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน การติดเช้ือที่กระดูกและข้อ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010042 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเมโรพีเนม (ไตรไฮเดรท) (Meropenem (as trihydrate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Mapenem Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด และบรษิัท สยามเภสัช จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

 Mapenem (500 mg และ 1 g Injection) เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาส าคัญคือ Meropenem 500 มิลลิกรัม 
และ 1 กรัม เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม carbapenem ออกฤทธิ์โดยรบกวนการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย เป็นยาปฏิชีวนะ
ที่ออกฤทธิ์กว้างสามารถออกฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียได้ทั้งแกรมบวกและแกรมลบ และทนต่อเอนไซม์ Serine Beta-
lactamase ของแบคทีเรีย มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้  ได้แก่ การติดเช้ือในช่อง
ท้อง การติดเช้ือที่ผิวหนัง การติดเช้ือที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง การติดเช้ือที่เยื่อหุ้มสมอง การติดเช้ือที่ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน  เช่น เยื่อบุมดลูกอักเสบและการอักเสบของอุ้งเชิงกราน การติดเชื้อในกระแสเลือด และ
การติดเช้ือในผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ า โดยในการรักษาอาจใช้เดี่ยว ๆ หรือใช้ร่วมกับยาขนานอ่ืน 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010043 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาคลินดามัยซิน ฟอสเฟต (Clindamycin phosphate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Rosil Injection 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Rosil เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่ง 1 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาส าคัญคือ Clindamycin phosphate 150 มิลลิกรัม 
เป็นยาปฏิ ชีวนะกลุ่มเป็นอนุพันธ์ของ  Lincomycin ออกฤทธิ์ยับยั้ ง  (bacteriostatic) และท าลาย  (bacteriocidal)  
เช้ือแบคทีเรียโดยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของระดับยาที่บริเวณของการติดเชื้อ และความไวของเชื้อต่อยา  โดยยับยั้งการสร้าง
โปรตีนของเชื้อแบคทีเรียโดยการจับกับ 50S ribosomal subunits  ท าให้ไม่สามารถสร้างพันธะเปปไทด์ได้ ข้อบ่งใช้ในการ
รักษาโรคที่เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ ได้แก่ การติดเช้ือที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง การติดเช้ือที่
ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน การติดเช้ือที่กระดูกและข้อ การติดเช้ือทางสูติ-นรีเวช การติดเช้ือในช่องท้อง การติดเช้ือในกระแส
โลหิต และเยื่อบุหัวใจอักเสบ การติดเช้ือท่ีฟัน เป็นต้น 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010044 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาลีโวฟล็อคซาซิน (Levofloxacin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Lefloxin IV Infusion 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Lefloxin Injection (5 mg/ml) เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Levofloxacin จัดเป็นยา
ปฏิชีวนะในกลุ่ม fluoroquinolone ที่ออกฤทธิ์กว้าง โดยออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase และ topoisomerase IV 
ของแบคทีเรีย (type II DNA topoisomerases) ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการแบ่งตัวของเช้ือแบคทีเรีย 
Levofloxacin มีความแรงเป็น 2 เท่าของ racemic ofloxacin และมีฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียแกรมลบได้กว้าง จึงใช้ส าหรับ
รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ เช่น ปอดอักเสบชุมชน ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล การติดเช้ือท่ีผิวหนัง
ชนิดไม่แทรกซ้อน การติดเช้ือผิวหนังชนิดแทรกซ้อน การติดเช้ือของระบบทางเดินปัสสาวะ (ชนิดไม่รุนแรงถึงปานกลาง) 
กรวยไตอักเสบ (ชนิดไม่รุนแรงถึงปานกลาง) โพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน หลอดลมอักเสบเรื้อรังก าเริบเฉียบพลัน 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010045 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาอะไซโคลเวียร์ (โซเดียม) (Acyclovir (as sodium)) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Vilerm Tablet 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 Acyclovir เป็นยาต้านไวรัส (antiviral agent) ในกลุ่ม purine nucleoside analogue ซึ่งจากการทดลองใน
หลอดทดลอง พบว่า Acyclovir มีฤทธิ์สูงต่อ herpes simplex virus (HVS) types I และ HVS types II และ varicella -
zoster virus ตามล าดับ Acyclovir ออกฤทธิ์โดยรบกวนการสังเคราะห์ DNA และยับยั้งขบวนการ replication ของไวรัส 
ซึ่งข้ึนอยู่กับการเปลี่ยน Acyclovir ไปเป็น Acyclovir triphosphate ใช้ในการรักษาและป้องกันการติดเช้ือไวรัสที่ไวต่อยานี้ 
เช่น โรคเริมที่เกิดจาก Herpes simplex virus ที่ผิวหนัง และเยื่อบุเมือกรวมทั้งเริมที่อวัยวะเพศ ป้องกันโรคเริมในผู้ป่วย
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
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  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั      0 2625 9999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

 ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010046 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  OLFOVEL-500 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด จ้าง บริษัท เมดิกา อินโนวา 

จ ากั ด  และ  ภาควิ ช าอ ายุ ร ศ าสต ร์  คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบ
กับยาต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) ขนาด 500 มิลลิกรัม เป็นยาต้านแบคทีเรียในกลุ่มฟลูโอโรควิโนโลนที่   
ออกฤทธิ์กว้างโดยการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase ของแบคทีเรีย ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการแบ่งตัวของ
แบคทีเรียมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง รวมถึงเชื้ออื่น ๆ ท่ีเป็นสาเหตุของโรค 
 ในส่วนของยา OLFOVEL-500 ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ท าให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
(Original) ขณะเดียวกันยา OLFOVEL-500 ยังมีการท าการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) โดยภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับยา 
CRAVIT 500 ซึ่งเป็นยาต้นแบบ 
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 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      0 2275 6053 - 9 



90 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา     

รหัส : 03010047 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยามีลอกซิแคม (Meloxicam) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  MELOBIC-15 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด จ้าง บริษัท เมดิกา อินโนวา 

จ า กั ด  แ ล ะ ภ า ค วิ ช า เ ภ สั ช วิ ท ย า  ค ณ ะ แ พทย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยา
ต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยามีลอกซิแคม (Meloxicam) ขนาด 15 มิลลิกรัม มีคุณสมบัติระงับอาการปวด และอาการอักเสบ ในกลุ่มยา
ต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs-NSAIDs) โดยมีหน้าที่ในการยับยั้งการสร้าง 
Prostaglandin ผ่านทางเอนไซม์ Cyclooxygenase type II (COX-II) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ 
 ในส่วนของยา MELOBIC-15 ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ  ท าให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
(Original) ขณะเดียวกันยา MELOBIC-15 ยังมีการท าการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) โดยภาควิชาเภสัชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ ยา MOBIC ซึ่งเป็นยา
ต้นแบบ 
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 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      0 2275 6053 - 9 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา     

รหัส : 03010048 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล  (Candesartan cilexetil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  TODESAAR 8, TODESAAR 16 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด จ้าง บริษัท เมดิกา อินโนวา 

จ ากัด และ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตรอ้น 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท าการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยา
ต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil) มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รักษา
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วย impaired left ventricle systolic function (ที่มี left ventricular ejection fraction 
≤40%) โดยใช้ร่วมกับยากลุ่ม ACE inhibitors แบบ add-on therapy หรือใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยากลุ่ม ACE inhibitors 

ในส่วนของยา TODESAAR 8 และ TODESAAR 16 ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับ     
การตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ท าให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับ
ยาต้นแบบ (Original) ขณะเดียวกันยา TODESAAR 8 และ TODESAAR 16 ยังมีการท าการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence 
Study) โดยภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มี
ความแตกต่างกับยา BLOPRESS ซึ่งเป็นยาต้นแบบ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      0 2275 6053 – 9 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010049 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  TOPRELIN 150 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด จ้าง บริษัท เมดิกา อินโนวา 

จ า กั ด  และ  ศู นย์ วิ จั ย และพัฒนาทา ง ชี ว วิ ทย า ศ า ส ต ร์   
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ท าการศึกษา 
ชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) ขนาด 150 มิลลิกรัม มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของ
เส้นประสาทส่วนกลางและส่วนปลายในผู้ใหญ่ (Neuropathic pain) และใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชักมาตรฐานในการรักษา
โรคลมชักแบบ partial seizure 

ในส่วนของยา TOPRELIN 150  ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ท าให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ (Original) 
ขณะเดียวกัน ยา TOPRELIN 150 ยังมีการท าการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทาง
ชีววิทยาศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับยา LYRICA 
150 ซึ่งเป็นยาต้นแบบ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010050 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คลอวาส-40  (CHLOVAS-40) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมัน โดยออกฤทธิ์ยับยั้งของเอ็นไซม์ HMG-CoA 
reductase ซึ่งท าหน้าท่ีเร่งปฏิกิริยารีดักช่ันของ 3-hydroxy-3 methylglutaryl-coenzyme A ให้กลายเป็น mevalonate 
ในกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ ซึ่งมีข้อบ่งใช้ ดังนี้ 

1. ลดความเสี่ยงการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง การท า revascularization 
procedures การเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลว และอาการเจ็บหน้าอกจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ 

2. รักษาผู้ป่วย Fredrickson type III ซึ่งตอบสนองไม่เพียงพอต่อการควบคุมอาหาร 
3. ใช้เป็นยาที่ใช้เสริมกับการควบคุมอาหารในการลดระดับคอเลสเตอรอลรวม lipoprotein cholesterol  

มีความหนาแน่นต่ า (LDL-C) apolipoprotein B (apo B) และไตรกลีเซอไรด์ที่สูง และช่วยเพิ่มระดับ 
lipoprotein cholesterol ที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)  

4. ใช้ส าหรับป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมันท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถให้โดยการรับประทาน 
2. เป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรให้มีความคงตัวดีขึ้น และมีการละลายดีขึ้น 
3. เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing Practices 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

4. มีวิธีการผลิตที่ท าให้ตัวยาส าคัญกระจายตัวได้อย่างสม่ าเสมอ และเพิ่มความคงตัวของยาด้วยการ
เคลือบเม็ดยา 

5. มีชีวสมมูลกันท้ังอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
 

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

 
  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั    0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010051 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอโทซิน (ATOZIN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์ (Macrolide) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเช้ือ
แบคทีเรีย มีกลไกการออกฤทธิ์โดยการจับกับ 50S ribosomal subunit ของเช้ือจุลชีพที่ไวต่อยานี้ ส่งผลให้เกิดการยับยั้ง
การสังเคราะห์โปรตีน ยาอะซิโธรมัยซิน มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค ดังนี้ 

1. การติดเช้ือแบคทีเรียที่ก าเริบอย่างเฉียบพลันในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
2. ไซนัสอักเสบเฉียบพลันจากการติดเช้ือแบคทีเรีย 
3. การติดเช้ือเฉียบพลันในหูช้ันกลาง 
4. โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน (CAP) 
5. แผลริมอ่อน (chancroid) ในเพศชาย 
6. คอหอยอักเสบ/ทอนซิลอักเสบ 
7. การติดเช้ือท่ีผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังชนิดไม่ซับซ้อน 
8. ท่อปัสสาวะอักเสบและปากมดลูกอักเสบ ท่ีเกิดจากเช้ือ Chlamydia trachomatis (หนองในเทียม) 

และที่เกิดจากเชื้อ Neisseria gonorrhoeae (หนองในแท้) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาเอโทซิน เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ และสามารถให้โดยการรับประทาน 

2. ยาเอโทซิน รูปแบบยาแคปซูลเป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรต ารับยาให้มีความคงตัวดีขึ้น และมีการ
ละลายดีขึ้น 

3. ยาเอโทซิน เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing 
Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

4. ยาเอโทซิน มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น
ยาจึงมีความปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่า  
ยาต้นแบบ 
 

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

 
 

 
  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั    0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010052 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone 
Hydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไกตาโซน (GITAZONE) และ ไกตาโซน-ฟอร์ท (GITAZONE-
FORTE) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท  มีตัวยาส าคัญ คือ ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone 
Hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด เป็นยาลดระดับน้ าตาล เพิ่มฤทธิ์การควบคุม
ระดับน้ าตาล โดยท าให้เซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมันนั้นไวต่อฮอร์โมนอินซูลิน และยับยั้งการสร้างน้ าตาลจากตับ  
ยาไพโอกลิทาโซนมีการกระตุ้น peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPAR-gamma) ซึ่งพบมาก
บริเวณเนื้อเยื่อไขมัน กล้ามเนื้อลายและตับ ส่งผลให้การ transcription ของ insulin-positive genes เพิ่มมากขึ้น  
ท าให้เกิดกระบวนการควบคุมการน าน้ าตาลกลูโคสไปใช้ และการเมแทบอลิซึมของไขมันในร่างกาย 
   ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท  มีข้อบ่งใช้ ดังนี้  ใช้ลดระดับน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยให้
รับประทานเพียงอย่างเดียวหรืออาจใช้ร่วมกับยาลดระดับน้ าตาลชนิดอื่น เช่น Sulfonylurea, Metformin หรือยาฉีด
อินซูลิน ทั้งนี้ ควรมีการควบคุมอาหารและการออกก าลังกายควบคู่กัน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท  มีตัวยาส าคัญ คือ ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์  
(Pioglitazone Hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด 

2. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท ได้รับการพัฒนาสูตรต ารับยาให้มีการแตกตัวเร็ว และมีการ
ละลายที่ดีขึ้น 

3. ยาไกตาโซน เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต้นต ารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิต
และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good 
Manufacturing Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

4. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท  มีกระบวนการผลิตที่ท าให้ตัวยาส าคัญกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 
5. ยาไกตาโซน (GITAZONE : Pioglitazone 15 mg) ได้ถูกน ามาศึกษาการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาใน

หลอดทดลอง พบว่ามีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับยาไกตาโซน-ฟอร์ท (GITAZONE-FORTE : 
Pioglitazone 30 mg) โดยมียาทั้งสองต ารับ มีสถานที่ผลิตเดียวกัน และมีกระบวนการผลิตเดียวกัน 
และมี Dose proportionality  

6. ยาไกตาโซน-ฟอร์ท (GITAZONE-FORTE) มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภณัฑย์า
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้นยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ในการรักษามนุษย์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

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

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด    0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010053 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เค-ซุวา 20 (K-ZUVA 20) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมัน โดยออกฤทธิ์ยับยั้งของเอ็นไซม์ HMG-CoA 
reductase ซึ่งท าหน้าท่ีเร่งปฏิกิริยารีดักช่ันของ 3-hydroxy-3 methylglutaryl-coenzyme A ให้กลายเป็น mevalonate 
ในกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ ซึ่งมีข้อบ่งใช้ ดังนี้ 

1. ส าหรับรักษาความผิดปกติของไขมันในเลือด 
2. ส าหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับปฐมภูมิ 
3. ส าหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับทุติยภูมิ  

   คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมันท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถให้โดยการรับประทาน 
2. ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรต ารับยาให้มีความคงตัวดีขึ้น และมีการละลายดีขึ้น 
3. ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุม

คุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing 
Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

4. ยาเค-ซุวา 20 มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น
ยานีจ้ึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายา
ต้นแบบ 

5. การศึกษาการละลายในหลอดทดลองของยา ยาเค-ซุวา 20 พบว่ามีการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาใน
หลอดทดลองเหมือนกัน และสามารถออกฤทธิ์ได้ทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบในขนาดความแรง
เดียวกัน 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั    0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010054 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาวาลซาร์แทน (Valsartan) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไดโอฟอร์จ-160 (DIOFORGE-160) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลเิมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาไดโอฟอร์จ-160 มีตัวยาส าคัญ คือ วาลซาร์แทน (Valsartan) 160 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ดเคลือบ
ฟิล์ม ยาวาลซาร์แทน (Valsartan) เป็นยาในกลุ่ม angiotensin II type 1 receptor (AT1) antagonists ซึ่งการยับยั้ง
ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดฤทธิ์ลดความดันโลหิตจากการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือด ยับยั้งฤทธิ์ของระบบประสาทซิมพาเทติก 
และน าไปสู่การลดการด าเนินไปของภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ยาไดโอฟอร์จ-160 มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค ดังนี้ 

1. ส าหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
2. ส าหรับรักษาโรคภาวะหัวใจล้มเหลว 
3. ส าหรับรักษาภาวะหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

   คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยาไดโอฟอร์จ-160 มีตัวยาส าคัญ คือ วาลซาร์แทน (Valsartan) 160 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด

เคลือบฟิล์ม 
2. ยาไดโอฟอร์จ-160 เป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรต ารับยาให้มีการแตกตัวท่ีดีและการละลายที่ดี มีการ

เคลือบฟิล์มเม็ดยาเพื่อเพิ่มความคงตัวของเม็ดยา 
3. ยาไดโอฟอร์จ-160 เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิต

และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good 
Manufacturing Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

4. ยาไดโอฟอร์จ-160 มีกระบวนการผลิตที่ท าให้ตัวยาส าคัญกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 
5. ยาไดโอฟอร์จ-160 มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดดูซึมของผลติภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาตน้แบบ 

ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ายาต้นแบบ 

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

 
 
 
 

 
 
 

 

  บริษัท มิลลิเมด จ ากดั    0 2461 1234 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010055 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามานิดิปีน ไฮโรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เคอดิกา 20 (Kerdica 20) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Kerdica 20 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ใช้ส าหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อหา
สูตรยาที่เหมาะสม มีคุณภาพผ่านตามข้อก าหนดตามมาตรฐานต ารายา และมีการศึกษาเปรียบเทียบชีวสมมูลของยา 
(Bioequivalence study) กับยาต้นแบบ โดยศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบ สามารถใช้ทดแทนกันได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คนไข้สามารถเข้าถึง
ยาได้มากข้ึน ช่วยลดต้นทุนในการรักษาผู้ป่วย ในขณะที่ผู้ป่วยยังคงได้รับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเดิม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด    0 2319 8679 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010056 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาผสมอะม็อกซซีิลลินและคลาวลูานิกแอซิด (โคอะม็อกซิคลาฟ)                                                 
                                                                      (Amoxicillin and Clavulanic acid (Co-amoxiclav))      
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 เอเอ็มเค (AMK) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                             บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด ร่วมกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง

จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                      -  
ผู้จ าหน่าย :                                                     บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  -   
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :                                         เมษายน 2561 – เมษายน 2564 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

“AMK” หรือช่ือภาษาไทย “เอเอ็มเค”ประกอบด้วยตัวยาส าคัญสองชนิด คือ อะม็อกซีซิลีน (amoxicillin) และ
คลาวูลานิกแอซิด (clavulanic acid) 875/125 มิลลิกรัม มีข้อบ่งช้ีส าหรับรักษาโรคติดเช้ือท่ีมีสาเหตุจากแบคทีเรียทั้งแกรม
บวก ลบ และแอนแอโรบิคแบคทีเรีย ได้แก่ การติดเช้ือที่หู ปอด ไซนัส ผิวหนัง และทางเดินปัสสาวะ อะม็อกซีซิลินเป็น  
ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน ท าหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ส่วนคลาวูลานิกแอซิดเป็นยาที่ยับยั้งเอนไซม์
เบต้า – แลคแทมเมส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียถูกท าลายโดย amoxicillin ยา AMK เป็นผลิตภัณฑ์
รูปแบบยาเม็ดส าหรับรับประทานตามแพทย์หรือเภสัชกรสั่ง  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา AMK รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยาเคลือบฟิล์ม สีขาว 
2. ยา AMK ขนาด 1,000 มิลลิกรัม ประกอบด้วยอะม็อกซีซิลลิน 875 มิลลิกรัม และ คลาวูลานิกแอซิด  

125 มิลลิกรัม 
3. การตรวจวิเคราะห์ยา AMK ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นในความสามารถของการทดสอบและสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ 
4. ยา AMK ได้รับการท าชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ และได้ผลว่า ยา AMK มีความเท่าเทียมกับ 

ยาต้นแบบ 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  บริษัท อาร์เอ็กซ ์จ ากัด    0 2910 0950 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010057 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โทนาฟิล 100 (TONAFIL 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

 ยา TONAFIL 100 ประกอบด้วยตัวยา Sildenafil 100 มิลลิกรัม ออกฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์  
Phosphodiesterase type-5 (PDE5) ท าให้เกิดการเพิ่มของสารเคมี cGMP ส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดแดง
เกิดการคลายตัว ท าให้เลือดไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงองคชาตของบุรุษได้มากขึ้น มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศ เนื่องจากอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์เป็นที่พึงพอใจ (Erectile Dysfunction (ED))
 ยา TONAFIL 100 ในรูปแบบ Film-Coated Tablets เป็นยาที่พัฒนาและผลิตภายในประเทศไทย เพื่อ
ทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ โดยยานี้ผลิตภายใต้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) 
ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จาก
ต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ด้วย 

 ยา TONAFIL 100 มีรายงานการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (VIAGRA) โดยบริษัท เมดิกา อินโนวา จ ากัด และภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตน์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบอย่างมีนัยส าคัญ จึงสามารถใช้ยานี้
แทนหรือเปลี่ยนกับยาต้นแบบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด    0 2275 6053 - 9 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010058 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาแอมโลไดปิน (Amlodipine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 แอมโลปิน (Amlopine) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                           บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซตูิคอลอินดัสตรี้ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                      -  
ผู้จ าหน่าย :                                                     บริษัท เบอร์ลินฟารม์าซูติคอลอินดสัตรี ้จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซตูิคอลอินดัสตรี้ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :                                 เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

1. ยาแอมโลปิน (Amlopine) มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง (hypertension) โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด (myocardial ischemic) ทั้งจากที่มีการอุดตันของหลอดเลือดซึ่งท าให้มีอาการเจ็บหน้าอกที่คงที่และเรื้อรังจาก
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (chronic stable angina) หรือมีอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพราะมีการหด
เกร็งหรือหดตัวของหลอดเลือดโคโรนารี (prinzmetal’s or variant angina) ลดความเสี่ยงที่จะได้รับการท า coronary 
revascularization และป้องกันการต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะมีอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด โดยมีหลักฐานว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) (เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
หรือมี ejection fraction น้อยกว่า 40%)  

2. ยาแอมโลปิน (Amlopine) มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยภาควิชาเภสัชวิทยา 
คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ และสามารถใช้แทนกันได้ ที่ได้รับการ
รับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายช่ือผลิตภัณฑ์ในหนังสือรายช่ือผลิตภัณฑ์สามัญใหม่ที่มีความ 
เท่าเทียมในการบ าบัดรักษากับยาต้นแบบ (Orange Book)  

3. ยาแอมโลปิน (Amlopine) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาในการ
รักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s)  
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  บริษัท เบอร์ลินฟารม์าซูติคอลอนิดัสตรี้ จ ากัด    0 2737 6717  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010059 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : แอสแต ชิวเอเบิล 5 มก.(ASTAIR CHEWABLE 5 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 : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยามอนเทลูคาสต์ โซเดียม ภายใต้ช่ือทางการค้าว่า ASTAIR CHEWABLE 5 MG นี้เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ด
ชนิดเคี้ยว เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงป้องกันการเกิดอาการหอบในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 
รักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดจากการแพ้แอสไพริน และป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจากออกก าลังกายใช้ทั้งผู้ใหญ่และ  
เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ทั้งเยื่อจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป และเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตลอดปีในผู้ใหญ่และ  
เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยยาต้นแบบในช่ือการค้า Singulair 5 mg ที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง บริษัทจึงได้
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยและคัดเลือกสูตรต ารับ ศึกษาความคงสภาพของยา รวมทั้งการศึกษา
ชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ไบโอ เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกัน 
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงป้องกันการเกิดอาการหอบในช่วงเวลา

กลางวันและกลางคืน 
2.  ใช้รักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดจากการแพ้แอสไพริน และป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจากออกก าลังกาย 
3.  ใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ท้ังเยื่อจมูกอักเสบ  

จากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล และเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ท่ีเกิดขึ้นตลอดปี 
4.  เป็นยาเม็ดชนิดเคี้ยว เหมาะส าหรับเด็กและผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาได้ มีรสชาติดีจึงช่วยเพิ่ม  

ความร่วมมือในการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็ก 
5.  เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ 

ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่า 
 

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

 
 
 
 

  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด    0 2420 1632-5 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010060 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เลโวเซต (Levocet) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ ภายใต้ช่ือการค้า Levocet เป็นยาสามัญ ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยเอกชนไทย 
เพื่อใช้รักษาอาการที่เกี่ยวเนื่องกันสภาวะการแพ้ต่างๆ เช่น เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดูกาล เยื่อบุจมูกอักเสบจาก
การแพ้ตลอดปี และลมพิษที่เป็นเรื้อรัง ซึ่งยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง บริษัทจึงได้ด าเนินก ารวิจัยและ
พัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูลวิจัยและคัดเลือกสูตรต ารับท่ีเหมาะสม รวมทั้งการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ 
ซึ่งพบว่ามีความเท่าเทียมกันและได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา Levocetirizine dihydrochloride 5 มิลลิกรัม 
2. ใช้รักษาอาการที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะการแพ้ต่างๆ เช่น เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดูกาล  

เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตลอดปี และลมพิษท่ีเป็นเรื้อรัง 
3. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ สามารถใช้แทน

กันได้ โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

4. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั    0 2943 0935 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010061 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline HCl) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ซิซาลอน 50 (SISALON 50) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 1.  Sertraline จัดเป็นยาในกลุ่มรักษาโรคซึมเศร้า โดยเป็นตัวยับยั้ง reuptake ที่ neuron ที่เจาะจงต่อ 

neuronal serotonin (5-HT) แ ต่ มี ผ ล ต่ อ  norepinephrine แ ละ  dopamine neuronal reuptake  
น้ อ ย ม า ก  Sertraline ไ ม่ มี ค ว ามดึ ง ดู ดที่ จ ะ จั บ  (affinity) กั บ  adrenergic,  cholinergic, GABA, 
dopaminergic, histaminergic, serotonergic,หรือbenzodiazepine receptors 

 2.  Sertraline เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับต้นแบบจากต่างประเทศ แต่มีราคา 
ที่ถูกกว่า 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา SISALON 50 : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว ยาว นูน เล็กน้อย ปลายมนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร 

SL อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งและมีเลข 50 อยู่ข้างหนึ่งของขีดแบ่งครึ่ง 
2. ยา SISALON 50 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า มีความเทียบเท่าการรักษาโรค

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา SISALON 50 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วย ท้ังในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึง
ยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด    0 3856 4930 - 32 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010062 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโทพิราเมท (Topiramate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : พราด็อกซ์ 25 (PRADOX 25) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 1.  Topiramate เป็นยาต้านการชักโดยยับยั้ง neuronal voltage – dependent ที่ sodium channels มี

ผลท าให้เพิ่มประสิทธิภาพของ GABA (A) และต้านฤทธิ์ของ AMPA/kainite glutamate receptors และ
ยับยั้ง Carbonic anhydrase ได้เล็กน้อย 

 2.  Topiramate เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ          
แต่มีราคาที่ถูกกว่า 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ยา PRADOX 25 : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว กลม นูนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร T อีกด้านหนึ่ง 

มีเลข 25 
2. ยา PRADOX มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค 

ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3.  Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้ 
ทุกเม็ด เพื่อความสะดวกในการบริหารยา 

4. PRADOX เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010063 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โวซิน 250 (VOCIN 250) และ โวซิน 500 (VOCIN 500)  
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 : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Levofloxacin คือ S (-) enantiomer ของ fluoroquinolone ofloxacin โดย levofloxacin จะไปยับยัง้ 
DNA gyrase โดยจะไปยับยั้งการคลายเกลียวของ DNA และตัดสาย DNA ซึ่งเอนไซม์ DNA gyrase 
(topoisomerse ll) เป็นเอนไซม์ส าคัญที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของ DNA และจ าเป็นต่อ DNA 
replication และ transcription, DNA repair recombination และ transposition 

2. Levofloxacin เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ท่ีมีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ยา VOCIN 250 เป็นยาเม็ด รูปยาว นูน ปลายมนทั้ง 2 ด้าน เคลือบฟิล์มสีชมพูอ่อน ด้านหนึ่งมี
อักษร LF และเลข 250 อีกด้านหนึ่งเรียบ 

2. ยา VOCIN 500 เป็นยาเม็ด รูปยาว นูน ปลายมนทั้ง 2 ด้าน เคลือบฟิล์มสีชมพูอ่อน ด้านหนึ่งมี
อักษร LF อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง และเลข 500 อยู่ด้านหนึ่งของขีดแบ่งครึ่ง 

3. ยา VOCIN มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค
ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา 
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010064 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาพรามิเพซอล (Pramipexole)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พราเมกซอล 0.25 และ พราเมกซอล 1 

(PRAMEXOL 0.25 และ PRAMEXOL 1)  
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 : เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Pramipexole จั ด เป็ น  nonergot dopamine agonist โ ดยจะไปจับที่  D2 subfamily dopamine 
receptor แบบจ าเพาะ และที่ D3 และ D4 receptor การที่ pramipexole จับที่ receptor ดังกล่าวมี
ผลท าให้กระตุ้นฤทธิ์ของ dopamine ที่เส้นประสาท striatum และ substantia nigra 

2. PRAMEXOL เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ท่ีมีชีวมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ  
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา PRAMEXOL 0.25 เป็นยาเม็ดรูปรี แบน มีขอบ สีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร PM อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง 
2. ยา PRAMEXOL 1 เป็นยาเม็ดรูปกลม แบน สีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร PM1 อีกด้านหนึ่งมีขีดกากบาท 
3. ยา PRAMEXOL มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา มีความเทียบเท่าการ

รักษาโรค ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ดเพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010065 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin succinate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซอฟแคร์ 10 (Sofcare 10) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Solifenacin ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ Muscarinic receptors ส่งผลให้ลดการหดตัวของกระเพาะปัสสาวะ  
เพิ่มปริมาณปัสสาวะที่เหลืออยู่และลดความดันท่ีกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะปัสสาวะ 

2. Solifenacin เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ   
แต่มีราคาที่ถูกกว่า 

 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ยา Sofcare 10 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปยาวรี ปลายมน นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์ม สีชมพูอ่อน  

ด้านหนึ่งมีเลข 10 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา Sofcare 10 มิลลิกรัม มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา มีความเทียบเทา่

การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน   
คณะกรรมการอาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา 
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา     
รหัส : 03010066 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเดส-ลอราทาดีน (Desloratadine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อัลโลล่า 5 (ALLORA 5) 
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 : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. DESLORATADINE เป็น tricyclic histamine antagonist ที่ออกฤทธิ์ยาว ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้ง histamine 
แบบจ าเพาะ ต่อ H1-receptor โดย desloratadine ไปมีผลต่อ H1-receptor อย่างมีนัยส าคัญ จาก
การศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า desloratadine ไปยับยั้งการหลั่งของ histamine ใน mast cells ของ
มนุษย ์

2. ALLORA 5 เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ท่ีมีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ยา ALLORA 5 เป็นยาเมด็รูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมเีลข 5 อีกด้านหนึ่งเรียบ 
2. ยา ALLORA 5 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษา

โรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้  
       ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา ALLORA 5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยท้ังในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010067 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยารีบามไิพด์ (REBAMIPIDE) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  บาปิด 100 (BAPID 100) 
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 : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

1. Rebamipide ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นการสร้าง prostaglandin และเยื่อเมือกในกระเพาะอาหาร ยับยั้ง
การอักเสบ การสะสมของเม็ดเลือดขาว 

2. BAPID 100 เป็นยาท่ีผลิตขึ้นในประเทศไทย ท่ีมีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ยา BAPID 100 เป็นยาเม็ด รูปกลมนูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร REB  
อีกด้านหนึ่งมี 100 

2. ยา BAPID 100 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค 
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้  

       ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 
4. ยา BAPID 100 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่

มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010068 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเออร์บีซาร์แทน (Irbesartan) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เออร์บิซาร์ (IRBEZAR) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

ยาเออร์บีซาร์แทน ภายใต้ช่ือทางการค้า เออร์บิซาร์ ( IRBEZAR) ขนาด 300 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ด 
เคลือบฟิล์ม ข้อบ่งใช้เป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาลดความดันอื่นๆ ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ใช้รักษาภาวะ  
ความผิดปกติของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ส าหรับผู้ป่วยที่มีระดับครีเอทินินในซีรั่มสูงขึ้นและมีโปรตีนในปัสสาวะ 
(มากกว่า 300 มก./วัน) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีประวัติการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ยาเออร์บิซาร์เป็นยาที่ได้พัฒนา
ต ารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูก
ลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาใน
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้มากขึ้น และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว  
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ยาเออร์บิซาร์ มีตัวยาส าคัญ คือ Irbesartan 300 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม  
2. ยาเออร์บิซาร์เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต ารับ วิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย  

ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs 

3. ยาเออร์บิซาร์ ผ่านการศึกษาชีวสมมูล พบว่าทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 

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

 
 

 
 บริษัท มิลลเิมด จ ากัด    0 2461 1234  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010069 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคลพิโดเกรล จีพีโอ (75 มิลลิกรัม) (Clopidogrel GPO (75 mg)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  องค์การเภสัชกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ยา CLOPIDOGREL GPO ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Clopidogrel ในขนาด 75 มิลลิกรัม 
 ยา Clopidogrel เป็นยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ออกฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดโดยยับยั้ง
การจับของ adenosine diphosphate (ADP) กับ P2Y12 receptor ที่ เกล็ดเลือดอย่างจ าเพาะเจาะจง  ท าให้ ADP  
ไม่สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของ glycoprotein GP llb/llla complex ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเกาะกลุ่มของ
เกล็ดเลือด มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันทั้งในหัวใจ (Myocardial ischemia) และในสมอง (Cerebro-
vascular accident) มีขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง โดยจะรับประทานพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้ 
 ยา CLOPIDOGREL GPO มีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (PLAVIX®) ผลการศึกษาพบว่ายาท้ัง 2 รายการ
มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 องค์การเภสัชกรรม    0 2203 8600 - 3 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010070 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin (as dihydrate)) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Azith Capsule และ Azith Oral Suspension 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด ร่วมกับบริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามเภสัช จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

- Azith เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาส าคัญคือ Azithromycin (as dihydrate) จัดเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม 
macrolides ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย ใช้ส าหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย 

- ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ (Zithromax 250 mg capsule และ Zithromax 
oral suspension) 

- มีข้อมูลรายงานการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาปฏิชีวนะอะซิโทรมัยซินขนาด
ต่ าและขนาดสูงในการรักษาสิวอักเสบระดับรุนแรงปานกลาง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั   0 2625 9999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผสั 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System: Model-BioPlasma Cell 

Modulation) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย

ร่ วมวิ จั ยพัฒนา  กั บ  ภาควิ ช าฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพลาสมาและล าอณุภาคศูนย์
ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์แห่งประเทศไทยคณะทันตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มแพทย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ คณะแพทย์ 
แผนไทยอภัยภูเบศร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและโรงพยาบาล 
อภัยภูเบศร์ ปราจีนบุรี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

ไบโอพลาสมา เป็นนวัตกรรมพลาสมาเย็นที่เกิดจากการผสมผสานระบบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดัน และ
ความถี่สูงให้ปล่อยคลื่นสัญญานออกเป็นจังหวะปิดเปิดที่ควบคุมได้ ให้ผ่านหัวจ่ายชนิดที่เป็นตัวเก็บประจุท าจากฉนวน       
กึ่งตัวน าพิเศษที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้น ในการสร้างล าพลาสมาให้มีอุณหภูมิต่ าในสภาพบรรยากาศปกติ ท าให้สามารถ
ควบคุมอันตรายจากความร้อนสูงที่มักเกิดร่วมกับระบบพลาสมาบรรยากาศทั่วไปเพื่อเป็นทางเลือกแบบใหม่ในการ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ไบโอพลาสมา (BioPlasma Cell Modulation) เป็นระบบพลาสมาบรรยากาศอุณหภูมิต่ าที่ใช้อากาศธรรมดา
ที่อยู่โดยรอบหัวจ่ายเป็นตัวสื่อในการเกิดพลาสมาเมื่อน าเข้าไปประชิดใกล้หรือสัมผัสตรงกับผิว ท าให้เกิดเป็นล าพลาสมาชนิด
ฝอยละเอียดจ านวนมาก (Multiple micro plasma filaments) วิ่งสู่ผิวท าปฏิกิริยาลูกโซ่ทางฟิสิกส์และเคมีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของสิ่งที่มีหรือไม่มีชีวิตให้เกิดขึ้น 

ในระบบพลาสมาที่ใช้อากาศธรรมดาเป็นตัวสื่อกลางให้เกิดพลาสมาเย็นนี้ให้ช่ือว่าระบบไบโอพลาสมามีช่ือ
การค้าว่า BioPlasma Cell Modulation มีสองรูปแบบคือ BioPlasma Cell Modulation  ชนิดขาตั้งเคลื่อนที่ได้ และ 
EMW-BioPlasma Cell Modulation (system) ชนิดตั้งโต๊ะ ทั้งสองรุ่นเป็นเครื่องผลิตและจ่ายพลาสมาเย็นจากอากาศปกติ
เพื่อใช้กับ 

1. การขัดลอกสิ่งสกปรกปนเปื้อน ไขมันและสิ่งตกค้างรวมทั้งขจัดเชื้อโรคจุลชีพที่ก่อให้เกิดสิวที่อยู่บนผิวหนัง
โดยไม่เกิดบาดแผลเพื่อความสะอาดและปรับสภาพพ้ืนผิวและเร่งการซ่อมสร้างฟื้นฟูสภาพผิวใหม่ 

2. ช่วยเสริมสร้างบ ารุงสุขภาพผิวให้ดูงดงามแข็งแรงและช่วยเสริมประสิทธิภาพของเครื่องส าอางสมุนไพร
บ ารุงผิวและยาทารักษาสิว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. BioPlasma Cell Modulation  ได้ผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพมาตรฐานความ

ปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ท่ัวไปชนิดความเสี่ยงต่ า IEC 60601 – 1 , IEC 
60601 – 1 – 2  General requirement for safety and performance of medical device จาก 
หน่วยงาน PTEC สวทช. เรียบร้อยแล้ว 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

2. BioPlasma Cell Modulation ไบโอพลาสมาชนิดปล่อยล าพลาสมาตรงจากหัวจ่ายโดยใช้อากาศ
เป็นตัวสื่อน าสู่ผิว เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่ได้พัฒนาเพื่อใช้ทางการแพทย์ที่มีความ
ปลอดภัยสูงจากความร้อนท่ีเกิดกับเครื่องก าเนิดพลาสมารุ่นเดิม โดยการใช้หัวเก็บและจ่ายประจุชนิด
ที่พัฒนาขึ้นจากสารฉนวนกึ่งตัวน าไดอิเล็กตริกที่ออกแบบให้สามารถท างานสอดคล้องกับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าความถี่สูงท่ีมีก าลังต่ ากว่า 50 วัตต์ชนิดส่งสัญญาณป้อนเป็นระบบพัลส์ที่ปรับความถี่และ
ก าลังส่งท าให้พลาสมาสร้างล าพลาสมาที่ไม่ร้อน เสถียร ท างานสม่ าเสมอต่อเนื่องในการรักษา มีข้อ
บ่งช้ีในการใช้ คือ 
- การขดัลอกผิวบาง ๆ เพื่อท าลายสิ่งสกปรกสิ่งตกค้างเช้ือโรคจุลชีพท่ีก่อให้เกิดสิว เป็นการดูแล

รักษาความสะอาด และเพื่อรักษาสุขภาพผิวให้แข็งแรง 
- ปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพผิวให้ดูดีขึ้น 
- ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสิว และปัญหาจากสิวอักเสบ 
- เสริมฤทธิ์ยาทาแก้สิวและสมุนไพรเครื่องส าอางบ ารุงผิวท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ไทย 

 
++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System : Model-BioPlasmaJet 

System) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  รับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วม

วิจัยพัฒนากับภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพลาสมาและล าอณภุาคศูนย์ความเป็นเลศิ
ด้านฟิสิกส์แห่งประเทศไทยหน่วยศัลย์ศาสตร์ตกแต่งแผนก 
ศัลย์ศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

ไบโอพลาสมา เป็นนวัตกรรมเครื่องพลาสมาเย็นที่เกิดจากการผสมผสานระบบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่มี
แรงดัน และความถี่สูงให้ปล่อยคลื่นสัญญานออกเป็นจังหวะปิดเปิดที่ควบคุมได้ให้ผ่านหัวจ่ายชนิดที่เป็นตัวเก็บประจุท าจาก
ฉนวนกึ่งตัวน าพิเศษที่มีการออกแบบ และพัฒนาขึ้น ในการสร้างล าพลาสมาให้มีอุณหภูมิต่ าในสภาพบรรยากาศปกติ ท าให้
สามารถควบคุมอันตรายจากความร้อนสูงที่มักเกิดร่วมกับระบบพลาสมาบรรยากาศทั่วไปเพื่อเป็นทางเลือกแบบใหม่ในการ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ไบโอพลาสมา BioPlasmaJet system เป็นระบบพลาสมาบรรยากาศอุณหภูมิต่ าที่ใช้แก๊สเฉื่อย เช่น อาร์กอน 
(หรือฮีเลียม) จ่ายผ่านไปยังหัวจ่ายท าให้เกิดเป็นล าพลาสมาอุณหภูมิต่ าพ่นไปยังแผลหรือผิวเนื้อเยื่อโดยหัวจ่ายไม่ต้องสัมผัส
กับแผลหรือเนื้อเยื่อในระยะห่างประมาณ 3 มิลลิเมตร องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปลดปล่อยจากการแตกประจุ ได้แก่ อนุภาค 
อนุมูลแสงโฟตอนที่คายออกพร้อมสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าในล าพลาสมาจะท าปฏิกิริยาลูกโซ่ทางฟิสิกส์ และเคมีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของแผลหรือเนื้อเยื่อ 

ไบโอพลาสมาเจ็ท BioPlasmaJet มีสองแบบคือ 1. ชนิดขาตั้งเคลื่อนที่ได้ BPJ1 และ 2. ชนิดตั้งโต๊ะ BPJ2 
คุณสมบัติ: ไบโอพลาสมาเจ็ท (BioPlasmaJet): เครื่องให้ก าเนิดพลังงานพลาสมาเย็นเพื่อพ่นฉายล าแสง

พลาสมาบนแผลผิวหนังของมนุษย์หรือสัตว์หรือบนเนื้อวัสดุที่ไม่สามารถทนความร้อนได้และหัวจ่ายไม่สัมผัสแผลโดยใช้งาน
ร่วมกับแก๊สเฉื่อย 

ข้อบ่งใช้ :  ลดการอักเสบและการติดเชื้อจุลชีพบนแผลหรือผิวหนัง   
:  ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและเช้ือรา 
:  ช่วยลดการเน่าซมึไหลเยิม้ของบาดแผล  
:  กระตุ้นการซ่อมสร้างสมานแผล ใช้เร่งการงอกของเนื้อใหม่และเรง่การปิดในแผลเรื้อรัง 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1) BioPlasmaJet ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ IEC 60601 – 1, IEC 60601 – 1 – 2 

General requirement for safety and performance of medical device และได้รับการรับรอง
จาก อย. ให้ผลิตและจ าหน่ายได้ 

2) BioPlasmaJet ไบโอพลาสมาเจ็ท เครื่องให้ก าเนิดพลังงานพลาสมาเย็นเพื่อพ่นฉายล าแสงพลาสมา
บนแผลผิวหนังของมนุษย์หรือสัตว์หรือบนเนื้อวัสดุที่ไม่สามารถทนความร้อนได้และหัวจ่ายไม่สัมผัส
แผลโดยใช้งานร่วมกับแก๊สเฉื่อย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

3) ข้อบ่งใช้ : 
:  ลดการอักเสบและการติดเชื้อจลุชีพบนแผลหรือผิวหนัง 
:  ช่วยยับยั้งและขจัดเชื้อแบคทีเรยีดื้อยา 
:  ช่วยลดการเน่าซึมไหลเยิ้มของบาดแผล 
:  กระตุ้นการซ่อมสร้างสมานแผล ใช้เสริมการรักษาแผลให้มีการงอกของเนื้อใหม่ และเร่ง

การปิดในแผลเรื้อรัง 
 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical 
Model)    

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  หุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม:  

 เป็นหุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคลที่ขึ้นรูปจากเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ ส าหรับใช้ในการ
วินิจฉัยโรค วิเคราะห์ และวางแผนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติที่ซับซ้อน เช่น ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกหรือพิการแต่ก าเนิด
ของกะโหลกศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร ตลอดจนเนื้องอก หรือความพิการของกระดูกของผู้ป่วย เป็นต้น โดยสามารถ
ทดลองท าการผ่าตัดจากหุ่นจ าลองนี้ ก่อนที่จะท าการผ่าตัดจริง เพื่อก าหนดแนวทางการผ่าตัดที่ปลอดภัยและได้ประสิทธิผล
สูงสุด รวมถึงสามารถใช้ในการเป็นต้นแบบเพื่อเตรียมวัสดุฝังในแก่ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 
 
หมายเหตุ :  ชนิดของวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปเป็นหุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล ได้แก่ ABS, PLA และ Resin 
     (รายละเอียดตามภาคผนวก ก หน้า ผ-1 ถึง ผ-5)   
 

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด      0 2901 7412  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore Mattresses) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                   SAWAKY : ที่นอนลดแผลกดทับ  
 (SAWAKY : Anti-Bedsore Mattress)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โอพี เอสซี  เฮลท์  จ ากัด ได้จ้ างคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นหน่วยงานวิจัย โดยได้รับเงิน
สนับสนุนโครงการคูปองนวัตกรรมจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
ปี พ.ศ. 2559 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
                ที่นอนลดแผลกดทับ คือที่นอนแบบใหม่ ซึ่งปรับปรุงขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติในการช่วยลดแรงกดทับและระบาย
อากาศได้ตลอดเวลา  จึงเหมาะสมต่อการน าไปใช้กับผู้ป่วยนอนติดเตียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ  โดยได้รวม
เอาวัสดุที่มีคุณสมบัติลดแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและระบายอากาศบริเวณผิวหนังได้ตลอดเวลาเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้แก้ปัญหา
แผลกดทับ ซึ่งได้ออกแบบให้สอดคล้องกับสรีระร่างกายของมนุษย์ในท่านอนและการใช้งานท่ีเหมาะสม คือ ที่นอนลดแผลกด
ทับ ออกแบบให้มีโครงสร้าง 2 ช้ัน ประกอบด้วย ช้ันล่าง เป็นแผ่นระบายความร้อนท าหน้าที่พยุงน้ าหนักให้เกิดความโปร่ง
ด้านล่าง  และช้ันบน เป็นแผ่นฟองน้ าเจาะรูพรุนขนาดใหญ่ท าหน้าที่ลดแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและถ่ายเทความร้อนของ
ร่างกายลงสู่ด้านล่างได้รวดเร็วและตลอดเวลา เมื่อน าทั้งสองช้ันมาประกอบกันจะเป็นโครงสร้างที่โปร่งตลอดทั้งผืน และ
โครงสร้างยังแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้ 5 ส่วน  โดยแต่ละส่วนจะมีขนาดเท่า ๆ กัน และแยกอิสระต่อกัน สามารถถอดท าความ
สะอาดได้ทีละส่วน สลับสับเปลี่ยนต าแหน่งได้ทุกต าแหน่ง (การสลับต าแหน่งเพื่อไม่ให้ฟองน้ ายุบตัวในจุดเดิม ๆ หรือเป็น
หลุม และยังคงรูปเดิมตลอดอายุการใช้งาน)  
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. ที่นอนลดแผลกดทับ เป็นที่นอนที่มีวัสดุ 2 ช้ัน ประกอบด้วย ช้ันล่าง เป็นแผ่นระบายความร้อน อีวีเอ 
และช้ันบน เป็นแผ่นฟองน้ า พียูเจาะรูพรุนขนาดใหญ่และหุ้มด้วยผ้ายืดโพลีเอสเตอร์ที่มีรูพรุน  
มีปลอกผ้าหรือผ้าปูที่นอนเป็นตัวยึดล็อกเบาะนอนท้ัง 5 ส่วนเข้าไว้ด้วยกัน  

2. ที่นอนลดแผลกดทับ เป็นที่นอนที่แบ่งเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนมีขนาด 40 x 87 x 5.5 เซนติเมตร  
น ามาเรียงต่อกันเพื่อใช้งาน มีขนาดรวม 87 x 200 x 5.5 เซนติเมตร  ใช้วางบนเตียงนอนผู้ป่วยหรือ
พื้นที่ท่ีเหมาะสม                                                                                                              

3. ที่นอนลดแผลกดทับ เป็นที่นอนที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า และไม่ต้องซ่อมบ ารุง 
4. สินค้ารับประกัน 3 ปี (รับประกันตัววัสดุแผ่นระบายความร้อนและแผ่นฟองน้ า) 

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

 
 
 

 

  บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จ ากัด    0 5502 5086 หรือ 09 8565 1692  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์     
รหัส : 03020015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมตัิ (Dialyzer Reprocessor) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คิดนี่-คลีน (KIDNY-KLEENTM) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เมดิทอป จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เมดิทอป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เมดิทอป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ KIDNY-KLEENTM Model COMPACT และ COMPACT II (ตัวกรอง 
ไตเทียมใช้กับเครื่องไตเทียมส าหรับท าการล้างไตของผู้ป่วยโรคไต) ใช้ส าหรับการ Reprocess ตัวกรองไตเทียม (Dialyzer) 
เพื่อการน าตัวกรองไตเทียมที่ใช้แล้วนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้กับตัวกรองไตเทียมชนิดต่างๆ ที่มี
ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ตัวกรองไตเทียมชนิด Low Flux, Middle Flux, High Flux และ Hemofilters โดยเครื่องจะท า
การล้าง (Clean) ตรวจสอบประสิทธิภาพ ได้แก่ การตรวจวัดค่าปริมาตรที่เหลืออยู่ของเส้นใยในตัวกรอง (TCV Test),     
การตรวจสอบการแตกรั่วของเส้นใยตัวกรอง (Leak Test) และการอบฆ่าเช้ือตัวกรอง (Sterilization) ทั้งหมดเองโดย
อัตโนมัติ และยังมีการท าความสะอาด, อบฆ่าเช้ือ (Disinfection) ภายในระบบเองโดยอัตโนมัติ โดย Model COMPACT   
จะเป็นแบบ 1 ช่องล้าง และ Model COMPACT II จะเป็นแบบ 2 ช่องล้างอยู่ในเครื่องตัวเดียวกัน ซึ่งสามารถล้างตัวกรอง 
ไตเทียมได้ 2 ตัวพร้อมกัน โดยแยกการท างานเป็นอิสระ  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องมีคุณสมบัติในการล้างท าความสะอาด (Cleaning) ตัวกรองไตเทียมได้ภายในระยะเวลา  
8 – 10 นาที 

2. เครื่องสามารถตรวจวัดปริมาตร (Volume Testing) ของตัวกรองไตเทียมได้ 
3. เครื่องสามารถตรวจหาการรั่วซึม (Leak Testing) ของตัวกรองไตเทียมได้ 
4. เครื่องมีระบบเติมน้ ายาฆ่าเชื้อเพื่ออบฆ่าเช้ือตัวกรองไตเทียมได้ (Sterilant Filling) 
5. เครื่องสามารถดูดน้ ายาฆ่าเช้ือเข้มข้น (Concentrate Solution) ไปผสมในเครื่องอัตโนมัติ   

(Auto Dilution) ตามโปรแกรมที่ผู้ใช้งานเลือก 
6. เครื่องผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้า (Electrical Safety Test) ตามมาตรฐาน  

IEC 60601-1: 2012 
7. เครื่องผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Test) ตามมาตรฐาน IEC 60601-1-2 

Ed.3: 2007 
 

การรับประกันและบริการบ ารุงรักษา 
 บริษัทฯ รับประกันเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติเป็นเวลา 2 ปี รวมค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

รายการอุปกรณส์ าหรับเครื่องล้างตัวกรองไตเทยีมอัตโนมัติ (KIDNY-KLEENTM) 1 Set 

รุ่น  COMPACT (Single Channel) รุ่น  COMPACT II (Double Channel) 
No. Description Quantity No. Description Quantity 
1 MDT Main Body 1 1 MDT Main Body 1 
2 Tray 1 2 Tray 1 
3 Connector  Key 1 3 Connector  Key 2 
4 Power Cord 1 4 Power Cord 1 
5 Water Inlet Line Assembly 1 5 Water Inlet Line Assembly 1 
6 Waste Line Assembly 1 6 Water Inlet Line Separate 

Assembly 
1 

7 Chemical Line Assembly 1 7 Waste Line Assembly 2 
8 Chemical Cap Assembly 1 8 Chemical Line Assembly 1 
9 Cleaning Line Assembly 1 9 Chemical Line Separate 

Assembly 
1 

10 Cleaning Cap Assembly 1 10 Chemical Cap Assembly 1 
11 Barrier Adapter 8 11 Cleaning Line Assembly 1 
12 Blood Port Storage Cap 2 12 Cleaning Line Separate 

Assembly 
1 

13 Vented Dialysate Port 
Storage Cap 

2 13 Cleaning Cap Assembly 1 

14 O-ring Calibrator Port Panel 
Mount 

6 14 
 

Barrier Adapter 16 

15 O-ring Dialysate Connector 6 15 Blood Port Storage Cap 4 
16 Operating Manual 1 16 Vented Dialysate Port 

Storage Cap 
4 

17 Certificate of Inspection 1 17 O-ring Calibrator Port Panel 
Mount 

12 

   18 O-ring Dialysate Connector 12 
   19 Operating Manual 1 
   20 Certificate of Inspection 1 

 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 บริษัท เมดิทอป จ ากัด    0 2933 1133 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  

รหัส : 03020016 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า เป็นรถเข็นท่ีใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ (แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ์
5 แอมแปร์ จ านวน 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน) มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. สามารถบังคับเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ด้วยชุดบังคับ (Joystick) 
2. สามารถขับขึ้นทางลาดชันได้ไม่เกิน 12.5 องศา 
3. สามารถรับน้ าหนักขณะวิ่งได้สูงสุด 158 กิโลกรัม 
4. สามารถว่ิงได้ระยะทาง 1.8 กิโลเมตรต่อการชาร์ทหนึ่งครั้ง (น้ าหนักบรรทุก 60 กิโลกรัม) 
5. ความเร็วในการวิ่ง 0 – 6 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
6. สามารถแยกชุดควบคุมและพับตัวรถเข็นไฟฟ้าได้ 
7. ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC60601-1-2 ด้านไฟฟ้าและความปลอดภัย ณ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ PTEC (Electrical and Electronic Product Testing Center) 
8. ผ่านการทดสอบ ด้านเครื่องกล ณ สถาบันไทย-เยอรมัน TGI (Thai – German Institute) 

การรับประกันและบริการบ ารุงรักษา 
 บริษัทฯ รับประกันรถเข็นน่ังใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ปี รวมค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข  
 
 
 
 
 
 

รูปรถเข็นน่ังใช้ไฟฟ้า รุ่น KM 
 

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

 

 

 

 บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด    0 2150 0254 - 8 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า  
(Biocellulose Anti-microbial Dressing with Blue Sliver 
Nano) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   บลูริบบ้อน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงิน 
นาโนสีฟ้า 
BluRibbon : Biocellulose Anti-microbial Dressing with 
Blue Sliver Nano 
บลูเมมเบรน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงิน
นาโนสีฟ้า 

 BluMembrane : Biocellulose Anti-microbial Dressing 
with Blue Sliver Nano 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด ร่วมวิจัยกับส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (Clinical Evaluation) และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2564 (4 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า เป็นแผ่นปิดแผลชนิดปราศจากเช้ือ ใช้ส าหรับแผล
เฉียบพลันและเรื้อรัง เตรียมโดยกรรมวิธี Dual Nano Technology ท าจากนาโนเซลลูโลสชีวภาพเคลือบด้วยโลหะเงินนาโน
สีฟ้า (Nano Biocellulose coated with Blue Silver Nanoplates) ซึ่งนาโนเซลลูโลสชีวภาพมีคุณสมบัติดีในการดูดซับ
น้ าเหลืองและหนอง ให้ความชุ่มช่ืนแก่บาดแผล สร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการก าจัดเนื้อตายและการงอกใหม่ของเซลล์
ผิวหนัง พร้อมทั้งเคลือบด้วยโลหะเงินสีฟ้า ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตร สามารถปลดปล่อยอิออนเงินเพื่อยับยั้ง
การติดเช้ือบริเวณแผล โดยการท าลายเช้ือโรคที่อยู่ในแผ่นปิดแผล และสีฟ้าของโลหะยังสามารถเปลี่ยนสีเมื่อปลดปล่อย  
อิออนเงิน ซึ่งใช้บ่งช้ีถึงการเปลี่ยนแผ่นปิดแผลช้ินใหม่ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. แผ่นนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบด้วยโลหะเงินนาโนสีฟ้า 
2. โลหะเงินนาโนสีฟ้าสามารถเปลี่ยนสีเมื่อโลหะเงินมีการแตกตัวท าให้ขนาดอนุภาคเล็กลงซึ่งใช้เป็นตัว

บอกการเปลี่ยนวัสดุปิดแผลช้ินใหม่ 
3. บรรจุในซองปิด ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อ ด้วยการฉายรังสีแกรมมา 

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

 
 
 
 
 

 บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากดั      0 2349 4100 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์: วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นปดิแผลแบบกา้วหนา้ (ADVANCE WOUND DRESSING)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไฮโดรเมช® และไฮโดรเมช® เอสเอน

(Hydromesh®&Hydromesh® SN) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แอดวานซ์ เมดเิทค จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท แอดวานซ์ เมดเิทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท แอดวานซ์ เมดเิทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท แอดวานซ์ เมดเิทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม :      
ในการผลิตผ้าปิดแผลแบบก้าวหน้านั้น ได้ใช้คุณสมบัติของไฮโดรเจล ท่ีเป็นสูตรเฉพาะที่คิดค้นโดย บริษัท  

แอดวานซ์ เมดิเทค จ ากัด มาผสานกับผ้าปิดแผล โดยไฮโดรเจล ประกอบด้วยสาร Polyethylene glycol ประมาณ 20% 
ซึ่งท าหน้าที่รักษาความชุ่มช้ืน และน้ าอีก 80% ซึ่งไฮโดรเจลนั้น มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ Autolytic 
debridement ของเนื้อตาย ไม่ติดกับพื้นผิวของแผล ชะล้างออกได้ง่าย และไฮโดรเจลมีความเย็น ช่วยลดความเจ็บปวด  
ขณะท าแผลได้ 

คุณลักษณะเฉพาะ  
งานนวัตกรรมที่ผลิตคือการน าสูตรสารผสมในผ้าปิดแผลมาผสานกับผ้าปิดแผล ท าให้เกิดผ้าปิดแผลแบบ

ก้าวหน้า และผ้าปิดแผลแบบก้าวหน้าพร้อมสารพิเศษเสริม ช่วยในการยับยั้งเชื้อเฉพาะที่ ภายในผ้าปิดแผล โดยผลิตออกมา
เป็น 2 แบบ คือ 

1. ไฮโดรเมช® คือ แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้า เป็นแผ่นปิดแผลที่เคลือบด้วยไฮโดรเจล (สูตรสารผสมในผ้าปิด
แผล) โดยคุณสมบัติของไฮโดรเจลนั้น ช่วยดูดสารคัดหลั่งที่ออกมาจากบาดแผล รักษาความชุ่มช้ืนของแผล
ให้อยู่ในสภาวะที่พอเหมาะ ท าให้ไม่ติดแผล นั่นคือ ช่วยให้ไม่ท าลายเนื้อเยื่อที่ร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่
ในขณะเปลี่ยนผ้าปิดแผล ส่งผลให้การเกิดแผลเป็นลดน้อยลง 

2. ไฮโดรเมช® เอสเอนคือ แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้าพร้อมสารพิเศษเสริม (แผลติดเชื้อ) เป็นผ้าปิดแผลที่เคลอืบ
ด้วยไฮโดรเจล (สูตรสารผสมในผา้ปิดแผล)  โดยคุณสมบัติของไฮโดรเจลน้ัน ช่วยดูดสารคัดหลั่งที่ออกมาจาก
บาดแผล รักษาความชุ่มช้ืนของแผลให้อยู่ในสภาวะที่พอเหมาะ ท าให้ไม่ติดแผล นั่นคือ ช่วยให้ไม่ท าลาย
เนื้อเยื่อท่ีร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่ในขณะเปลี่ยนผ้าปิดแผล ส่งผลให้การเกิดแผลเป็นลดน้อยลง 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท แอดวานซ์เมดิเทค จ ากัด      0 2002 2549 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์  

รหัส : 03030006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดน้ ายาตรวจกรองธาลสัซีเมยีและฮีโมโกลบินอี                      
(Reagent kits for screening of thalassemia and 
hemoglobin E) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดน้ ายาตรวจกรองธาลสัซีเมยีและฮีโมโกลบินอี KKU-OF และ 
KKU-DCIP Clear (KKU-OF and KKU-DCIP-Clear reagent 
kits for screening of thalassemia and hemoglobin E) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  ดร. สุพรรณ ฟู่เจรญิ และคณะ จากคณะเทคนคิการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด                                                                                                
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
                ชุดน้ ายาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี KKU-OF และ KKU-DCIP-Clear ส าหรับตรวจกรองธาลัสซีเมยี
และฮีโมโกลบินอีตามล าดับ ใช้น้ ายาทั้งสองชนิดนี้ร่วมกันในการตรวจกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและฮีโมโกลบินอีใน
ประชากร  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ชุดน้ ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear ใช้ร่วมกันในการตรวจคัดกรองหาพาหะธาลสัซีเมียที่เป็น
เป้าหมายส าคญั 3 ชนิด ได้แก่ 𝛼 - thalassemia 1, 𝛽 - thalassemia และ HbE 

2. ชุดน้ ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear เมื่อใช้ร่วมกันจะมีความไว (Sensitivity) ร้อยละ 100 
และความจ าเพาะ (specificity) ร้อยละ 87.1 

3. ชุดน้ ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear สามารถอ่านผลไดภ้ายใน 15 นาที 
4. ชุดน้ ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear ง่ายต่อการทดสอบและสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า 

โดยหลังท าการทดสอบ: 
- หากสารละลายใส อ่านเป็นผลลบ 
- หากสารละลายมีความขุ่น อ่านเปน็ผลบวก 

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

 
 
 
 

 

 
 บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากดั       0 2881 0473 - 6  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส าเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค (Antimicrobial Dental Plaster) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                  ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส าเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจาย 
ของเช้ือโรค (M Dent Antimicrobial Dental Gypsum Product)                                                             

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหดิล 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยาม ผลติภณัฑ์นวัตกรรมและโซลูช่ัน จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูช่ัน จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยาม ผลติภณัฑ์นวัตกรรมและโซลูช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2568 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
                ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส าเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเช้ือโรค พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา  
การแพร่กระจายของเช้ือโรคในคลินิกทันตกรรม ลดความเสี่ยงการติดเช้ือของทันตบุคลากรจากผู้ป่วยและยืดอายุ 
การใช้งานของช้ินหล่อแบบฟัน เป็นสูตรพิเศษท่ีได้ขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปูนพลาสเตอร์หล่อ
แบบฟันที่พัฒนาขึ้นสามารถยับยั้ งการเจริญเติบโตของแบคที เรียและรา ประเภท Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa และ Candida albicans ที่พบบ่อยบนผิวของช้ินหล่อแบบฟันได้มากกว่า 70%  และมี
คุณสมบัติทางกายภาพตรงตามข้อก าหนดใน ISO 6873  ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ยิปซัมที่ใช้ในงานทันตกรรม 
นอกจากนี้การผลิตยังเป็นการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านทันตสาธารณสุข ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐานสากล (ISO 9001, ISO 14001) และผลิตภัณฑ์นี้ยังได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อก าหนดในระเบียบข้อบังคับ
ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยุโรป (CE Marking) โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ยังมีคุณสมบัติเบื้องต้นเทียบเท่ากับ
วัสดุที่น า เข้าจากต่างประเทศ ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส า เร็จรูปสูตรยับยั้ งการแพร่กระจายของเ ช้ือโรค  
มี 3 ชนิด เพื่อการใช้งานท่ีแตกต่างกัน คือ  

1. Type 3 (สีเขียว) ใช้ส าหรับท าช้ินหล่อแบบฟันเพื่อการศึกษาและส าหรับงานฟันเทียมชนิดถอดได้ฐาน
พลาสติก 

2. Type 4 (สีชมพู) ใช้ส าหรับท าช้ินหล่อแบบฟันเพื่อวางแบบสร้างวัสดุบูรณะฟัน สามารถลอกเลียน
รายละเอียดได้ดี 

3. Type ออร์โทดอนติกส์ (สีขาว) ใช้เพื่อศึกษาอวัยวะปริทันต์ส าหรับงานทางด้านทันตกรรมจัดฟัน 

คุณลักษณะเฉพาะ               
1. ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันส าเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเช้ือโรค พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไข

ปัญหาการแพร่กระจายของเช้ือโรคในคลินิคทันตกรรม ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของทันตบุคคลากร
จากผู้ป่วยและยืดอายุการใช้งานของช้ินหล่อแบบฟัน 

2. สามารถยับยั้ งการ เจริญเติบโตของเ ช้ือแบคที เรียและเ ช้ือรา Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa และ Candida albicans  ที่พบบ่อยบนผิวของช้ินหล่อแบบฟันได้
มากกว่า 70% 

3. มีคุณสมบัติทางกายภาพตรงตามข้อก าหนดใน ISO 6873  ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ยิปซมัที่
ใช้ในงานทันตกรรม และสามารถลอกเลียนรายละเอียดได้สูงถึง 50 ไมครอน มีความแข็งแรงสูง และ
พืน้ผิวเงาเรียบ 

4. ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อก าหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยุโรป (CE Marking)   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

 
5. คุณสมบัติเบื้องต้นเทียบเท่ากับวัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศ  
6. สามารถใช้กับวัสดุพิมพ์ปากได้หลากหลาย เช่น alginates, polyether, vinyl (poly siloxane), 

poly (dimethyl siloxane) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวตักรรมและโซลูช่ัน จ ากัด    0 2586 6322 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

 
ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์ 

รหัส : 03030008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alpha-thalassemia 1) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดทดสอบ DMSc α-thal1 (DMSc α-thal1 test kit) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2568 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน Alpha-thalassemia 1 เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาจากกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ที่ใช้ส าหรับประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์และสามีในการมีบุตรเป็นโรค Hb Bart’s Hydrops Fetalis ซึ่งเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่สุด และเป็น 1 ใน 3 โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงตามเป้าหมายในค าประกาศนโยบายส่งเ สริม 
ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประเทศไทย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นชุดน้ ายาที่ใช้ส าหรับตรวจวินิจฉัย α-thalassemia 1 ท่ีมีรายงานในประชากรไทยได้ครบ 2 ชนิด
คือ ชนิด Southeast Asean (SEA) และชนิดไทย ด้วยเทคนิค Relative Quantitative PCR 

2. น้ ายามีการตรวจวิเคราะห์ยีนท่ีปกติ คือ α-Globin เพื่อควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์ 
3. เป็นน้ ายาที่มีการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของ Allele ของ α-Globin gene ปกติ Allele  

ที่ผิดปกติของ α-thalassemia 1 ชนิด SEA และ Allele ที่ผิดปกติของ α-thalassemia 1  
ชนิดไทย ใน reaction เดียวกัน 

4. ชุดน้ ายาประกอบด้วย Primer 3 คู่ Probe 3 ชนิด และน้ ายา 2X Real-time PCR Master Mix 
(ส าหรับรหัสสินค้า Thal 001) หรือชุดน้ ายาประกอบด้วย Primer 3 คู่ Probe 3 ชนิด (ส าหรับ
รหัสสินค้า Thal 002) 

5. Probe ที่จ าเพาะต่อ Allele ของ α-Globin gene ปกติติดฉลากด้วยสารเรืองแสงสี FAM, Probe 
ที่จ าเพาะต่อ Allele ที่ผิดปกติของ α-thalassemia 1 ชนิด SEA ติดฉลากด้วยสารเรืองแสงสี Cy5 
และ Probe ที่จ าเพาะต่อ Allele ที่ผิดปกติของ α-thalassemia 1 ชนิดไทย ติดฉลากด้วยสาร
เรืองแสงสี VIC 

6. ค่า Ct ของ PCR product ต้องมีค่า ≤35 และค่า ∆ Ct ของตัวอย่าง α-thalassemia 1 
heterozygous มีค่า <5 ถึงจะสามารถแปลผลการทดสอบได ้

7. ปริมาณตัวอย่าง DNA ตั้งต้นในการเพิ่มจ านวนใน 1 reaction ไม่มากกว่า 8 ไมโครลิตร 
8. ปริมาณรวมของปฏิกิริยาการเพิ่มจ านวนใน 1 reaction ไม่มากกว่า 25 ไมโครลิตร 
9. น้ ายาเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ -20 องศาเซลเซียส 
10. มีประสิทธิภาพความไวและความจ าเพาะร้อยละ 100 
11. ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน alpha-thalassemia 1 สามารถใช้ได้กับเครื่องเพิ่มปริมาณสาร

พันธุกรรม คือ เครื่อง BIO-RAD รุ่น CFX-96 และเครื่อง ABI รุ่น 7500 ซึ่งได้ผ่านการ validation 
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว 

 

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

  บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จ ากัด    0 2539 9940  



129 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม 

รหัส : 03050001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อาหารทางการแพทย์ส าหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน  
 ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยที่ต้องการ 
 อาหารทางสายให้อาหาร (GEN-DM) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เจ็น-ดีเอ็ม (GEN-DM) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มกราคม 2559 – มกราคม 2562 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

1. เป็นอาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ต่ า สารอาหารครบถ้วนและมีส่วนประกอบของ
โปรตีนจากถั่วเหลืองและนมวัว 

2. เหมาะส าหรับคนเป็นเบาหวานท่ีต้องการได้รับสารอาหารครบถ้วนและใช้เป็นอาหารทางสายให้อาหาร 
3. โปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือด ส าหรับผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559   
 -   เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด      0 2401 9560   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม 

รหัส : 03050002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อาหารทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงาน
สู ง  (Medical food for patients who need high protein and 
high calories) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  นีโอ-มูน (Neo-Mune) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2559 – มีนาคม 2562 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 เป็นอาหารทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาหารส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น ผู้ที่มีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นภายหลัง
การผ่าตัด อุบัติเหตุ มะเร็ง แผลไฟลวก ภาวะติดเช้ือในเลือด โดยเป็นสูตรที่มีโปรตีนในสัดส่วนท่ีสูงและมสีารอาหารที่สามารถ
เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคนไข้ได้ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2559 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด      0 2571 0770  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม 

รหัส : 03050003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ ามันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ (Whole Grain Essential Oil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   น้ ามันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ "ตราริซสเตอรอลล์"  
  (RizsterolsTM Whole Grain Essential Oil) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 น้ ามันข้าวกล้องบริสุทธ์ิ สกัดด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนากรรมวิธีในการสกัดน้ ามัน
ข้าวกล้อง โดยวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมีในการสกัด แต่เลือกใช้วิธีการสกัดที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากข้าวกล้องที่
กะเทาะเปลือกแล้วมาขัดสีเอาร าและจมูกข้าว แล้วน ามาบีบอัดด้วยความดันเพื่อสกัดน้ ามันออกมาโดยใช้เวลาน้อยที่สุด 
จากนั้นเข้าสู่กระบวนการท าให้น้ ามันบริสุทธ์ิด้วยไอน้ าภายใต้สภาวะสุญญากาศซึ่งทุกขั้นตอนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลา
ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง ท าให้ผลิตภัณฑ์น้ ามันข้าวกล้องที่ได้มีสารส าคัญ ไฟโตสเตอรอลโดยเฉพาะสารแกมมา ออริซานอล ซึ่งเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ ในปริมาณที่สูงมากถึง 20,000 ppm 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. น้ ามันข้าวกล้องบริสุทธิ์ สกัดด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี จากข้าวไทยโดยกรรมวิธีเฉพาะที่ เป็น 
Innovation Technology  

2. มีปริมาณสารอาหารจากธรรมชาติในกลุ่ม Phytosterols โดยเฉพาะ Gamma Oryzanol สูงถึง 
20,000 ppm และมี Vitamin E 64 มิลลิกรัม/100 กรัม 

3. เป็นโภชนเภสัชจากข้าว ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงและอาการแพ้ ผลิตจากข้าวกล้องอินทรีย์ 100 % ไม่
มีส่วนผสมอื่น 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2508 3905 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม 

รหัส : 03050004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อาหารสูตรครบถ้วนส าหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ (อาหาร
ทางการแพทย์) (Complete formula for those who require 
nutritional supplement (Medical Food))   

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ (BLENDERA-MF)    
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2564 (4 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:    
 อาหารสูตรครบถ้วนส าหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ (อาหารทางการแพทย์) Complete formula for those 
who require nutritional supplement (Medical Food) เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน ประกอบด้วย โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ใยอาหาร วิตามิน 13 ชนิด และแร่ธาตุ 14 ชนิด ใช้เป็นอาหารเสริมโภชนาการ ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ หรืออาจใช้แทนอาหารปั่นในโรงพยาบาล ตามค าแนะน าของแพทย์ 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด      0 2401 9560 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม    

รหัส : 03050005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร ส าหรับทารกและเด็กที่
ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร (MEDICAL 
FOOD FOR TUBE FEEDING FOR PAEDIATRIC PATIENT 
WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE PROBLEMS) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แพนเอ็นเทอราล : อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร 
ส าหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูด
ซึมอาหาร       
(PAN-ENTERAL : (MEDICAL FOOD FOR TUBE FEEDING FOR 
PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE 
PROBLEMS) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ชิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน ที่เหมาะสมส าหรับให้ทางระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมีส่วนประกอบ 
ที่ครบถ้วนและเพียงพอส าหรับผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยท่ีมีระบบการย่อยและการดูดซึมผิดปกติ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน ประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ 
2. เป็นอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือผู้ที่มีสภาวะผิดปกติของร่างกาย เช่น 

การเกิดภาวะทุพโภชนาการ ทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาการย่อยและการดูดซึมอาหาร หรืออาจ
ใช้แทนอาหารปั่นในโรงพยาบาล ตามค าแนะน าของแพทย์ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด    0 2401 9560  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO-S , ECO-ONE , ECO-TWO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
   2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซสีเตม็ จ ากัด 
 3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาท าเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสมกบั
ตัว LED ท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการท างานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต่างจากโคมไฟถนน
เดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึงมี
อายุการใช้งานท่ีสั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพ้ืนที่ถนน หรือพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างครอบคลุม และ
ตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื้นที่ และความ
ต้องการลูกค้าท่ีแตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย และลดอัตราความเสีย่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในพื้นที่น้ันๆ ได้ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560  

- เพิ่มรายชือ่ผู้แทนจ าหน่าย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 
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  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2271 4888 



135 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - TUBE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
   2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซสีเตม็ จ ากัด 
 3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบท้ังในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50% ไร้ซึ่ง
รังสี UV และสารปรอท ซึ่งต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่างสิ้นเชิง ท้ังด้านการประหยัดพลังงาน และด้านความ
ปลอดภัย อีกทั้งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 – 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้
มี Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ทนทานต่อสัญญาณ
ฟ้าผ่าแค่ประมาณ 1 kV 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560  
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟ LED (LED Lighting) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แอลอีดี แม็กเพาเวอร ์(LED MAXPOWER)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ท็อป เบสท์ เอเยนซี่ จ ากัด 
 2. บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จ ากัด 
 3. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จ ากดั 
 4. บริษัท อรัญ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จ ากัด 
 5. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

แอลอีดี แม็กเพาเวอร์ เป็นโคมไฟLED ที่มีน้ าหนักเบา พร้อมทั้งมีค่าความสว่างที่สูง และใช้พลังงานน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับหลอด LED ของเจ้าอื่นในก าลัง Watt เดียวกัน  ซึ่งเกิดมาจากการวิจัย โดยใช้ Chip ชนิด COB ซึ่งมีความสว่าง
มาก อีกทั้งใช้การระบายความร้อนด้วย 2 - Phase Heat Exchanger ประกอบกับการเลือกใช้ Driver ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของ Chip ทั้งนี้ได้เกิดนวัตกรรมจากการวิเคราะห์ เรื่องการให้แสงสว่าง ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. เลนส์  
2. Base (ระยะห่างของเลนส์) 3. โคม ท้ังนี้ปัจจัยทั้งหมดต้อง Balance กันโดยผ่านการทดลอง ให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด เพื่อ
จะได้หลอด LED ที่มคีวามสว่างและประสิทธิภาพสูงสุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ดวงโคมไฟฟ้า LED ที่มีการระบายความร้อนด้วย 2 Phase Heat Exchanger 
2. เป็นดวงโคมไฟฟ้า LED ประเภทดวงโคมไฟฟ้าตดิประจ าที่ส าหรับจุดประสงค์ทั่วไปและดวงโคมฟ้าไฟ

สาดแสง โดยแบ่งออกเป็น 8 ขนาดก าลังไฟฟ้าดังนี ้
2.1 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 50 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,447.20  

ลูเมน (Lumen: lm) 
2.2 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 60 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,741.71  

ลูเมน (Lumen: lm) 
2.3 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 80 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 9,366.29  

ลูเมน (Lumen: lm) 
2.4 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 100 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 9,517.90  

ลูเมน (Lumen: lm) 
2.5 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 120 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 10,712.70  

ลเูมน (Lumen: lm) 
2.6 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 150 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 17,361.70  

ลูเมน (Lumen: lm) 
2.7 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 185 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 20,301.10  

ลูเมน (Lumen: lm) 
2.8 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 200 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 21,363.40  

ลูเมน (Lumen: lm) 
3.  ดวงโคมไฟฟ้า LED ที่มีน้ าหนักเบา เมื่อเทียบกับโคมไฟ LED ทั่วไป 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- เพิ่มรุ่นล าดับท่ี 1.5 – 1.8 และ 2.5 – 2.6 เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 5 ราย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือรุ่น
ผลิตภัณฑ์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561  ดังนี ้
เดิม : โคมไฟใช้แขวนประจ าที่สาดแสง 50 วัตต์ 80 วัตต์ 100 วัตต์ และ 120 วัตต์   
ใหม่  :  1)  ดวงโคมไฟฟ้าติดประจ าที่ส าหรับจุดประสงค์ทั่ วไป (High bay) มีอุปกรณ์ขับหลอด  

 อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 50 วัตต์ 80 วัตต์ 100 วัตต์ และ  
 120 วัตต์ 

        2)  ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง (Flood light) มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี    
 ก าลังไฟฟ้าท่ีก าหนด 50 วัตต์ 80 วัตต์ 100 วัตต์ และ 120 วัตต์ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จ ากัด      0 2763 8890 ต่อ 120 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Drop Wire Snaplock Closure) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอส เจ พี รุ่น DSC-I012 (SJP DSC-I012) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมนูิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Drop Wire Snaplock Closure) รุ่น DSC-I012 เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดเช่ือมต่อส าหรับสายเคเบิล (ต่อตรง ต่อ Mid-Span) จะติดตั้งโดยแขวนในอากาศไว้กับ
สายสะพาน สามารถป้องกันแสงแดดและน้ าเข้าบริเวณจุดเช่ือมต่อหัวต่อเคเบิลฯ รุ่น DSC-I012 ออกแบบให้มีลักษณะเป็น
กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 165 x 290 x 53 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้ าหนัก 0.9 กิโลกรัม ท าจากพลาสติกคุณภาพสงู 
ทนต่อแสงแดด เชื่อมต่อฝาหน้า และฝาหลังด้วยบานพับด้านลา่ง เปิด-ปิดและล็อคด้านข้างด้านบนด้วยลวด Snap Lock เพื่อ
สะดวกและง่ายในการติดตั้งและบ ารุงรักษา มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 2 ช่อง รวมทั้งหมด 4 ช่อง ที่ฝาล่าง มีปะเก็นกันน้ า
และฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีด า คุณภาพสูง ทนต่อแสงแดดและสารเคมี ด้านในฝาล่างมีจุดยึด Strength Member ของ    
สายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มป์แขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member และแคล้มป์แขวนตู้พักท าจากสแตนเลส
คุณภาพสูง เกรด 304 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก 
2. มีจุดล็อคสองช้ัน ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบลิเลื่อน และสามารถรับแรงดึงไดสู้ง 
3. การปิด-เปดิสะดวก รวดเร็ว ในลักษณะบานพับ และปิดล็อคด้วยระบบ Snaplock 
4. ง่ายต่อการตดิตั้งและไมต่้องใช้เครือ่งมือพิเศษ 
5. สามารถตัดต่อแบบ Mid-Span Branch ไม่ต้องตดั Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว 
6. ป้องกันฝุ่นและน้ า Protection-Class IP65 
7. ติดตั้งบนเสาสายเคเบิล 
8. ใช้กับสายเคเบลิใยแก้วน าแสงแบบ Drop Wire 

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

 
 

 
 

 บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั       0 3444 6999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หัวต่อสายเคเบลิใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock Closure) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอส เจ พี รุ่น OSC-I024 (SJP OSC-I024) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมนูิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock Closure) รุ่น OSC-I024 เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดเช่ือมต่อส าหรับสายเคเบิล (ต่อตรง ต่อ Mid-Span) จะติดตั้งโดยแขวนในอากาศไว้กับ
สายสะพาน สามารถป้องกันแสงแดดและน้ าเข้าบริเวณจุดเช่ือมต่อหัวต่อเคเบิลฯ รุ่น OSC-I024 ออกแบบให้มีลักษณะเป็น
กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 180 x 350 x 100 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้ าหนัก 1.5 กิโลกรัม ท าจากพลาสติก
คุณภาพสูง ทนต่อแสงแดด เช่ือมต่อฝาหน้าและฝาหลังด้วยบานพับด้านล่าง เปิด-ปิดและล็อคด้านข้างด้านบนด้วยลวด Snap 
Lock เพื่อสะดวกและง่ายในการติดตั้งและบ ารุงรักษา มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 2 ช่อง รวมทั้งหมด 4 ช่อง ที่ฝาล่าง  
มีปะเก็นกันน้ าและฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีด า คุณภาพสูง ทนต่อแสงแดดและสารเคมี ด้านในฝาล่างมีจุดยึด Strength 
Member ของสายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มป์แขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member และแคล้มป์แขวนตู้พักท า
จากสแตสเลสคุณภาพสูง เกรด 304 และมีชุด Shield Continuity 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก 
2. มีจุดล็อคสองช้ัน ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบลิเลื่อน และสามารถรับแรงดึงไดสู้ง 
3. การปิด-เปดิสะดวก รวดเร็ว ในลักษณะบานพับ และปิดล็อคด้วยระบบ Snaplock 
4. ง่ายต่อการตดิตั้งและไมต่้องใช้เครือ่งมือพิเศษ 
5. สามารถตัดต่อแบบ Mid-Span Branch ไม่ต้องตดั Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว 
6. ป้องกันฝุ่นและน้ า Protection-Class IP65 
7. ติดตั้งบนเสาสายเคเบิล 

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

 
 
 

 
 
 

บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั      0 3444 6999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  หลอดไฟแอลอีดี (LED Lamp) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ตั๊กกี้แลมป์ (Tukky lamp) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ออล อินฟอร์มเมช่ัน เทคโนโลจีส จ ากัด ร่วมวิจัยกับ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)   

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :   -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 หลอดไฟ ตั๊กกี้ แลมป์ เป็นหลอดไฟ LED ถูกออกแบบให้ส่วนของเลนส์ครอบหลอดไฟเหมาะสมกับการใช้งาน 
ซึ่งมี 2 แบบคือ 1. แบบ Omni Lens ซึ่งเป็นเลนส์แบบกระจายแสง เมื่อน ามาครอบที่หลอดไฟแอลอีดี จะท าให้ลักษณะของ
แสงเป็นแบบกระจายรอบทิศ เหมาะกับการน าไปติดตั้งในห้องหรือในส านักงาน และ 2. แบบ Spot Lens เป็นเลนส์บังคับให้
ล าแสงตรง เมื่อน ามาครอบที่หลอดไฟแอล อี  ดี จะท าให้แสงมีลักษณะเป็นล าแสงตรง คล้าย spotlight หรือไฟฉาย  
เหมาะกับการน าไปใช้ส่องป้าย หรือใช้ส่องวัตถุเพื่อเน้นสิ่งนั้น โดยการออกแบบเลนส์ครอบหลอดไฟนี้ ได้ขอยื่นจดสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว หลอดไฟแอลอีดีนี้สามารถซ่อม และน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ช้ินส่วนทุ กช้ินหากช ารุดเสียหาย
สามารถเปลี่ยนได้ ตัวหลอดเป็นเซรามิก จึงไม่มีการหลอมละลายเมื่อถูกความร้อน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใช้ก าลังไฟฟ้า 5 วัตต์ 
2. ใช้กับไฟฟ้าขนาด 200-240 โวลต์ 
3. ให้แสงไฟสีขาว 
4. มี 2 รุ่นคือ Omni และ Spot 
5. รุ่น Omni ให้แสงสว่าง 403 ลูเม็น และ Spot ให้แสงสว่าง 380 ลูเม็น 
6. ใช้กับข้ัวหลอดขนาด E27 
7. สินค้าได้รับมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 1955-2551 
8. สินค้าผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IESNA LM-79-2008 CIE 121-1996 และ 

CIE13.3-1995 
9. สินค้ารับประกัน 3 ปี 

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

 
 
 
 
 

 
 

 บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจสี จ ากัด       0 4346 5579  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : คอนฉนวนชนิด ไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ด โพลีเมอร์ (Fiberglass 
Reinforced Polymer : FRP) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ITC คอนฉนวน FRP (ITC Crossarm FRP)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท กิจแสงทอง เทรดดิ้ง จ ากัด 
 2. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนลพาร์ทเนอร์ คอมมิวนิเคช่ันแอนด์   
     เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 คอนฉนวนชนิด FRP ผลิตจากวัสดุใยแก้วเสริมแรงโพลิเมอร์ ผลิตขึ้นรูปเพื่อให้ได้สมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
และออกแบบการวางเส้นใยแก้วชนิด E-glass เพื่อการรับแรงตามข้อก าหนดรายการการรับน้ าหนักต่อจ านวนสายสื่อสาร
โทรคมนาคม  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. Water Absorption น้ าหนักหลังทดสอบ ต้องแตกต่างจากน้ าหนักก่อนทดสอบไม่เกินร้อยละ 0.25 
2. ความทนแรงดันไฟฟ้า (Dielectric Strength) ช้ินงานต้องไม่เกิดการ breakdown หรือ flashover 
3. ขนาดช้ินงาน กว้าง 100 มิลลิเมตร สูง 5 มิลลิเมตร หนา 10 มิลลิเมตร รูวงกลม 17.5 มิลลิเมตร  

โดยมีความยาว 2 ขนาด คือ 1,000 มิลลิเมตร และ 1,700 มิลลิเมตร (เป็นไปตามแบบเลขที่  
SB3-015/59006) 

4. Accelerated Weathering ช้ินงานทดสอบ จะต้องไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีการเสื่อมสภาพของพื้นผิว 
และต้องมีค่าTensile strength หรือ Flexural strength หลังการทดสอบ UVA-340 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของค่ากอ่นการทดสอบ UVA-340  

5. Thermal Aging ช้ินงานทดสอบจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว (Cracking) ไม่มีการเสียรูปอ่ืนๆ ที่แตกต่าง
จากช้ินงานก่อนการทดสอบ 

6. การลามไฟ (Flammability Test) ช้ินงานทดสอบต้องเป็นไปตาม UL-94 Class V0 
7. Bending Test ในแนวตั้งและแนวนอนช้ินงานทดสอบจะต้องไม่เกิดการแตก บิ่น ร้าว งอ หรือการ

เสียรูปอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างจากช้ินงานก่อนการทดสอบ 
8. การหาส่วนประกอบของวัสดุเส้นใยแก้ว (Fiberglass) มากกว่าร้อยละ 55 โดยน้ าหนัก 
9. Hardness Barcol ค่าความแข็งไม่น้อยกว่า 40 
10. Volume Resistance มากกว่า 1 x 1010 Ohm-cm (ท่ีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 500 V) 
11. ความสามารถรับแรงขันสลักเกลียว (Bolt-hole torque strength) ช้ินงานทดสอบ จะต้องไม่เกิด

ความเสียหายทางกายภาพที่จะส่งผลเสียต่อการใช้งาน 
 

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

 

 
 บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จ ากัด      0 2871 2340  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  หัวต่อสายเคเบลิใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Closure)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :   หัวต่อสายเคเบลิใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Closure)  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด   
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมนูิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
                       2. หจก.เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
                       3. หจก.ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
                       4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จ ากัด 
                       5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มกราคม 2561 – มกราคม 2567 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Closure) เป็นอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ท าหน้าที่เป็น
หัวต่อสายเคเบิล ฯ ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเสาสายเคเบิลและใต้ดิน เพราะใช้วิธีปิดล็อคที่แน่นหนา (Bolt) วัสดุภายนอกใช้
เม็ดพลาสติกพิเศษท่ีมีความคงทนต่อแรงกระแทกและการกดทับ  

รุ่น I060 ออกแบบให้มีขนาด 180 x 41 0x 100 (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร น้ าหนักรวม 3 กิโลกรัม 
ออกแบบภายในและภายนอกให้สามารถป้องกันแสงแดดและน้ าตามบริเวณข้อต่อ มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 2 ช่อง รวม
ทั้งหมด 4 ช่อง ท่ีผ่าล่าง มีปะเก็นกันน้ าและฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีด า คุณภาพสูงด้านในฝาล่างมีจุดยึด Strength Member 
ของสายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มแขวนตู้พัด 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member  และแคล้มป์แขวนตู้พักท าจากสแตนเลส
คุณภาพสูง เกรด 304 สามารถรองรับถาด Splice Tray ขนาด 12 ได้ สูงถึง 5 ถาด 
 รุ่น I120A ออกแบบให้มีขนาด 225 x 530 x 160 (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร น้ าหนักรวม 5.7 กิโลกรัม 
ออกแบบภายในและภายนอกให้สามารถป้องกันแสงแดดและน้ าตามบริเวณข้อต่อ มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 3 ช่อง รวม
ทั้งหมด  ช่อง ที่ผ่าล่าง มีปะเก็นกันน้ าและฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีด า คุณภาพสูงด้านในฝาล่างมีจุดยึด Strength Member 
ของสายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มแขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member  และแคล้มป์แขวนตู้พักท าจากสแตนเลส
คุณภาพสูง เกรด 304 สามารถรองรับถาด Splice Tray ขนาด 24 ได้ สูงถึง 5 ถาด 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. สามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ดิน และบนเสาสายเคเบิลใยแก้วน าแสง 
2. มีจุดล็อคสองช้ัน ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิ้ลเลื่อน และสามารถรับแรงดึงได้สูง 
3. ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ 
4. สามารถตัดต่อแบบ Mid – Span Branch ไม่ต้องตัด Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว 
5. วัสดุภายนอกท าจากเมด็พลาสติกคุณภาพสูงท าให้มีความคงทน ทนต่อแรงกระแทกได้ดี  

และทนต่อแสง UV 
 

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

 

  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากดั      0 3444 6999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน (Optical Indoor Box)    
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอส เจ พี รุ่น OIB-002 (SJP OIB-002) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมนูิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เจ พี อินเตอร์เทรด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2568 (7 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน รุ่น (OIB-002) เป็นอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้
เป็นจุดพักสายเคเบิล (Drop Wire Cable) จะติดตั้งไว้กับก าแพงภายในอาคาร มีหน้าที่เก็บสายเคเบิลเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและง่ายแก่การดูแลรักษา ทั้งนี้ยังช่วยป้องกันความเสียหายของสายเคเบิล ตัวกล่องพักสายเคเบิลใยแก้วน าแสง
ภายใน รุ่น OIB-002 ใช้เม็ดพลาสติก เกรด P/E ออกแบบให้มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม มีทางเข้าสายเคเบิลข้าง 1 ช่อง 
ทางออก 2 ช่อง รวมทั้งหมด 3 ช่อง มีช่อง Adapter Installation 1-2 ช่อง มีระบบปิดกล่องแบบ Hinged ให้ง่ายแก่การเปิด-
ปิด ออกแบบภายในให้มีการเก็บสายที่เป็นระเบียบ 
 คุณลักษณะเฉพาะ    

1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก 
2. มีขนาด 95 x 100 x 30 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้ าหนัก 70 กรมั 
3. มีจุดล็อคสาย Drop Wire Cable ภายในเพิม่ความง่ายต่อการจดัเก็บ 
4. ออกแบบระบบเก็บสายภายในไม่ให้ยุ่งยาก 
5. ง่ายต่อการตดิตั้งและไมต่้องใช้เครือ่งมือพิเศษ 
6. ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการติดตั้งภายในอาคาร 

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

 
 
 
 

 

  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากดั      0 3444 6999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไอซ์ เอส. (ICE – S) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์ ส าหรับนอกอาคาร น้ าหนักเบา ติดตั้งง่าย ระบายความร้อน กระบวนการผลิต
ทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standard) ออกแบบและผลิต 
 โดยคนไทย โรงงานในประเทศไทย ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งมีราคาสูงกว่าสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 

 คุณลักษณะเฉพาะ 

คุณลักษณะ ก าลังไฟฟ้า 770 วัตต์ ก าลังไฟฟ้า 320 วัตต์ ก าลังไฟฟ้า 240 วัตต์ 

1) แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า  220 V 220 V 230 V 

2) ความถี่  50 Hz 50 Hz 50 Hz 

3) กระแสไฟฟ้าด้านเขา้  3.521 A 1.569 A 0.678 A 

4)  ก าลังไฟฟ้าด้านเข้า  758.9 W 340.48 W 153.05 W 

5)  ตัวประกอบก าลัง  0.980 0.986 0.969 

6)  ฟลักซ์การส่องสว่างรวม  78,950 lm 39,000 lm 20,460 lm 

7)  ประสิทธิศักย์การส่องสว่าง  104.03 lm/W   114.54 lm/W   133.68 lm/W   
8)  มุมกระจายของหลอด (Beam Angle)  

(C = 0/180◦)  
23.8◦ 23.3◦ 30.0◦ 

9)  อุณหภมูิสสีมมลู  7,116 K 5,133 K 6,817 K 

10) ดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไป  76    85   79   
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561  

- เพิ่มรุ่นก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 320 W ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561 
- เพิ่มรุ่นก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด 240 W ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 

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

 
 
 
 
 

  บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด     08 6335 3575 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

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 : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงานส่องสว่างส าหรับไฟถนน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านในท าหน้าที่
บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซึ่งมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนนทั่วไป  
ท าให้สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสูง ขนาด 250 วัตต์ 
หรือ 400 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนแสงโคมไฟถนนตามการออกแบบนี้ สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟ
เป็นขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ
ถนนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและการไฟฟ้า
นครหลวง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. โคมไฟถนนสมรรถนะทางแสงสูง 
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ 
3. 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 

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 

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

 
 
 
 

 

  บริษัท ฉื่อ จิน้ ฮั้ว จ ากัด      0 2818 8004 – 6 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา 
 (Portable Transient and TOVs Surge Protection Device)  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไซแพด : อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา 

((SiPAD) : Portable Transient and TOVs Surge Protection  
Device) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สตาบลิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สตาบลิ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สตาบลิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา (Portable Transient and TOVs Surge 
Protection Device) เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
จากการเกิดไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge เป็นต้น โดยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge ที่มี
จ าหน่ายในปัจจุบันจะถูกติดตั้งที่ต าแหน่งตู้เมนไฟฟ้า (MDB) มีขนาดใหญ่ มีความยุ่งยากในการติดตั้งใช้งาน มีราคาสูง และ
ต้องใช้ช่างผู้ช านาญเฉพาะทางเท่านั้น ท าให้ไม่สะดวกในการจัดหาและติดตั้งใช้งาน ดังนั้น จึงได้วิจัยพัฒนา อุปกรณ์ป้องกัน
ไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก สะดวกแก่การพกพา และติดตั้งใช้งานได้ง่าย ไม่ต้อง
ใช้ช่างผู้ช านาญเฉพาะทาง มีคุณสมบัติเด่นในการป้องกันไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge ได้ทั้งแบบช่วงสั้น (Transient) 
และ แบบช่วงยาว (Temporary Over Voltages : TOVs) จึงท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้รับความปลอดภัย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีคุณสมบัติเด่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่สามารถป้องกันไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge ทั้งแบบช่วงสั้น 
(Transient) และแบบช่วงยาว (Temporary Over Voltages : TOVs) ได้ในตัวเดียวกัน 

2. มีขนาดเล็กซึ่งสะดวกและติดตั้งใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องการช่างผู้ช านาญเฉพาะทางใด ๆ 
3. เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก ที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกท่ี 
4. มีโลหะเต้าเสียบแบบกลม จ านวน 3 ขา ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเทคนิคตามมาตรฐาน มอก. 

166-2549 หัวข้อย่อยที่ 9 ประเทศไทย 
5. สามารถติดตั้งใช้งานป้องกันได้ทันที ไม่ต้องค านึงถึงโหลด เพราะเป็นการต่อแบบขนานกับระบบไฟฟา้ 
6. ใช้งานโดยการเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแบบ 3 รู ตามมาตรฐาน มอก. 166-2549 
7. มีขนาดเล็ก เมื่อเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังแล้ว ยังมีเต้ารับไฟฟ้าเหลืออีก 1 เต้ารับ ท่ีอุปกรณ์

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถต่อใช้งานได้ตามต้องการ 
8. มีส่วนแสดงสถานะว่าอุปกรณ์ปกติ หรือ เสีย 
9. ใช้กับไฟฟ้า single phase 230 volt 50Hz และมีอัตราการบริโภคไฟฟ้าน้อยกว่า 0.1 Watt 
10. มีค่า Let through Voltage น้อยกว่า 275 Volt  และสามารถรับ TOVs surge current 8A ± 25% 

10.1 เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 100 mSec ส าหรับรุ่น PTHA4T 
10.2 เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 150 mSec ส าหรับรุ่น PTHA6T 

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

 

  บริษัท สตาบิล จ ากดั   0 2681 5533 



147 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air Cleaner) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อัลไพน์ อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ฟิลเตอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อัลไพน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อัลไพน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (ALPINE ELECTRONIC AIR FITER) มีแผ่นกรองอากาศที่ถูกออกแบบโดยใช้
หลักการท างานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาศัยศักยภาพของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตบั งคับให้อนุภาคที่ต่างศักย์มา
เกาะติดที่เส้นใยสังเคราะห์ โดยใช้แรงลมเป็นตัวน าพาอนุภาคให้เคลื่อนที่ผ่านแผ่นฟิลเตอร์และถูกดูดโดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
สถิตที่อยู่ในแผ่นฟิลเตอร์นั้น และอนุภาคจะถูกท าลายด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งแผ่นกรองอากาศนี้ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ASHRAE 52.2 แล้ว โดยสามารถก าจัดฝุ่นที่มีขนาดอนุภาคระดับไมครอนได้ และแผ่นกรอง
อากาศขนาด 24 x 24 x 2 นิ้ว ผ่านการทดสอบความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน CISPR14-1 : 2016,  
IEC 61000-3-2 : 2014 และ IEC 61000-3-3 : 2013 

รายละเอียดคุณลักษณะเคร่ืองฟอกอากาศ ALPINE แต่ละรุ่น 
เคร่ืองฟอกอากาศ รุ่น PT - 200 ชนิดต้ังโต๊ะ 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 

1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 
Electronic Air Filtration 

1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.5 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟองอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอยใน

อากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย 
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า

ความสะอาดได้ 
3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 – 240 โวลท์ 50 – 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 200 / 400 / 600 CFM 

สามารถใช้พื้นที่ 25 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 62.5 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 



148 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

เคร่ืองฟอกอากาศ รุ่น PT - 400 ชนิดต้ังโต๊ะ 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 

1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 
Electronic Air Filtration 

1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.5 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย

ในอากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย 
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า

ความสะอาดได้ 
3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 – 240 โวลท์ 50 – 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 250 / 450 / 650 CFM 

สามารถใช้พื้นที่ 36 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร หรือ 12 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 

เคร่ืองฟอกอากาศรุ่น PT - 600 ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 

1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 
Electronic Air Filtration 

1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.5 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย

ในอากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย 
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า

ความสะอาดได้ 
3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
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5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ
การใช้งาน 

6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 700 / 900 / 1100 CFM 

สามารถใช้พื้นที่ 50 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 125 ลูกบาศก์เมตร หรือ 15 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 

เคร่ืองฟอกอากาศรุ่น PT - 900 ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 

1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 
Electronic Air Filtration 

1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.5 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย

ในอากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย 
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า

ความสะอาดได้ 
3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 900 / 1100 / 1300 CFM 

สามารถใช้พื้นที่ 70 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 175 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 

เคร่ืองฟอกอากาศรุ่น CASSETTE - 1600 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ท างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 

1.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing 
Electronic Air Filtration 

1.2 สามารถถอดออกล้างท าความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้ 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขท่ี มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09) 
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
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1.5 เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้านี้ได้รับการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า Emission 
ก า ร แ พร่ สั ญญา ณรบ กวน  ( EMC :  Electromagnetic Compatibility)  ต า ม ม าต ร ฐ าน  
CISPR 14-1 :2016, IEC 61000-3-2 : 2014 (HE), IEC 61000-3-3 : 2013 (VF) 

1.6 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit 
คุณลักษณะทางเทคนิค 

1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถก าจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย
ในอากาศ กลิ่นอับช้ืน เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เช้ือรา  

2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างท า
ความสะอาดได้ 

3. ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 99.99% สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ 

4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน 
5. ตัวเครื่องท าด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้ าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ

การใช้งาน 
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท 
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ า) 
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 1400 / 1600 / 1800 

CFM สามารถใช้พื้นที่ 120 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13 
เท่าของปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง 

การรับประกันและบริการ 
บริษัทฯ จะรับประกันอะไหล่ช้ินส่วนของเครื่องเป็นเวลา 2 ปี 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 

- เพิ่มเตมิรุ่น PT – 200 ชนิดตั้งโต๊ะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560 
- แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะโดยเพิ่มข้อความแผ่นกรองอากาศขนาด 24 x 24 x 2 นิ้ว ผ่านการทดสอบ

ความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน CISPR14-1 : 2016, IEC 61000-3-2 : 2014 และ IEC 
61000-3-3 : 2013 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 บริษัท อัลไพน์ จ ากัด      0 2431 2228 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  

รหัส : 07020002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Distribution Closure) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอส เจ พี รุ่น BAT-S008 (SJP BAT-S008) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมนูิเคชั่นส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (ส านักงานใหญ่) 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปปอร์ (ส านักงานใหญ่) 
 4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

ตู้พักฯ รุ่น (BAT – S008) เป็นอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดเช่ือมต่อส าหรับกระจาย
สาย Drop Cable และจุดเช่ือมต่อสายเคเบิล (ต่อตรง, ต่อแยก, ต่อ Mid – Span) จะติดตั้งโดยแขวนในอากาศไว้กับสาย
สะพาน สามารถป้องกันแสงแดดและน้ าเข้าบริเวณจุดเช่ือมต่อ ตู้พักฯ รุ่น BAT – S008 ออกแบบให้มีลักษณะเป็นกล่อง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 200 x 450 x 105 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้ าหนัก 2.4 กิโลกรัม ท าจากพลาสติก คุณภาพสูง 
เชื่อมต่อฝาหน้าและฝาหลังด้วยบานพับด้านล่าง เปิด-ปิด และล๊อคด้านข้างด้านบนด้วยลวด Snap Lock เพื่อสะดวกและง่าย
ในการติดตั้งและบ ารุงรักษา  

มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 2 ช่อง รวมทั้งหมด 4 ช่อง สามารถรองรับสายเคเบิลสูงสุด 60  Fibers (ᴓ 9-13 
มิลลิเมตร) และมีทางเข้าสาย Drop Cable ข้างละ 6 ช่อง รวมทั้งหมด 12 ช่อง รองรับสาย Drop Cable (Round Type  
ᴓ 3.5 มิลลิเมตร และ Flat Type 2.0 x 3.0 มิลลิเมตร) บริเวณฝาครอบบน ข้างทางเข้าสายเคเบิล และทางเข้าสาย Drop 
Cable ที่ฝาล่าง มีปะเก็นกันน้ าและฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีด า คุณภาพสูง ทนต่อแสงแดดและสารเคมี ด้านในฝาล่างมีจุดยึด 
Strength Member ของสายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มป์แขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member และแคล้มป์แขวนตู้
พักท าจากสแตนเลสคุณภาพสูง เกรด 304 ด้านหลังของฝาล่างสามารถติดตั้งอุปกรณ์เก็บสาย  Drop Cable ได้ไม่น้อยกว่า  
46 เมตร ภายในตู้พักแยกการท างานเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็นจุดต่อกับสาย Drop Cable จะอยู่ด้านใน Splitter Tray ส่วนที่
เป็นจุดตัดต่อเส้นใยแก้วจะอยู่ด้าน Splice Tray รองรับการตัดต่อแบบ Fusion Splice มีพื้นท่ีในการวนเก็บและจัดเรียงเส้น
ใยแก้ว ฝาหน้ามีพื้นท่ีส าหรับพ่นรายละเอียดของตู้พักใยแก้ว และมีชุด Shield Continuity ส าหรับการต่อแยกสายเคเบิล 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกได้ตามมาตรฐานผลทดสอบจากทีโอที 
2. มีขนาด 200 x 450 x 105 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้ าหนัก 2.4 กิโลกรัม 
3. มีจุดล็อคสองช้ัน ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิลเลื่อน และสามารถรับแรงดึงได้สูง 
4. การปิด-เปิดสะดวก รวดเร็ว ในลักษณะบานพับ และปิดล็อคด้วยระบบ Snaplock 
5. ออกแบบภายในและภายนอกให้ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ 
6. สามารถตัดต่อแบบ Mid-Span Branch ไม่ต้องตัด Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว 
7. ป้องกันฝุ่นและน้ า Protection-Class IP65 
8. ติดตั้งได้บนเสาสายเคเบิล 

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

 บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จ ากัด      0 3444 6999 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องมือวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (Multifunction Power 
Meter)     

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Multifunction Power Meter 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไพรมสั จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไพรมสั จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไพรมสั จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 Multifunction Power Meter ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง การดูข้อมูลในการใช้พลังงานไฟฟ้าว่ามีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเท่าไร และสามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลและบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได้ มีความเป็น
นวัตกรรมคือ มีการเพิ่มเติมค่าต่าง ๆ ให้อ่านได้มากขึ้น เช่น ดูค่าชั่วโมงการท างานของเครื่องจักรได้ ดูค่าฮาโมนิกส์ทางไฟฟ้า
ได้ และเชื่อมต่อเพื่อดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้ 

รุ่น KM-07 แบ่งออกเป็น KM-07-A ; Kwh/Import และ KM-07-B ; Kwh/Import/Export ซึ่งเป็นมิเตอร์ที่มี
ความสามารถวัดค่า Volt, Amp, Watt, Var VA, kWh, kvarh และ kVAh นอกจากนี้สามารถวัดค่ามุม Phase ระหว่าง
กระแส กับแรงดันไฟฟ้าได้ และค่า % THD ของ Volt และ Amp ได้ อีกทั้งยังสามารถ สื่อสารผ่านระบบ RS-485 ด้วย 
MODBUS RTU PROTOCOL ได้ การวัดค่า kWh kvarh และ kVAh สามารถแสดงผลได้ 13 หลัก (9,999,999,999,999) 

 คุณสมบัติเฉพาะ   
1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD 
2. สามารถตั้งค่า Potential Transformer Ratio (PT) และ Current Transformer Ratio (CT) 
3. เอาท์พุทแบบ Pulse, Analog 4-20 mA 
4. สามารถสื่อสารผ่านพอร์ท RS-485, MODBUS RTU PROTOCOL 
5. สามารถอ่านค่า Parameter ต่าง ๆ ที่วัดได้แบบ Real Time ด้วยระบบ BUS RS-485 

ข้อมูลทางเทคนิค 

Power Supply 230VAC ±15% 50-60 Hz 
Power Consumption 2.5 VA 
Display LCD 

 
 
 
 
 
 

Input 
 
 
 
 

Class 0.5 Voltage (TRUE RMS) 
Direct Phase and Neutral 10 to 290 VAC 
Direct Between Phase 10 to 500 VAC 
Voltage Primary Up to 72000 VAC 
Voltage Secondary 60, 100, 110, 173, 190, 240 VAC 
PT Ratio 1-300 
Accuracy ± 0.2 % FS. 
Type Current (TRUE RMS)  
Direct 20 mA to 10 A 
Current Primary Up to 10000 A 
Current Secondary 20 mA to 5 A 
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Input 

Accuracy ± 0.2 % FS. 
Type Power 
Accuracy ± 0.5 % (FS) 
Type Power Factor 
Accuracy ± 0.2 % (FS) 
Type Frequency 
Accuracy 45 to 65 Hz ± 0.1 Hz 
Active Energy Accuracy Class 0.5 
Reactive Energy Accuracy Class 1.0 
THD Volt, Current 

Digital Output Speed 32 Pulse/sec 
Volt Operate 10-48 VDC 

 
 
Communication 

Protocol MODBUS RTU 
Baud Rate 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps 
Parity None, Even, Odd 
Stop Bits 1, 2 
Data Bits 8 Bits 
Support Device Node 128 

Ambient 
Operation 

Temperature -10 
Humidity 85 % RH Non-Condensing 

Ambient 
Storage 

Temperature -20 
Humidity 85 % RH Non-Condensing 

Protection 
Degree 

Front Protection Rating IP52 
Case Protection Rating IP30 

Installation Panel Mounting 
Material ABS-V0 
Size 96x96x76.6 mm. 
Weight 465 g. 

 
หมายเหตุ :   

- รุ่นที่ลงท้ายด้วย A-1 และ B-1 คือ มีระบบ Analog output, Pulse output (เพื่อน าสัญญาณไปเชื่อมตอ่
กับ Indicator, Counter) 

- รุ่นที่ลงท้ายด้วย A-2 และ B-2 คือ มีระบบ RS485, Pulse output (เพื่อน าสัญญาณไปเช่ือมต่อกับ 
Computer, Counter) 

- รุ่นที่ลงท้ายด้วย A-3 และ B-3 คือ มีระบบ RS485, Analog output, Pulse (เพื่อน าสัญญาณไปเชื่อมตอ่
กับ Computer, Indicator, Counter) 

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

 

 

 บริษัท ไพรมสั จ ากัด      0 2693 7005 หรือ 0 2277 8027 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020004 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศท่ีมรีะบบก าจัดไรฝุ่น  

(House Dust Mite Killer Air Conditioner) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศท่ีมรีะบบก าจัดไรฝุ่น 

(House Dust Mite Killer Air Conditioner) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เครื่องปรับอากาศที่มีระบบก าจัดไรฝุ่น เป็นเครื่องปรับอากาศ รุ่น Hygienic Inverter มีระบบการท างานเพื่อ
ช่วยก าจัดไรฝุ่นโดยใช้เวลา 11 วัน เพื่อก าจัดไรฝุ่นให้ตายสนิท และในระหว่างที่ระบบก าลังท างานอยู่นั้น ผู้ใช้งานยังสามารถ
เปิดเข้า-ออกห้องได้ตามปกติ เนื่องจากความช้ืนสัมพัทธ์จะอยู่ในช่วง 40-45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังอยู่ในย่าน Comfort zone ของ
มนุษย์แต่ไม่ดีกับตัวไรฝุ่น 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบอินเวอร์เตอร์  

ช่วยประหยัดพลังงาน ได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 
2. ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก.1155-2536 
3. มีฟังก์ชันควบคุมความช้ืนเพื่อก าจัดไรฝุ่นภายในห้อง เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ในระยะเวลา 11 วัน 

แบบต่อเนื่อง โดยกดปุ่ม Hygienic ผ่านรีโมทไร้สาย (สภาวะการท างานของฟังก์ชัน คือ การตั้งค่า
อุณหภูมิเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง และตั้งค่าอุณหภูมิเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง โดยตั้งค่าความช้ืนสัมพัทธ์เท่ากับ 40% ตลอด 24 ช่ัวโมง) 

4. เป็นเครื่องปรับอากาศรุ่น 12,000 บีทียูต่อช่ัวโมง ใช้กับห้องขนาดประมาณ 12-16 ตร.ม. 
5. ในสภาวะที่มีการควบคุมความช้ืนฆ่าไรฝุ่น ผู้ใช้งานสามารถเข้าออกห้องได้ปกติ 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      0 2832 1999 



155 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ที่มีการทดสอบค่าความต้านทานภายใน
(Battery Monitoring System with Internal Resistance Test)    

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  BEMoS - Ri   
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด และจ้างวิจัยกับ  

ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 อุปกรณ์เป็นลักษณะ Module วัดค่าต่างๆ ของแบตเตอรี่จ านวน 16 ลูก และสามารถเพิ่มจ านวน Module 
ส าหรับวัดค่าแบตเตอรี่จ านวนมากขึ้น ที่มีการต่อแบตเตอรี่อนุกรมหรือขนานแถวกัน ทั้งในระบบ UPS ระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบโทรคมนาคม ด้วยวงจรกรองสัญญาณแบบ DSP (Digital signal processing) และวิธีการวัดแบบ 4 wire – 
kelvin probe ท าให้ค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่ที่วัดได้มีความแม่นย า สามารถวัดได้ในขณะประจุไฟแบบ Floated 
charge รวมถึงในระบบ UPS ที่มีสัญญาณรบกวนสูง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
  ระบบ Battery Monitoring มีอุปกรณ์เป็นแบบ Module ท าให้สามารถปรับขยายจ านวนใหส้ามารถ
ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่ในระบบ UPS ระบบโทรคมนาคม Sub station และอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรม 

1. ในแต่ละ Module สามารถวัดแบตเตอรีจ่ านวนหลายๆ ลูกทีต่่ออนุกรมกันสูงสดุ 16 ลูก และสามารถ
ต่อขยายเพิ่มจ านวน Module ได ้

2. ในแต่ละ Module สามารถ 
- ตรวจวัดค่าแรงดันแบตเตอรี่ทุกลูก 
- ตรวจวัดค่าความตา้นทานภายในแบตเตอรี่ทุกลูก 
- ตรวจวัดค่ากระแสของแบตเตอรี่ในแถว (string current) 
- ตรวจวัดอุณหภมูิของสภาพแวดลอ้ม 
- ตรวจวัดอุณหภมูิของแบตเตอรี่ (Pilot) 

3. สามารถวัดค่าในขณะที่แบตเตอรีก่ าลังประจุแบตเตอรี่แบบ Floated charge ได ้
4. แสดงผลเป็นค่าต้านทาน (mOhm) และ ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับค่าอ้างอิง เพื่อแสดงถึงสภาพของ

แบตเตอรี่ (State of health) 
5. สามารถวัดค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี ่

- ตั้งแต่ 0.200 mOhm – 40.000 mOhm ส าหรับแบตเตอรี่ 12 V 
- ความเที่ยงตรง 2-3% of Full Scale 
- Resolution 0.005 mOhm (แบตเตอรี่ 12V) 

6. สามารถวัดค่าแรงดันแบตเตอรี ่
- ตั้งแต่ 1V – 17V ส าหรับแบตเตอรี่ 12V 
- ความเที่ยงตรง 0.1-0.2% of Full Scale 
- Resolution 0.001V 
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7. สามารถวัดค่ากระแสแบตเตอรี ่
- ตั้งแต่ +/-300A to +/-1000A 
- ความเที่ยงตรง 0.2-0.5% of Full Scale + sensor error 
- Resolution 0.1A 

8. สามารถวัดค่าอณุหภูม ิ
- ความเที่ยงตรง +/-1   C @ 25   C 
- Resolution 0.1   C 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2907 8521 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020006 
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน

ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มคี่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล : SEER สูง 
(High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องปรับอากาศซยัโจเด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง 
 (SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด  และจ้างศูนย์บริการ

ปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นหน่วยงานวิจัย  
โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ได้ออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศรวมทั้งการขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์แบบประหยัดพลังงานสูง และการพัฒนาการไหลของลมมาใช้
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากข้ึนอีกทั้งเครื่องปรับอากาศสามารถเตือนผู้บริโภคได้ 
หากเครื่องปรับอากาศกินไฟมากกว่าปกติ หรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลง พร้อมฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบ  
สีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทานมากขึ้น มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูง ซึ่งมีค่า SEER สูง
กว่าเกณฑ์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ 
(Inverter Air Cooled Split Air Conditioner) 

2. เครื่องปรับอากาศที่ทั้งชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน ที่เหมาะกับ
การติดตั้งภายในอาคาร และชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ที่เหมาะกับการติดตั้งภายนอก
อาคาร ประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 

3. เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท าความเย็นที่ไม่ท าลายโอโซน โดยมีค่าแสดงระดับการท าลายโอโซน 
Ozone Depletion Potential : ODP = 0 

4. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) ที่ใช้เทคโนโลยี Corona 
Discharge ครอบคลุมพื้นที่ลมผ่านไม่น้อยกว่า 100 ตารางเซนติเมตร มีอุปกรณ์ปล่อยประจุลบไปท่ี
อนุภาค ฝุ่นละอองภายในเครื่อง และดักจับด้วยแผงดักจับฝุ่นละออง โดยสามารถน าไปท าความ
สะอาด และน าระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) กลับมาใช้ใหม่ได้ 

5. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134 – 2553  เครื่องปรับอากาศ
ส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน 

6. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 1155-2536 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
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7. เครื่องปรับอากาศได้รับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER   
สูงกว่าเกณฑ์พลังงานเบอร์ 5 ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
7.1 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER  ไม่น้อยกว่า 23  

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นไม่เกิน 8,000 วัตต์ (<=27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 
7.2 เครื่องปรับอากาศจะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER ไม่น้อยกว่า 21  

ในเครื่องปรับอากาศขนาดก าลังท าความเย็นมากกว่า 8 ,000 ถึง 12,000 วัตต์ (> 27,296 – 
40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 

8. มีชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายนอกอาคาร ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ 
(Compressor) ใบพัดลมพร้อมมอเตอร์ (Outdoor Fan And Outdoor Motor) ข้อต่อพร้อมวาล์ว
บริการ (Service Valve) แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ เพื่อขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter 
Driver For Inverter Compressor) เ ซ น เ ซ อร์ วั ด อุ ณห ภู มิ หั ว ค อม เพ รส เ ซอ ร์  (Discharge 
Temperature) อุณหภูมิน้ ายาที่แผงคอนเดนเซอร์ (Mid Coil Condensor Temperature) 

9. มีชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน 
ที่มีส่วนแสดงผล Error Code เป็น 7-SEG  เพื่อง่ายต่อการบ ารุงรักษา ประกอบด้วย แผงควบแน่น 
(Evaporator) ใบพัดลม พร้อมมอเตอร์ (Indoor Fan and Indoor Motor) แผงวงจรเพื่อควบคุมชุด 
แฟนคอยล์ เซนเซอร์อุณหภูมิของท่อน้ ายาทางเข้าคอยล์เย็น (Inlet Temperature) อุณหภูมิห้อง 
(Room Temperature) 

10. มีแผงระบายความร้อน (Condenser Coil) และแผงระบายความเย็น (Evaporator Coil) เป็นแบบ  
Fin and Tube โดยฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบสีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทาน 

11. ชุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ ชุดควบคุมแบบไร้สาย (Wireless Remote) 
จ านวน 1 ตัว สวิตซ์เบรกเกอร์ จ านวน 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับพร้อมหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว 
ไม่เกิน 15 เมตร 

12. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการล้างแอร์ได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7-SEG โดยสามารถเตือนได้ทุกๆ  
การใช้ 1,800 ช่ัวโมง 

13. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการซ่อมบ ารุงได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7-SEG หากเครื่องปรับอากาศ
กินไฟมากกว่าปกติหรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลงอย่างมีนัยส าคัญ 

14. รายละเอียดแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ และ ชุดคอนเดนซิง รหัสตัวร้อนและตัวเย็นของ
เครื่องปรับอากาศ  
-  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 12000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W12P-A-DTGP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C12P-A-DTGP1) 
-  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W18P-A-DTGP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C18P-A-DTGP1) 
-  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W25P-A-DTGP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C25P-A-DTGP1) 
-  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W30B-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C30B-A-DTMP1) 
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-  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู (ชนิดติดผนัง) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SJ-W36B-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SJ-C36B-A-DTMP1) 
-  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-13C-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-13C-A-DTMP1) 
-  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 18000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-18C-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-18C-A-DTMP1) 
-  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 25000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-25C-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-25C-A-DTMP1) 
-  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 30000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-30C-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-30C-A-DTMP1) 
-  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 36000 บีทียู (ชนิดแขวน) 
  แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น/SSU-36C-A-DTMP1) 
  แบบรุ่นของชุดคอนเดนชิง (หน่วยระบายความร้อน/SOR-36C-A-DTMP1)   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      0 2832 1999 
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ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
   

: รถยนต์ตรวจการณ์ 

รหัส : 08060001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  รถตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  TR TRANSFORMER II 
หน่วยงานที่พัฒนา :    บริษัท ไทยรุ่งยูเนีย่นคาร์ จ ากดั (มหาชน) จ้างผู้เชี่ยวชาญในการ

วิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  สวทช. 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยรุ่งยูเนีย่นคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยอัลตเิมทคาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2559 – พฤศจิกายน 2566 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม: 

 แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC) สวทช. ด าเนินการออกแบบและพัฒนารถตรวจการอเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง โดยใช้หลักการการออกแบบและ
ค านวณทางวิศวกรรมชั้นสูงทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering (CAE)) 
ซึ่งออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่รองรับแรงกระท าที่เกิดขึ้น กรณีรถเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยใช้เกณฑ์ในการ
ออกแบบตามมาตรฐาน US NCAP จ านวน 2 กรณี ได้แก่ กรณีการชนเต็มหน้ายานยนต์ และกรณีการชนด้านข้างรถยนต์
แบบ side pole ซึ่งทฤษฎีที่น ามาใช้ในการออกแบบ คือ การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) และน าผลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการออกแบบ จนได้วิธีการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม ส าหรับการทดสอบความปลอดภัย  
ซึ่งรถตรวจการอเนกประสงค์นี้ได้ผ่านการทดสอบใน 2 หัวข้อ คือ  
  1. การทดสอบด้านความแข็งแรงโครงสร้าง และ  
  2. การทดสอบด้านสภาวะความสบายของการโดยสาร โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน -
อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรถตรวจการอเนกประสงค์นี้จะถูกผลิตโดย  
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) และมี บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จ ากัด เป็นผู้แทนจ าหน่าย 

หมายเหตุ : 
  1) รถยนต์ TR TRANSFORMER II รหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R-CTTMHT ขนาดเครื่องยนต์ 2393 CC 
ขนาด 150 แรงม้า มีคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับรถยนต์ในท้องตลาด ที่ระบุ
ปริมาตรกระบอกสูบเท่ากับ 2400 CC 
  2) รถยนต์ TR TRANSFORMER II รหัสรุ่นรถยนต์ GUN126R-CTFMHT ขนาดเครื่องยนต์ 2755 CC 
ขนาด 177 แรงม้า มีคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับรถยนต์ในท้องตลาด ที่ระบุ
ปริมาตรกระบอกสูบเท่ากับ 2800 CC 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2559 
- เพิ่มเติมขนาด 2800 CC จ านวน 2 รุ่น ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   ดังนี ้ 

1) TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จ านวน 11 ที่น่ัง รุ่น STD  
2) TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จ านวน 7 ที่น่ัง รุ่น STD  

- แก้ไขปริมาตรกระบอกสูบ จาก 2400 CC เป็น 2393 CC และ 2800 CC เป็น 2755 CC ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 

  บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จ ากัด      0 2420 0076  
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ด้านยานพาหนะและขนส่ง : อื่น ๆ  

รหัส : 08070001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สกุลฎซ์ี : เรือโดยสารสปีดโบ๊ทอลมูิเนียมแบบปั๊มข้ึนรูป  
 (SAKUN C : Aluminum Passenger Speed Boat) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวช่ัน จ ากัด โดยการจ้างศูนย์บริการปรึกษา

การออกแบบและวิศวกรรม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานวิจัย และได้รับการ
สนับสนุนทุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
(NIA) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สกุลฎซ์ี อินโนเวช่ัน จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท สกุลฎซ์ี อินโนเวช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สกุลฎซ์ี อินโนเวช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

1. การออกแบบเรือโดยใช้โปรแกรม 3D (NX7) เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพรวมของตัวเรือ และเพื่อได้แบบที่
ถูกต้องก่อนการผลิตและการ simulation รวมถึงการผลิตเรือจ าลอง โดยใช้เครื่อง CNC ในการออกแบบ
โฟมเพื่อเทสจริงก่อนการผลิต 

2. การผลิตแม่พิมพ์ป๊ัมขึ้นรูป โดยใช้นวัตกรรมยานยนต์ที่ทางทีมงาน ร่วมในการวิจัยและพัฒนาโดยค านึงถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

3. การใช้นวัตกรรมไร้รอยต่อตัวบอดี้เรือ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนของการผลิตได้มาก 
4. การใช้นวัตกรรมการฉีดขึ้นรูป อลูมิเนียมท าโครงสร้างตัวเรือ เพื่อให้เรือแข็งแรง น้ าหนักเบา ปลอดภัยต่อ

นักท่องเที่ยว 
5. การใช้นวัตกรรมการฉีดโฟมความหนาแน่นสูง ฝังใต้ท้องเรือ กรณีเรือรั่วจากการเกิดอุบัติเหตุ เรือไม่จมลง

ใต้ท้องทะเล 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เรืออลูมิเนียมทั้งล า โดยใช้การปั๊มขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์ 
2. เครื่องยนต์แบบ INBOARD DIRECT, INBOARD WATERJET, OUTBOARD 
3. ความยาวตลอดล า 19 เมตร 
4. สามารถโดยสารได้สูงสุด 90 ที่น่ัง 

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

 
 
 

 

 
 บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวช่ัน จ ากัด     0 3551 4222 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านโรงงาน 
 

: ครุภัณฑ์โรงงาน 

รหัส : 09020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องบั้งและยดืกุ้งอัตโนมตัิ (Shrimp Extending Machine) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องบั้งและยดืกุ้งอัตโนมตัิ (Shrimp Extending Machine) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก นางสาวปุษยา ฤทธิ์ด ี
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ชิบิยา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   

เครื่องบั้งยืดกุ้งอัตโนมัติสามารถบั้งและยืดกุ้งได้หลายขนาดและได้ความยาวที่ต้องการภายในเครื่องเดี ยวกัน 
เครื่องมีส่วนของใบมีดซึ่งมีความบางเพียง 1 มิลลิเมตร ส าหรับใช้ในการบั้งกุ้งที่ข้อต่างๆ เพื่อท าให้กุ้งคลายตัวก่อนเข้าสู่
กระบวนการยืดต่อไป ในส่วนของการยืด ตัวเครื่องมีระบบเซนเซอร์ใช้ส าหรับควบคุมความยาวของตัวกุ้งหลังการยืด 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เครื่องจักรสามารถบั้งและยืดกุ้งได้ภายในเครื่องเดียวกัน 
2. ใบมีดในตัวเครื่องจักรสามารถบั้งกุ้งได้หลายขนาด และสามารถปรับระดับใบมีดเพื่อควบคุมความลึก

ในการบั้งได้ 
3. ประกับสามารถปรับแรงในการบีบเพื่อใช้ในการยืดกุ้งแต่ละขนาด โดยสามารถยืดกุ้งที่มีน้ าหนักในช่วง  

12 - 16 กรัม ได้ 
4. เครื่องจักรมีก าลังการผลิตอยู่ในช่วง 5,000 - 6,000 ตัว/ชั่วโมง 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จ ากัด    0 2918 2249 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านส านักงาน 
 

: อื่นๆ 

รหัส : 10030001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)  
 (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โฟลซอฟต์ (FlowSoft) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด วิจัยเอง 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) โฟลซอฟต์ (FlowSoft) รุ่น 4.0 เป็นนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูป คุณลักษณะเป็นระบบงานสารบรรณหน่วยงานภาครัฐ* ส าเร็จรูป ท่ีช่วยพัฒนาระบบการท างานสารบรรณระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีกระบวนการสารบรรณเหมือนภาครัฐ โดยสามารถใช้
ปรับปรุงกระบวนการท างานเดิมให้มีความคล่องตัว สามารถบริหารจัดการเวลาในการรับ-ส่งเอกสารได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากการส่งงานเอกสารมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถติดตามสถานะความเคลื่อนไหวของเอกสารได้ตลอดเวลา 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นระบบงานท่ีใช้งานในลักษณะ Web Application โดยสามารถใช้งานระบบผ่านโปรแกรม Web 
Browser (Internet Explorer Version 6.0 ขึ้นไป) 

2. ระบบงานตามโครงการนี้ในส่วนของผู้ใช้งาน สามารถใช้บนระบบปฏิบัติการได้ตั้งแต่ Windows XP 
หรือ Windows Vista เป็นอย่างน้อย 

3. รองรับระบบการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
4. เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การใช้งานด้วย Open Source 

ระบบท่ีจัดหาจะต้องพัฒนาด้วย Open Source 
(รายละเอียดคุณลักษณะ e-Saraban FlowSoft อยู่ในภาคผนวก ก หน้า ผ-6 ถึง ผ-10)  

  
หมายเหตุ : * อ้างอิงจาก ระบบงานสารบรรณของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี  
 

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

 
 

 

 
  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด    0 2678 0978 



164 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารชีวภาพขจัดคราบน้ ามัน (Bio dispersant) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  OIL SPILL CONTROL 
หน่วยงานที่พัฒนา :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  

                                  และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จัดจ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
7. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
10. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
17. ร้าน วีทีซัพพลาย 
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จ ากัด 
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 Oil spill control เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์  KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ 
และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ ามัน คราบน้ ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่กัดกร่อน 
ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดคราบน้ ามัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ ามันรวมทั้งบริเวณแหล่งน้ า 
หรือดินท่ีปนเปื้อนน้ ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบ าบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการท างาน
เช้ือจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559   

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 บริษัท คีนน์ จ ากัด   0 2747 2101–3 ต่อ 104 



166 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารท าความสะอาดชีวบ าบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic)) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

และ บริษัท คีนน์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด   
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
7. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
10. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
17. ร้าน วีทีซัพพลาย 
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จ ากัด 
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ เป็นสารชีวบ าบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ ามัน คราบน้ ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ  
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ท าความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ท าความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ท างาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบ าบัดค่าสกปรกของน้ าเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น้ าเสีย โดยอาศัยการท างานเชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559   

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12010005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : น้ ายาฆ่าเช้ือ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ  
(NATURAL DISINFECTANT) 

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

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
7. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
10. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
17. ร้าน วีทีซัพพลาย 
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จ ากัด 
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เช้ือรา ได้ถึง 99.99 % ได้ทุกพ้ืนผิว 
สามารถท าความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเช้ือรา คราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณพื้นผิว  
และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol – free formulation)  
 2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑฆ์่าเช้ือโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ในด้านการปศุสัตว์
สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เช้ือรา และเช้ือไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 % 
 โดยผลิตภณัฑ์นี้มีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน้ ามันมะพร้าว น ามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์ให้
น้อยลง  
 ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์-บลัด 
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ 
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียก่อโรค เช้ือรา และเช้ือไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561  
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561  
 

++++++++++++++++++++ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12020001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้  
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คีนน์  จ ากัด  ร่ วมวิจัยกับศูนย์พันธุ วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์ 
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จ ากัด 
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด 
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
7. บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด 
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
9. บริษัท เวล เมด 1969 จ ากัด 
10. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จ ากัด 
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จ ากัด 
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จ ากัด 
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จ ากัด 
15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เทคโนโลยี 
17. ร้าน วีทีซัพพลาย 
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด 
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จ ากัด 
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จ ากัด 
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย 
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จ ากัด 
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จ ากัด 
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จ ากัด 
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท คีนน์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

คุณสมบัตินวัตกรรม:  
เครื่องผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสีย (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) คีนน์ โอเอ็ม

อาร์ – ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วนเครื่อง
อุปกรณ์ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล  
น ามาย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบุไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น ท า ให้
สะดวก ใช้ง่าย และที่ส าคัญสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั้งมีความสด
ใหม่ตลอดเวลา ท าให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
 คีนน์ โอเอ็มอาร์ จะถูกติดตั้งพร้อมกับอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรความเข้มข้นสูง สูตรเฉพาะและเหมาะสมกับ 
หัวเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จ ากัด และหัวเช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้นท่ีมีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิจัย 
ไบโอเทค แล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน้ าเสียที่มีน้ ามันหรื อไขมัน
ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์
บ าบัดน้ าเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียของอุตสาหกรรมที่
สามารถใช้เครื่องคีนน์ โอเอ็มอาร์ นี้ได้ ได้แก่ อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า  
คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และนิคม
อุตสาหกรรม 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560 

- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560   
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561   
- ยกเลิกรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ จ านวน 4 ราย  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท คีนน์ จ ากัด   0 2747 2101–3 ต่อ 104 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

รหัส : 12020002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องผลิตก๊าซโอโซน "โอเทค" (Ozone generator "OTECH") 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนดด์ีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนดด์ีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนดด์ีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูช่ัน จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนดด์ีเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 โอโซน (Ozone หรือ O3) เป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นจากออกซิเจน ที่มีอยู่ในอากาศทั่วไป โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้า หรือแสงอุลตร้าไวโอเลต ท าให้โมเลกุลของออกซิเจนแตกตัวเป็นอะตอมเดี่ยว เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของออกซิเจน 
จาก 2 อะตอม (O2) ให้เป็น 3 อะตอม (O3) โอโซนสามารถเกิดขึ้นในธรรมชาติจากการที่ฟ้าผ่า จะเกิดสนามพลังงานฟ้าผ่า 
(Corona Discharge) ท าให้ออกซิเจนแตกตัวและรวมกันเป็นโอโซนได้เหมือนกัน และการผลิตโอโซนที่ใช้หลักการของ
พลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตและควบคุมปริมาณของก๊าซโอโซนได้ง่าย หลักการทั่วไป คือ อะตอมของออกซิเจน จะได้รับการ
ถ่ายพลังงานจนท าให้เกิดเป็นโมเลกุลที่เร่งสภาพหรือมีพลังงานสูง และในที่สุดก็เกิดการรวมเป็นโมเลกุลของโอโซนโดยอาศัย
ทฤษฎีของการท า Corona Discharge หรือการเร่งประจุไฟฟ้า ท าให้ออกซิเจนเกิดการแตกตัว สามารถผลิตเป็นโอโซนได้ใน
ระดับที่ควบคุมได้ 
 คุณสมบัติที่ส าคัญของโอโซน คือ เป็นตัวออกซิไดส์ที่ดีมาก และในขณะเดียวกันก็เป็นสารที่ไม่อยู่ตัว จะสลาย
เป็นแก๊สออกซิเจนได้ง่าย ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เร็วกว่าคลอรีน 3,000 เท่า โดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง ท าให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
งานในทางอุตสาหกรรม เช่น การใช้ก๊าซโอโซนในการบ าบัดสีและกลิ่นในกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย การใช้โอโซนในการบ าบัด
น้ าในระบบหอผึ่งเย็นเพื่อการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันตะกรันและลดพลังงานในการท าความเย็น รวมถึงการใช้โอโซน 
ฆ่าแบคทีเรียและเช้ือโรคในระบบการผลิตน้ าประปา การลดการใช้พลังงานในระบบซักผ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รูปแบบการผลิตก๊าซโอโซน ใช้หลักการ Corona Discharge แบบแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง (5 KHz – 
8 KHz) 

2. การควบคุมการท างาน โดย Programmable Logic Control (PLC) 
3. ก๊าซตั้ งต้นที่ ใ ช้ในการผลิตก๊าซโอโซน เป็นอากาศที่มีความช้ืนไม่ เกิน 15% และมีปริมาณ 

ก๊าซออกซิเจน (O2) ในอากาศไม่น้อยกว่า 20% หรือก๊าซออกซิเจน 
4. สามารถผลิตก๊าซโอโซน (O3) ในปริมาณที่เข้มข้น โดยมีขนาดของระบบท่ีเล็ก 
5. ใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตน้อย 
6. ระบบตรวจจับและป้องกันเครื่อง 

- แท่งผลิตก๊าซโอโซน (O3) ช ารุด 
- อุณหภูมิภายในหลอดผลิตก๊าซโอโซน 
- ปริมาณการไหลของอากาศผิดปกติ 
- ความดันน้ าของระบบผสมผิดปกติ 
- อุปกรณ์ตรวจวัดความช้ืนและไล่ความช้ืน 
- กระแสไฟฟ้ารั่วไหล, ระบบไฟฟ้าป้อนเข้า 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

 
7. ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220V AC 50Hz หรือ 3 เฟส 380V AC 50 Hz 
8. ตัวตู้เครื่องฯ ท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm. ใช้สีฝุ่นโพลีเอสเตอร์ 
9. การระบายความร้อนใช้น้ าและอากาศ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 
 -  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดเีวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด    0 2988 0804  
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ด้านยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 
 

: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 

รหัส : 13020004  

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH 
N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร (Rubber Seals for 155 mm. 
GH N-45 A1 Towed Howitzer) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH 
N-45 A1 ขนาด 155 มิลลเิมตร 

หน่วยงานที่พัฒนา :  ร่วมวิจัยกับส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก 
และศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางแมพ่ิมพ์ยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จ ากัด (ผู้ผลิต) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อาร์มี่ซัพพลาย จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อาร์มี่ซัพพลาย จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 ชุดแหวนกันซึมฯ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร ซึ่งใช้งานอยู่ใน  
6 ระบบ ได้แก่ ระบบเคลื่อนที่และค้ ายันปืน ระบบเครื่องช่วยให้มุมทางสูง ระบบเครื่องป้อนกระสุน  ระบบเครื่องรับแรง
สะท้อนกลับ ระบบล ากล้อง และระบบเบรก เป็นช้ินส่วนยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อความมั่นคงของประเทศ 
ผลงานนวัตกรรมดังกล่าวนี้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนช้ินส่วนของยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานในกองทัพบก ซึ่งต้องพึ่งพาการ
น าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้เกิดปัญหาในด้านของระยะเวลาในการส่งมอบช้ินส่วน ความครบถ้วนของรายการช้ินส่วน 
รวมถึง ช้ินส่วนคงคลังเพื่อใช้ในยามจ าเป็น 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใช้ส าหรับปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร 
2. ใช้องค์ความรู้วิศวกรรมย้อนกลับทางด้านรูปทรงและวัสดุในการวิจัยและผลิต 
3. ผ่านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. ออกแบบช้ินงานและแม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต 

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

 

 

 

 บริษัท อาร์มี่ซัพพลาย จ ากดั      0 2184 2851 
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ด้านอื่นๆ 
 

 

รหัส:14000001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย:  ผลิตภณัฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: ผลิตภณัฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ 
หน่วยงานที่พัฒนา:  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด วิจัยร่วมกับ 
                                                                      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท พัทธพงศ์พาณิชย์รุ่งเรือง จ ากัด 

2. บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 
3. บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จ ากัด 
4. บริษัท เจมินี พลัส จ ากัด 
5. บริษัท สตาร์เร็ท เซ้าท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 
6. บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
7. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
8. บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ แอนด์ บี โปรดักส์ 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย:  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน: มีนาคม 2559 – มีนาคม 2567  (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม: 
 เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลกูน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยน าผลิตภัณฑ์ใส่ลงในภาชนะท่ีมีขังแหล่งน้ า
ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ของยุงลาย ซึ่งจะไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่มีคราบน้ ามันบนผิวน้ า ไม่ท าให้น้ าขุ่น มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานยาวนาน สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2559 
 -  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
 

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

 
 

 

 

 
 

 บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2295 2151 - 3 
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ด้านอื่นๆ   

รหัส : 14000004  

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบลอยตะกอนฟองละเอียด (Micro Bubble Dissolved Air 
Flotation (MBDAF)) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ระบบลอยตะกอนด้วยเทคโนโลยีฟองละเอียด : อีโคโนวัตต์ 
(ECONOWATT : Micro Bubble Dissolved Air Flotation for 
Water Treatment System (MBDAF)) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวช่ัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวช่ัน จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2565 (5 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

นวัตกรรมระบบลอยตะกอนฟองละเอียด ใช้วิธีผสมอากาศลงในน้ าด้วยปั๊มที่มีการเพิ่มใบพัดหลายก้านเป็นปั๊ม
ผสมอากาศที่ความดัน 3.5 บาร์ ท าให้อัตราการผสมอากาศในน้ าเพิ่มขึ้นสูงสุด และมีฟองละเอียดขนาดเล็กกระจายตัวเป็น
เนื้อเดียวกับน้ า (Homogeneous) ผ่านโปรแกรมควบคุมและเซ็นเซอร์ควบคุมระดับความดันในระบบ อัตราการไหลของน้ า
และอากาศที่เหมาะสม ท าให้การผสมอากาศลงในน้ ามีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา (Automatic Adjust Pressure) ระบบจะ
สร้างฟองละเอียดได้ต่อเนื่องให้สามารถแยกไขมันและอีมัลชันออกจากน้ าได้ดี และแยกตะกอนแขวนลอยได้ถึง 70% ลดค่า 
BOD และ COD ที่ติดอยู่กับตะกอนแขวนลอยลงได้ นวัตกรรมระบบลอยตะกอนฟองละเอียดยังสามารถเฝ้าระวังความ
ผิดปกติ (monitoring) ของระบบได้ตลอดเวลา ปราศจากพนักงานประจ าเครื่อง โดยสามารถเฝ้าระวังความผิดปกติของ
เครื่องโอโซนผ่านระบบ GPRS/3G/4G หรือ WiFi ตลอด 24 ช่ัวโมง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการท างานของระบบลอยตะกอน
ฟองละเอียดได้บน www.econowatt.co.th ตลอดเวลา และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานจนถึงเวลาปัจจบุนั 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เครื่องลอยตะกอนฟองละเอียด ประกอบด้วยถังแยกตะกอนลอย ตัวถังท าด้วยสเตนเลส 304 รูปทรง

สี่เหลี่ยม ด้านบนของถังมีใบปาดตะกอนและมีท่อรวบรวมตะกอน ส่งไปยังถังรับตะกอน ถังแยก
ตะกอนและถังรับตะกอนต้องมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ าและปริมาณตะกอนที่ต้องการบ าบัด 
ก าหนดให้ระยะเวลาบ าบัดไม่เกิน 22 ช่ัวโมง/วัน 

2. เครื่องลอยตะกอนฟองละเอียดต้องมีการควบคุมการเปิด – ปิด แบบอัตโนมัติด้วย PLC ทั้งนี้การตั้ง
ค่าช่วงเวลาเพื่อเปิดใช้งานนั้นให้เป็นไปตามที่ผู้ติดตั้งเห็นสมควร โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของระบบบ าบัดฯ 

3. ระบบผลิตอากาศละลายต้องเป็น Dynamic Mixing Pump ที่มีประสิทธิภาพแยกตะกอนแขวนลอย
ได้ถึง 70% ซึ่งถูกออกแบบส าหรับเติมอากาศโดยเฉพาะ ห้ามใช้ระบบผสมแบบเติมอากาศด้วย เวนจูรี 
(Venturi Injection) ร่วมกับใบกวนในท่อ (Static Mixer) และถังผสมก๊าซแรงดันสูง (Pressure 
Tank) และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องอัดอากาศเพิ่มเติม 

4. ก าหนดให้มีการติดตั้ง pressure gauge โดยติดตั้งที่ด้านจ่ายของ Dynamic Mixing Pump เพื่อใช้
ในการควบคุมแรงดันของน้ าในระบบให้เป็นไปตามข้อก าหนด 

5. ก าหนดให้มีระบบเฝ้าระวังความผิดปกติของอุปกรณ์แสดงให้เห็นได้ทางอินเตอร์เน็ตบน website 
ผู้ผลิต หรือ ผู้ขาย ผ่านการสื่อสาร 3G โดยอย่างน้อยต้องมีการแสดงค่าหรือสถานะดังต่อไปนี้ 

5.1 สถานะการท างานของระบบ ON/OFF 
5.2 สถานะการท างานปั้มสูบน้ าก่อนบ าบัด ON/OFF 
5.3 สถานะการท างานปั้มสร้างอากาศละลาย ON/OFF 
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5.4 อัตราการบ าบัด (l/min) 
5.5 ช่ัวโมงการท างานของเครื่อง (Hr.) 
5.6 เตือนปริมาณสารสร้างตะกอน (Coagulant) อยู่ในระดับต่ า 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวช่ัน จ ากัด      0 2809 1601 - 4  
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ด้านอื่นๆ  

รหัส : 14000005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ELIDE FIRE® EXTINGUISHING BALL 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 – กันยายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® มีน้ าหนัก 1.3 กิโลกรัม ± 5% รูปร่างทรงกลมเหมาะมือ ส าหรับโยน ทอย ปา 
กลิ้ง เข้ากองเพลิง การท างานของลูกบอลดับเพลิง 1 ลูก มีอายุการใช้งาน 5 ปี สามารถดับเพลิงได้ทั้ง 

ประเภท A คือ ไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ หรือพลาสติกต่างๆ โดยการใช้งาน     เฝา้
ระวังได้และระงับเพลิง คือ โยน ทอย ขว้าง ปา เข้ากองเพลิง สามารถโยนเข้าพร้อมๆ กัน หลายๆ ลูกก็ได้ เพื่อให้เพลิงสงบลง 

ประเภท B คือ ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย เช่น ห้องจัดเก็บสารเคมีที่ไวไฟ จุดเช่ือมต่อแก๊ส LPG 
หรือ NGV เมื่อเปลวไฟเผาไหม้ลูกบอลดับเพลิง ภายใน 3-10 วินาที ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®  จะท างาน แตกกระจาย
ผลักดันสารเคมีเป็นผงแป้ง ออกมาดับไฟได้โดยอัตโนมัติ และมีเสียงดังตกกระแทกอยู่ระหว่าง 110-139 db(A) การติดตั้งให้
ติดตั้งอยู่ในระยะเหนือจุดเสี่ยง 1 เมตร หรือ 3.28 ฟุต 

ประเภท C คือ ไฟท่ีใช้น้ าดับไม่ได้ เช่น บริเวณเหนือปลั๊กไฟฟ้า ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย โดยเมื่อ
เปลวไฟเผาไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะท างานภายใน 3-10 วินาที และจะระเบิดผงเคมีแห้งออกมาดับไฟได้โดย
อัตโนมัติ ความดังของเสียงลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®  ซึ่งอยู่ระหว่าง 110-139 db(A) อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ใน
ระดับเสียงตกกระแทก (IMPULSIVE NOISE) 

ลักษณะเด่นของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®   
- ใช้ดับเพลิง ใช้เฝ้าระวัง เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ท างานจะมีเสียงดัง จะท าให้ผู้ที่ไม่รู้ว่าไฟ

ไหม้สามารถรู้ได้ทันทีว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น  
- ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ที่ติดตั้งนั้นจะคอยท าหน้าที่เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัยต่างๆ เมื่อเกิด 

เพลิงไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะท างาน และหน้าที่ดับเพลิงก่อนที่เพลิงจะลุกลามไปยัง
เพดานบ้าน อาคาร  

- ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนชรา การท างานจะท างานเมื่อโดน
เปลวไฟเท่านั้น 

- ส่วนผสมต่างๆ ของสารเคมีที่บรรจุในลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ไม่เป็นอันตรายต่อคน และ
สิ่งแวดล้อม และไม่มีช่ืออยู่ในรายการของสารเคมีอันตราย และท าลายสิ่งแวดล้อมขององค์กรสากล 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟจะเผาไหม้สิ่งของนั้น เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ท างาน จะไม่ท าให้สิง่ของข้างนอกกองเพลิง
เสียหาย เพราะการท างานของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ไม่รุนแรงรวมทั้งวัสดุห่อหุม้เป็นช้ันโฟมไร้สาร CFC และไมล่าม
ไฟ ไม่มีวสัดุที่แข็ง มีแต่วสัดุที่นิ่ม ดังนั้น จึงไม่ท าให้สิ่งของที่อยู่นอกกองเพลิงเสียหาย 
 

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

 บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากดั       0 3841 4184 - 5  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลงังาน   
(Incinerator reduces pollution and energy saving) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
 Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยดัพลังงาน 
 CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving 

Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and 
energy saving 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด โดยไดร้ับการ
สนับสนุนทุน จาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ (อผศ.) 
 2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากดั (มหาชน) 
 3. บริษัท เดอะซัน ซีเอ็ม กรุป๊ จ ากัด 
 4. บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
 5. บริษัท พล พรีเมี่ยมพลัส จ ากดั 
 6. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวช่ัน จ ากัด 
 7. บริษัท พี แอนด์ โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      

1. เป็นเตาเผาขยะ ชนิดเผาขยะต่อเนื่อง สามารถเผาขยะได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง สร้างอุณหภูมิในการ
เผาได้ตั้งแต่ 500 – 1,200 องศาเซลเซียส 

2. มีที่ดักฝุ่นละเอียดในห้องเผาควัน มีถังดักฝุ่นละเอียดเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม มีที่ดักหรือกรองก๊าซ
ก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มีถังกรองก๊าชเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม 

3. ปล่องระบายอากาศท าด้วยเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า ทาสีกันสนิมและทาทับด้วยสีกัน
ความร้อนมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร 

4. ใช้พัดลมหรือเครื่องอัดอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้ และระบบบ าบัด 
5. เป็นเตาเผาที่มีระบบ Wet Scrubber และ Cyclone ช่วยในการบ าบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก 
6. ผนังภายในห้องเผาทั้งหมดท าด้วยอิฐดิบทนไฟหรืออิฐเผาแห้ง หนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีคุณสมบัติ

ทนความร้อน ไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 
7. เตาเผาขยะ มีระบบการท างานหลัก 3 ระบบ คือ ระบบเตาเผาขยะ ระบบดักเก็บมลพิษและระบบดักเก็บ

ฝุ่น ทุกระบบต้องเชื่อมต่อการท างานเข้าด้วยกัน 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ประหยัดพลังงานและเป็นการประหยัดงบประมาณในการบริหารการจัดการ สามารถจุดติดด้วย
เช้ือเพลิง โดยใช้แก๊ส (LPG) ในปริมาณต่ าเพื่อจุดน าร่องการเผาไหม้ในห้องเผา ช่วยลดมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

2. มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย  
จากเตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

3. เป็นเตาเผาขยะส าเร็จรูปติดตั้งบนรถกึ่งพ่วงและสามารถเคลื่อนย้ายได้ (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบ
เคลื่อนที่) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย อีก 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กุมภาพันธ์ 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2561 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จ ากัด    0 5200 3945 , 095 919 1496  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : กาแฟปรุงส าเรจ็ชนิดผง ผสมพริกสกดั   
(Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พริกค่ะ สไปซี่คอฟฟี่กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด 
(Prikka Spicy Coffee Instant Coffee Powder with Capsicum 
Extract) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สตาร์ เฮริ์บฟาร์มา่ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สตาร์ เฮริ์บฟาร์มา่ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย:  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีเอเอสเฮิร์บ 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สตาร์ เฮริ์บฟาร์มา่ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :      

กาแฟพริกคะ่ สไปซี่ คอฟฟ่ี เป็นกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง 3 in 1 ผสมพริกสกัด ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร ช่ือ “กาแฟ
ที่มีส่วนผสมของพริก” ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ในลักษณะ World’s First Spicy Coffee ที่ให้รสชาติแตกต่าง กลมกล่อมแต่   
จัดจ้านด้วยสารสกัดพริกขี้หนูพันธุ์ไทย Hot Flavor,Warm Feeling สัมผัสได้ (Customer Experience) ถึง Product 
Value จากแก้วแรกที่ดื่ม รู้สึกอุ่นร้อน (คล้าย Burn) ที่บริเวณท้อง และ Spicy After Taste ที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงเป็น      
การเปิด Segmentation ใหม่ของรสชาติกาแฟ นั่นคือ Spicy Coffee อีกทั้งยังมีความเป็นไทยใน Brand Image และ 
Brand Personality ที่สะท้อนผ่านทางช่ือแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมหลักท่ีท าให้เกิดรสชาติเผ็ดร้อน นั่นคือ พริกข้ีหนู 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย อันเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของไทย ช่ือ “พริกค่ะ” ยังสื่อภาษาไทยใน
ช่ือแบรนด์ให้เป็นท่ีจดจ าของชาวต่างชาติ อีกด้วย เป็น Functional Coffee ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพไม่เติมน้ าตาล ไม่ใส่
วัตถุกันเสีย ไขมันต่ า ไม่มีคลอเรสเตอรอล ให้พลังงานต่ าเพียงซองละ 60 กิโลแคลอรี่ ส่วนผสมในสูตรประกอบไปด้วย      
สารสกัดจากพริกขี้หนู ถั่วขาว กระบองเพชร ส้มแขก L-Valine, L-Arginine , L-Carnitine-L-Tartrate , Chromium 
Picolinateและ Fructooligosaccharideพร้อมทั้งกลิ่นหอมของกาแฟอันเป็นเอกลักษณ์ ส่งผลให้ Prikka World’s First 
Spicy Coffee เป็นกาแฟที่อร่อย และดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังสามารถวางต าแหน่งเป็นได้ทั้ง กาแฟ 3 in 1, Functional Coffee และ Coffee for 
Souvenir (Cross Segmentation) สามารถขยายลูกค้ากลุม่เป้าหมายให้มคีวามหลากหลายมากข้ึน อาทิ กลุ่มผู้ดื่มกาแฟเพือ่
ควบคุมน้ าหนัก ผู้ที่ชอบดื่มกาแฟรสชาติแปลกใหม่ กาแฟที่ขายเป็นของที่ระลึก กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่อยู่เมืองหนาวดื่มเพื่อให้
ร่างกายรู้สึกอบอุ่น เป็นต้น 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นกาแฟปรุงส าเร็จ 3 in 1 ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรช่ือ “กาแฟที่มีส่วนผสมของพริก” ซึ่งเป็นการ

ประดิษฐ์ในลักษณะ World’s First Spicy Coffee” 
2. เป็นกาแฟที่มีรสชาติที่แตกต่างจากกาแฟทั่วไป โดยมีส่วนผสมของสารสกัดพริกขี้หนู เป็นตัวสร้าง

นวัตกรรมใหม่ด้านรสชาติกาแฟ Hot Flavor, Warm Feeling 
3. ให้พลังงานต่ า เพียง 60 กิโลแคลอรี่ต่อซองไขมันต่ า ไม่มีคลอเรสเตอรอลไม่เติมน้ าตาล ไม่ใส่วัตถุกัน

เสีย ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล 
4. ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สารสกัดจากพริกข้ีหนู ถั่วขาว กระบองเพชร ส้มแขก L-Valine,         

L-Arginine, L-Carnitine-L-Tartrate, Chromium Picolinate  และ Fructooligosaccharide 
 

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

บริษัท สตาร์ เฮริ์บฟาร์มา่ จ ากัด      0 2441 1479 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

: ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000008 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ข้าวกล้องพองอัดแผ่น (Popped Rice) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไพรซ์, พริสซ์ข้าวกล้อง ออแกนิกป๊อป (PRIZE, PRIZ Organic 

Pop Rice) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  จ้างวิจัยโดยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย โดยผูส้นับสนุนทุนคือ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 ผลิตภัณฑ์ ขนมข้าวกล้องพองอัดแผ่น ตรา ไพรซ์ และ พริสซ์ ผลิตจากข้าวกล้องออแกนิก โดยการ ป๊อป เหมือน
การท าป๊อปคอร์น คือ การน าข้าวเต็มเมล็ด มาท าให้สุกด้วยความร้อนและแรงดันสูง เพื่อขึ้นรูป โดยไม่ผ่านการอบหรือทอด 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ท าจากข้าวกล้อง เต็มเมล็ด 
2. ไม่มีการอบหรือทอด 
3. ท าให้สุกโดยผ่านความร้อนและแรงดัน 
4. มีความกรอบ 
5. ไม่มีผงชูรส 
6. ไม่มีกลูเตน 
7. ไม่มีคอลเลสเตอรอล 
8. ไม่มีสารกันเสีย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จ ากัด      0 2117 2797 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

: ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภณัฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุง ชนิดเม็ด 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสกอน 10ที (Mosgon 10T) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จ ากดั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จ ากดั (ผู้ผลติ) 
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท เคมฟลีท จ ากัด 
 2. บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอเจท (2009) 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 มอสกอน 10ที เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดร้ับการพัฒนา โดยคนไทยเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในการก าจัดลูกน้ ายงุ
ตามอัตราการใช้ที่องค์การอนามัยโลกแนะน า ซึ่งมอสกอน 10ที นั้น ไม่มีกลิ่น น้ าหนักเบา ไม่ท าให้น้ าขุ่น และเป็นฝ้า  
เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เช่น ทรายเคลือบสารทีมีฟอส โดยจากผลการวิจัยและส ารวจจากพื้นที่
กรุงเทพมหานครและเขตเมือง พบว่ามีความพึงพอใจในการใช้ มอสกอน 10ที มากกว่า 5 เท่าของการใช้ทรายเคลือบสารทีมี
ฟอส มอสกอน 10ที ได้รับการอนุมัติทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงได้รับการผลิตจาก 
โรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน GMP และ ISO 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ด ประกอบด้วย สารออกฤทธ์ิ (Active ingredient) Temephos 
10% w/w โดยมคีุณสมบัตคิ่อยๆ ปล่อยสารออกฤทธิ์ ในการก าจัดลกูน้ ายุงลายได้ยาวนาน 

2. ช่ือทางเคมี คือ O,O,’O,’O-TETRAMETHYL O,O’-THIODI-P –PHENYLENE 
DIPHOSPHOROTHIOATE 

3. สูตรโมเลกุล C12H20O6P2S3 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท สยาม พับบลคิ เฮลท์ จ ากดั     06 5209 4455 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

: ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000010 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel cushion) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel soother) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

1. ผลิตภัณฑ์ยางรองส้นเท้า เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับลดแรงกดและแรงกระแทกที่ส้นเท้าท าจากยางธรรมชาติ 
2. มีความยืดหยุ่นสามารถรบัแรงได้ดี โดยมีการปรับสมบัติของยางธรรมชาติให้มีความเหมาะสมในการรบัแรง

ที่บริเวณส้นเท้า 
3. ผลิตภัณฑ์ยางรองส้นเท้าท าจากยางธรรมชาติที่มีการปรับสมบัติให้ใกล้เคียงเนื้อเยื่อส้นเท้ามนุษย์ และ

ออกแบบให้ลักษณะการกระจายแรงในรูปแบบดับเบิลวัฟเฟิลเลเยอร์ ช่วยกระจายแรงในส้นเท้าให้
เหมาะสมกับเท้าแต่ละข้าง 

4. ใช้ส าหรับลดแรงกดและแรงกระแทกที่ส้นเท้า 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จ ากัด      08 1766 9373  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

: ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000011 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ที่นอนน้ ายางพารา (Water mattress) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ที่นอนน้ ายางพารา (Water mattress) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีซี ที่นอนน้ า 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีซี ที่นอนน้ า 
ผู้จ าหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีซี ที่นอนน้ า 
ผู้แทนจ าหน่าย :  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีซี ที่นอนน้ า 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 การน ายางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเทศไทย มาพัฒนาเป็นถุงน้ าส าหรับรองรับการนอน หรือการนั่งทดแทน
วัสดุที่ท าจากพลาสติก โดยประดิษฐ์เป็นท่อยางพาราที่นอนน้ า (Nature rubber hose for waterbed) ส าหรับสอดในช่อง
ตารางของที่นอนน้ าเพื่อใช้กับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการนอน โดยใช้วัสดุยางพาราธรรมชาติขึ้นรูป มีรูปลักษณะเป็นท่อยาวข้ึนรูป 
มีความนิ่ม ยึดหยุ่นทนการเสียดสี รับแรงกระแทกได้ดี ทนความร้อนได้ตามคุณลักษณะของยางพารา ความยาวของท่อ
ยางพาราตามการประดิษฐ์นี้ไม่มีรอยผนึกรอบๆ ความยาวท่อ ยกเว้นด้านหัวและด้านท้ายของท่อยางพาราจะผนึกให้ติดกัน
เพื่อเก็บกักน้ าและป้องกันการไหลซึมของน้ าไว้ด้านในถุง โดยด้านบนของท่อยางพารามีช่องเปิด – ปิด จ านวน 1 ช่อง เป็น
ช่องเปิด – ปิด ท าจากจุกเกลียวพลาสติก มีแผ่นยางรองรับจุกเกลียวหมุนเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ าเมื่อหมุนจุกเกลียว
พลาสติกปิด  จ านวน 1 แผ่น ส าหรับใช้เป็นช่องบรรจุน้ าเข้าสู่ท่อยางพาราและส าหรับน าน้ าในท่อยางพาราออก ด้านท้ายของ
ท่อยางพาราผนึกให้ติดกันแน่นไม่สามารถเปิด – ปิดได้  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ลอนน้ าท าจากยางพาราธรรมชาติ หนา เหนียว และมีความยืดหยุ่นท่ีดี ท าความสะอาดง่าย 
2. รับน้ าหนักได้มากถึง 120 กิโลกรัม/ลอน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่ง

ประเทศไทย ให้การรับรอง 
3. ลอนน้ าแต่ละลอนบรรจุน้ าประมาณ 10,000 ซีซี ที่นอนทั้งผืนจึงบรรจุน้ ากว่า 100,000 ซีซี เมื่อใช้

นอนจึงมีความเย็นสบาย 
4. ลอนน้ าแต่ละลอนมีจุกปิด – เปิด เพื่อบรรจุน้ าเข้า (เพื่อใช้เป็นที่นอน) หรือน าน้ าออก (เพื่อจัดเก็บขน

ย้าย) และปิดท้ายเฉพาะลูกสามารถเปลี่ยนลอนน้ าได้ลูกต่อลูก 
5. ขนาดที่นอน (กว้าง x ยาว x สูง) 95 x 195 x 10 เซนติเมตร มีลอนน้ า 13 ลอน  
6. ผ้าคลุมลอนน้ าเป็นผ้าฝ้าย มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี สามารถถอดซักท าความสะอาดได้อย่าง

สะดวก 
7. บรรจุน้ าเข้าลอนน้ าครั้งเดียวสามารถใช้ที่นอนได้นาน จึงประหยัดค่าใช้จ่าย 

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

 
 
 
 

 
 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีซี ท่ีนอนน้ า      08 8813 8893 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อาหารทดแทนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมและลดน้ าหนัก  
(Meal replacement for weight loss and control) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สลิมเวล อาหารควบคุมและลดน้ าหนัก (Slimwell weight loss 
and control food (Prowell Brand)) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไทย ( ITAP) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ผู้ผลิต) 
 บริษัท กฤติยา รอยัล จ ากัด (ผู้ผลิต) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท กฤติยา รอยัล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 สลิมเวล เป็นอาหารทดแทนมื้ออาหาร ชนิดผงชงดื่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ลดน้ าหนัก และส่งเสริมสุขภาพ
ของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบไขมันในเลือด น้ าตาลในเลือด ระบบหลอดเลือดและหัวใจ กระตุ้นการเผาผลาญ
พลังงาน ระบบมวลกระดูก ระบบขับถ่าย ระบบกล้ามเนื้อและผิวพรรณ  ทั้งนี้ โดยหลักการโภชนาการ มีสารอาหารครบท้ัง  
5 หมู่ ได้แก่ โปรตีนสูงถึง 28 %  ไขมัน โอเมก้า 3,6,9 ในอัตราส่วนที่เหมาะสม น้ ามันไตรกลีเซอร์ไรด์สายกลาง (MCT)  
ไฟเบอร์ทั้งชนิดละลายและไม่ละลายในน้ า 15 % วิตามินและแร่ธาตุครบทั้ง 29 ชนิด ให้พลังงานต่ าที่เพียงพอ 216 – 218 
กิโลแคลลอรี และเสริมสารอาหารที่จ าเป็นต่อการเผาผลาญไขมันให้พลังงานอีกหลายชนิดโดยไม่มีการใช้ยาแต่อย่างใด  
ทั้งนี้ สลิมเวลได้ผ่านการวิจัยในคน โดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2559  
ว่ารับประทานแล้วให้ผลในการลดน้ าหนักจริง และยังให้ผลเชิงบวกต่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  ได้แก่ โรคอ้วนลงพุง 
โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โดยท าให้ไขมันในเลือดลดลง รอบเอวลดลง ความดันลดลง  
และมีแนวโน้มช่วยการท างานของอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานให้ดีขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสลดยาลง 
 

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

 
 

 

 

 
 

 
 

 บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด      0 3497 9625 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000013 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ ยี่หอ้ NATURAL NICHE  
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท เนเชอรัล ณิช จ ากัด ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการ
ทดสอบการใช้งานภาคสนาม      

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เนเชอรัล ณิช จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เนเชอรัล ณิช จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เนเชอรัล ณิช จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ และ ก่ีทอมือ ยกดอก ระบบ 20 ตะกอ 2 ขาเหยียบ เป็นกี่ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อทอผ้ายกดอกลวดลายใหม่ๆ และแบบรูปทรงเรขาคณิตทุกรูปแบบ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของกี่ทอมือ
พื้นบ้าน สามารถน าไปใช้ได้ทุกพ้ืนท่ี ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการท างาน ดูแลรักษาง่าย สามารถทอผ้ายกดอกได้รวดเร็วกว่า 
และควบคุมคุณภาพการทอได้สม่ าเสมอกว่ากี่ทอผ้ายกดอกแบบเดิม 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สามารถทอลายผ้ารูปทรงเรขาคณติไดล้ายที่มคีวามสม่ าเสมอ 
2. สามารถทอผ้ายกดอกได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน ด้วยกี่ทอมือท่ีมรีะบบยกตะกอ และ 2 ขาเหยยีบ  
3. ไม่ใช้กระแสไฟฟ้าในการท างาน 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 บริษัท เนเชอรัล ณิช จ ากดั      0 2875 5033 
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000014 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โยเกิรต์กรอบ (Yogurt Melt) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โยเกิรต์กรอบรสสตอเบอร์รี่ ตราเวลบี Yogurt Melt Strawberry 

(Wel-B Brand) โยเกริ์ตกรอบรสมิกซ์เบอร์รี่ ตราเวลบ,ี Yogurt Melt 
Mixed Berry (Wel-B Brand) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ ากัด ร่วมวิจยักับสถาบันอาหาร (National 
Food Institute : NFI)   

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกรอบรสผลไม้ละลายในปาก เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
กระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีท าแห้งแบบเยือกแข็งสุญญากาศ (Freeze Dried) ซึ่งเป็นกระบวนการดึงน้ าออก 
ในสภาวะอุณหภูมิต่ า ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกรอบ ที่คงคุณค่าสารอาหาร และจุลินทรีย์ Lactic acid Bacteria ที่มี
ประโยชน์ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย มีรูปทรงสามเหลี่ยม ทรงกลม และสี่เหลี่ยม และยังสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าโยเกิร์ตปกติ 
 

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

 
 
 

 
 

 บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ ากดั      0 3487 1825-6 
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ด้านอื่นๆ  

รหัส : 14000015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบโอโซนบ าบัดน้ าคอนเดนเซอร์ (Ozone System for 
Condenser Water Treatment)     

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อีโคโนวัตต์ : ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบดัน้ า
คอนเดนเซอร ์
(ECONOWATT : High Efficiency Ozone System for 
Condenser Water Treatment) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยเอ็นเนอรย์ี่คอนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ไทยเอ็นเนอรย์ี่คอนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด  
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยเอ็นเนอรย์ี่คอนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:      
 ระบบโอโซน มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง คือ ระบบเตรียมอากาศ ท าหน้าที่เตรียมอากาศ
แห้งหรือก๊าซออกซิเจนเพื่อการผลิตก๊าซโอโซน ส่วนที่สอง คือ เครื่องผลิตโอโซน ท าหน้าที่เปลี่ยนอากาศแห้งหรือก๊าซ
ออกซิเจนให้เป็นก๊าซโอโซน และส่วนท่ีสาม คือ ระบบผสมก๊าซโอโซนกับน้ า ท าหน้าที่ดูดน้ าจากหอผึ่งน้ า (Cooling Tower) 
มาผสมกับก๊าซโอโซนและปล่อยน้ าท่ีผสมโอโซนแล้วลงในหอผึ่งน้ า 
 ระบบผลิตโอโซน ประกอบไปด้วย ตัวเครื่องผลิตโอโซนที่ถูกออกแบบโดยใช้หลอดผลิตโอโซนที่เป็นแบบ      
โคโรนา ดิสชาร์จ (Corona Discharge) ซึ่งระบายความร้อนภายในหลอดผลิตโอโซน ด้วยน้ าและอากาศ เพื่อควบคุม
อุณหภูมิการใช้งานของตัวหลอดไม่ให้สูงเกินไป ท าให้ผลิตปริมาณก๊าซโอโซนได้คงท่ี 
 ระบบเตรียมอากาศ เป็นการน าเอา Oxygen Concentration ที่สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนที่มีความเข้มข้น
มากกว่า 80% เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการผลิตก๊าซโอโซน 
 ระบบผสมก๊าซโอโซนกับน้ า เป็นแบบ Dynamic Mixing Method ท างานด้วยอุปกรณ์ Ozone Mixing 
Pump ซึ่งถูกออกแบบส าหรับเติมก๊าซโอโซนโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพในการผสมก๊าซโอโซนกับน้ ามากกว่า 80% ซึ่งท าให้
ก๊าซโอโซนสามารถละลายอยู่ในน้ าได้มากกว่าแบบ Static Mixing Method พิจารณาการต่ออุปกรณ์ในระบบ Dynamic 
Mixing เทียบกับ Static Mixing (Conventional Mixing) 
 ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบัดน้ าคอนเดนเซอร์ ได้รับการพิสูจน์จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน และผู้ใช้แอร์ทั่วไปแล้วว่าสามารถน าไปใช้ในระบบแอร์ชิลเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ความสูญเสียของก าลังไฟฟ้า และน้ า เนื่องจากสามารถป้องกันการเกิดตะกรันในคอนเดนเซอร์และรักษาสภาพน้ าในหอผึ่ง
เย็นได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังฆ่าแบคทีเรีย (Legionella Bacteria) ที่ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันได้ 100% 
 ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบัดน้ าคอนเดนเซอร์ ไม่ต้องการสารเคมีเติมลงในน้ าและไม่ทิ้งสาร
ตกค้างไว้ในน้ า ไม่ต้องการระบบท าน้ าอ่อน (Softener) ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการซ่อมบ ารุงเป็นอย่างมาก สามารถ
ใช้น้ าประปากับหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ได้โดยตรง 
 ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบ าบัดน้ าคอนเดนเซอร์ จะไม่ท าให้เกิดไบโอฟิล์ม (Bio-film) อันเป็น
สาเหตุของตะกรันในท่อคอนเดนเซอร์โดยจะรักษาการเพิ่มของอุณหภูมิ Condenser Approach Temperature ไม่เกิน    
2 องศาฟาเรนไฮนต์ จากค่าเริ่มต้น ซึ่งท าให้เครื่องท าน้ าเย็น (Chiller) คงค่าประสิทธิภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ผลิตก๊าซออกซิเจนที่มีความเข้มข้นมากกว่า 80% 
2. ระบบโอโซนบ าบัดน้ าแบบ Closed Loop สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ าได้มากถึง 80% 
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3. ระบบโอโซนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเช้ือโรค (Legionella Bacteria) ที่อยู่ในน้ า ที่ท าให้เกิด
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันได้ 100% 

4. ป้องกันการเกิดตะกรันในท่อคอนเดนเซอร์และรักษาอุณหภูมิคอนเดนเซอร์แอพโพรชให้ต่ าอยู่เสมอ 
โดยรับประกันระบบอุปกรณ์โอโซนและการรักษาการเพิ่มของอุณหภูมิ Condenser Approach 
Temperature ไม่เกิน 2 องศาฟาเรนไฮนต์ จากค่าเริ่มต้นเป็นเวลา 2 ปี หลังจากติดตั้งใช้งาน 

5. ลดภาระระบบบ าบัดน้ าเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดสารเคมีในองค์กร 
6. ยกเลิกการใช้ระบบท าน้ าอ่อน (Softener) โดยใช้น้ าประปาทดแทน 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 บริษัท ไทยเอน็เนอร์ยีค่อนเซอรเ์วช่ัน จ ากัด      0 2809 1601 - 4 
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000016 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องดื่มที่มสีารอาหารครบ 5 หมู ่โปรตีน 10% และโซเดียม 
0.3 กรัม (Beverage with complete 5 groups nutrition 10% 
protein and  0.3 g. Sodium)  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :                 พรีเดียเวล® เครื่องดื่ม (เครื่องหมายการค้าโปรเวล)  
 (Prediawell® beverage (ProwellTM)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :                                              บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด   
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                                       -  
ผู้จ าหน่าย :                                                      บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :                                                  บริษัท กฤติยา รอยลั จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :          บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :                                         กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม:  

พรีเดียเวล (Prediawell) เป็นเครื่องดื่ม ชนิดผง ชงดื่ม กลิ่นข้าวโพด พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการทาง
โภชนาการ มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของร่างกายที่ต้องการจ ากัดปริมาณโปรตีน  
ไม่เกิน 10% และมีปริมาณโซเดียม 0.3 กรัม  

พรีเดียเวล คัดสรรสารอาหารเฉพาะที่มีคุณภาพสูง และปริมาณเหมาะสม ตามหลักโภชนาการ โดยมีปริมาณ
โปรตีนคุณภาพดี 10% มีวิตามินและแร่ธาตุถึง 29 ชนิด ปริมาณโซเดียม โพแตสเซี่ยม แมกนีเซี่ยม และฟอสฟอรัสต่ า  
มีปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ าและมีเฉพาะไขมันดีคุณภาพสูง ได้แก่ โอเมก้า 3-6-9 และ MCT (medium chain triglyceride)  
มีปริมาณใยอาหารชนิดพรีไบโอติก และแคลเซี่ยมจากธรรมชาติ (น้ านม) และยังเสริมสารอาหาร เช่น L-Arginine, Taurine, 
Choline, Inositol และสารต้านอนุมูลอิสระอีกหลายชนิด ได้แก่ วิตามินเอ ซี อี และ ซีลีเนี่ยม ชงง่าย อร่อยแบบไม่มีน้ าตาล 
ไม่มีแลคโตส ไม่มีกลูเต้นท์ ปรับความเข้มข้นของสารอาหารได้ และเก็บรักษาง่าย สะดวก โดยมีรายละเอียดคือ  

1. โปรตีนเพียง 10% และมีคุณภาพดีจากเวย์โปรตีนไอโซเลต โซเดียมเคซิเนต ไอโซเลตซอยโปรตีน  
2. มีวิตามินและเกลือแร่ถึง 29 ชนิด กรดอะมิโนครบทั้ง 20 ชนิด  
3. ไม่มีน้ าตาลในสูตรส่วนประกอบ  
4. ปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ าเพียง 2% แต่ปริมาณไขมันในสูตรประกอบด้วยไขมันชนิดดีทั้งสิ้น ได้แก่ โอเมก้า 3-

6-9 และ MCT oil  
5. มีใยอาหารทั้งชนิดไม่ลายน้ า และ ละลายน้ า (พรีไบโอติกไฟเบอร์)  
6. ปริมาณโซเดียม 0.3 กรัม และโพแตสเซี่ยม 0.32 กรัม  
7. เสริมสารอาหารหลายชนิด เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ แคลเซี่ยมธรรมชาติ (น้ านม) แพล้นท์สเตอรอล  
8. ให้พลังงาน 360 กิโลแคลลอรี/200 มล. ความเข้มข้นของสารอาหาร  1.8 kcal/ml เพื่อให้พลังงาน  

 เพียงพอ  
9. เป็นเครื่องดื่มชนิดผงชงร้อนดื่มง่าย ทานง่าย อร่อย ไม่เติมน้ าตาล ไม่มีแลคโตส ไม่มีกลูเต้นท์  
10. เสริมโอเมก้า 3 แคลเซี่ยมธรรมชาติจากน้ านม สารต้านอนุมูลอิสระ แพล้นท์สเตอรอล แอล-อาร์จินีน ทอรีน 

โคลีน อิโนซิทอล 
 

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

  บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด      0 3497 9625   
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000017 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากพลูคาวและพืชสมุนไพรอื่น หมักด้วย
จุลินทรีย์ Saccharomyces unisporus และ Lactobacillus 
casei รูปแบบเครื่องดื่ม (Dietary Supplement Beverage 
from Houttuynia cordata Thunb. and herbs Fermented 
with Saccharomyces unisporus and Lactobacillus 
casei) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซุยยากุ (ผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร) (Zyuyaku (Dietary 
Supplement Product)) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จ ากัด และได้รับการสนับสนุน
ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท สมาร์ทไลน์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ตามภูมิหลังของพืชสมุนไพรที่น ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบ ได้แก่ พลูคาว มะขามป้อม และพืชสมุนไพรอื่นเป็นส่วนประกอบส าคัญ และใช้กระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ 
S.unisporus และ L.casei ในขั้นตอนการผลิต โดยมีการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพลูคาว เพื่อน ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบพร้อมดื่มที่มีส่วนประกอบของพลูคาว มะขามป้อม และสมุนไพรตัว
อื่นๆ รวม 11 ชนิด 

2. ใช้จุลินทรีย์ S.unisporus และ L.casei ในกระบวนการหมัก 
 

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

 

 

 

 

 

 

 บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จ ากัด      0 5302 8194 - 5  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เอมเมจิน อนาไลติกส์ (Aimagin Analytics) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอมเมจิน จ ากดั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เอมเมจิน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เอมเมจิน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เอมเมจิน อนาไลติกส์ (Aimagin Analytics) เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence – BI)  
ที่ถูกออกแบบเน้นช่วยให้ผู้ใช้งานท่ีไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมหรือการจัดการฐานข้อมูล สามารถน าเข้า เปลี่ยนแปลง 
วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูล ได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางในการเตรียมข้อมูลเหมือน
ซอฟต์แวร์ BI อื่นๆ ไม่ต้องท า Cube ไม่ต้องเช่ือมต่อ Database ไม่ต้อง Join table โดยแนวคิดแล้ว Aimagin Analytics 
ใช้ไฟล์ Excel (XLSX) หรือ CSV เป็นเสมือนฐานข้อมูล และใช้ IntelliJoin ช่วยในการรวมข้อมูลจากไฟล์ CSV หลายๆ ไฟล์
เข้าด้วยกันเป็นตารางเดียวโดยอัตโนมัติ และอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถก าหนดสิทธิ - แบ่งปันข้อมูลโดยง่าย
คล้าย Dropbox ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน Aimagin Analytics คือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่มีทักษะการใช้งาน 
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยโปรแกรม Spreadsheet (เช่น Microsoft Excel) อยู่แล้ว  
 Aimagin Analytics ใช้เทคโนโลยี Client-Side-In-Memory โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดจะถูกเก็บ
ไว้ในหน่วยความจ า (RAM) ของเครื่อง Client และการประมวลผลทั้งหมดจะถูกด าเนินการในเครื่อง Client เช่นกัน  
เครื่อง Server ท าหน้าที่เป็นเพียง File Servers บริหารจัดการผู้ใช้ และจัดเก็บข้อมูลรูปแบบรายงาน จึงท าให้สามารถใช้ 
Server ราคาประหยัดได้ 
 Aimagin Analytics ยังเน้นช่วยผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายในการน าเข้าและจัดการไฟล์ข้อมูล (ETL) ตั้งเวลาดึง
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Job Scheduling) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Cleansing) ตรวจสอบข้อมูลซ้ า 
(Duplicate) ได้ด้วยตนเอง 
 Aimagin Analytics สามารถแสดงผลแบบ Interactive ได้หลากหลาย เช่น Pivot Table Sankey หรือ 
Venn Diagram เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรูปแบบการแสดงผลได้ไม่จ ากัดได้ด้วยตนเอง และพิมพ์รายงานผลการ
วิเคราะห์ในรูปแบบไฟล์ pdf  
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. การเตรียมข้อมลู (Consolidation)  
1.1  ใช้ไฟล์ XLSX หรือ CSV (หรือเทยีบเท่า เช่น TSV PSV) เป็นฐานข้อมูลเสมือน 
1.2  รองรับการท า ETL การตรวจสอบข้อมูลซ้ า (Duplicate) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

(Data   
 Cleansing) โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้เอง 

1.3  ใช้เทคนิค IntelliJoin ในการรวมข้อมูล CSV หลายๆ ไฟล์เข้าด้วยกนัโดยอัตโนมัต ิ
1.4  รองรับการจัดการข้อมลู (Data Manipulation) ขั้นสูงด้วย Java Script 

2. การวิเคราะห์และแสดงผล (Analysis) 
2.1  Interactive Visualization  
2.2  สามารถเพิ่ม Visualization ที่ซับซ้อนได้  

3. การท างานร่วมกัน (Collaboration)  
3.1  รองรับการแบ่งปันและก าหนดสทิธิการเข้าถึงไฟล์ข้อมลูคลา้ย Dropbox หรือ Google Drive 
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3.2  รองรับการก าหนดสิทธิและการบริหารจดัการผู้ใช้โดยผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
3.3  รองรับการพิมพ์รายงานที่บันทึกรายละเอียดการจัดท าข้อมลูเพื่อการตรวจสอบประวัติที่มาทีไ่ป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4  มีการบันทึกเวอร์ชั่นไฟล์ข้อมูล  
3.5  สามารถบันทึกประวัติความเห็น (Comment History) ของข้อมูลที่แบ่งปันได ้

4. แบ่งผู้ใช้เป็น 3 กลุ่ม 
4.1  Administrator : สามารถจัดการผู้ใช้ น าเข้าข้อมูล (ETL) รวมข้อมลู (IntelliJoin) วิเคราะห์

ข้อมูล และดูรายงาน 
4.2  Analysts : สามารถน าเข้าข้อมลู (ETL) รวมข้อมูล (IntelliJoin) วิเคราะห์ข้อมลู และดูรายงาน 
4.3  Viewer : สามารถดรูายงาน 

5. ใช้เทคนิค Client-Side In-Memory เพื่อกระจายโหลดการท างานและลดความต้องการเครื่องแม่ข่าย
ราคาแพง 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก หน้า ผ-11 ถึง ผ-12) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 บริษัท เอมเมจิน จ ากดั      08 9133 1211    
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ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ไพรรอส (PYRRHOS MOBILE 

FOAM UNIT) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แอนตี้ไฟร์ จ ากดั วิจัยเอง และร่วมวิจัยกับ Richmond 

Fire International Inc. (Germany) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : บริษัท แอนตี้ไฟร์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท แอนตี้ไฟร์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 – เมษายน 2569 (8 ปี) 

คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 รถเข็นถังบรรจุโฟมไพรรอส ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1) ตัวถังและรถเข็น 2) อุปกรณ์ดูดน้ ายา
โฟมหรือ In-line Inductor 3) หัวฉีดน้ ายาโฟมหรือ Branch-pipe/Nozzle 4) สายส่งน้ าดับเพลิง 

 โดยรถเข็นถังบรรจุโฟมไพรรอส ถูกออกแบบอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถใช้สารดับเพลิงชนิดโฟม เช่น AR-
AFFF หรือ AFFF เพื่อดับอัคคีภัยที่เกิดจากสารไวไฟทุกชนิด (หรือไฟประเภท B) ได้อย่างสะดวกและคล่องแคล่วด้วยการ
ออกแบบที่ง่ายต่อการเข็น โดยมีสามล้อท าให้สามารถเข็นได้อย่างสะดวกไม่ต้องสมดุลน้ าหนักขณะเข็น และสามารถบรรจุ
น้ ายาโฟมได้ถึง 170 ลิตร หรือ 45 แกลลอน และมีอัตราการไหลของ Branch-pipe/Nozzle อยู่ที่ 400 ลิตร/นาที และ
อัตราการไหลของ In-line Inductor อยู่ที่ 350 ลิตร/นาที เหมาะแก่การปฏิบัติดับเพลิงจริง ตามสถานท่ีเก็บสารไวไฟทุก
ชนิด เช่น ห้องเก็บน้ ามัน ห้องพ่นสี หรือพ้ืนท่ีสนามบิน และเพราะรถเข็นบรรจุโฟมไพรรอส มีขนาดที่เล็ก และมีราคาที่ถูก
กว่ารถดับเพลิงมากจึงท าให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็วกว่า 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวถังท าจากพลาสติก HDPE หรือ High Density Polyethylene 
2. ตัวถังสามารถจุน้ ายาโฟมได้ถึง 170 ลิตร หรือ 45 แกลลอน 
3. รถเข็นถังบรรจุโฟม ถูกออกแบบให้มีสามล้อเพื่อความมั่นคง ไม่ต้องคอยสมดุลน้ าหนักในการเข็น 
4. มีหน้าปัดวัดระดับโฟม บนถังบรรจุโฟม 
5. มีการติดตั้งวาวล์ซึ่งสามารถท าให้เลือกความเข้มข้นของสารดับเพลิงโฟมได้ โดยปรับได้ 3 ระดับ 

ได้แก่ 1% 3% 6% 
 

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

 

 

 

 

  บริษัท แอนตี้ไฟร์ จ ากัด    0 2260 4565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)  ส านักงบประมาณ        
 

ด้านอื่นๆ  

รหัส : 14000020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไฟเบอร์ รสีอร์ซ เอ็นเนอรย์ี่ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไฟเบอร์ รสีอร์ซ เอ็นเนอรย์ี่ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 เตาเผาถ่านชีวมวลเป็นเตาถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ท่ีติดตั้งท่อกระจายความร้อนและฉนวนหุ้มเตา ใช้ส าหรับ
ผลิตถ่านจากวัสดุทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด เช่น ไม้ เศษกิ่งไม้ ซังข้าวโพด ฟางข้าว เป็นต้น ถ่านท่ีผลิตได้เป็นถ่านท่ีมี
คุณภาพสูง คือ มีค่าสารไอระเหยต่ า ค่าคาร์บอนเสถียรสูง และค่าความร้อนของถ่านสูง  นอกจากนี้ยั งได้น้ าส้มควันไม้ 
เป็นผลพลอยได้ เนื่องจากเตาเผาถ่านชีวมวลมีการติดตั้งท่อระบายควันที่มีระบบควบแน่นไอ ท าให้รวบรวมน้ าส้มควันไม้  
ได้มากกว่าการเผาด้วยเตาเผาทั่วไป  
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเตาเผาถ่านชีวมวลผลิตจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตร หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน ที่มีการติดตั้ง 
ท่อกระจายความร้อนภายในเตา เพื่อเป็นช่องทางส่งความร้อนจากแหล่งเช้ือเพลิงไปสู่วัสดุที่ใช้ท าถ่าน 

2. มีฝาปิดถังพร้อมที่รัด 
3. ช่องใส่เช้ือเพลิงพร้อมแผ่นเหล็กส าหรับปิดหน้าเตา บริเวณด้านล่างของเตา 
4. มีท่อระบายควันจ านวน 4 ท่อ พร้อมระบบหล่อเย็นเพื่อให้ควันควบแน่นเป็นน้ าส้มควันไม้ พร้อมท้ัง 

ช่องเก็บน้ าส้มควันไม้ ท่อระบายควันและระบบหล่อเย็นท าจากเหล็กกล้าไร้สนิม 
5. เทอร์โมมิเตอร์ 2 ต าแหน่ง คือ ด้านบนและด้านล่างของเตา 
6. พื้นที่ติดตั้งประมาณ กว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร สูง 142 เซนติเมตร มีปริมาตร 

เผาถ่านประมาณ 0.147 ลูกบาศก์เมตร 
7. เวลาที่ใช้ในการเผาต่อครั้ง ประมาณ 5 – 6 ช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และความชื้นของไม้ 
8. ปริมาณถ่านท่ีได้จากการเผาตอ่ครั้ง ประมาณ 15 – 25 % ของปริมาณไม้แห้ง ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ 

และความช้ืนของไม้ 
9. ผลผลิตถ่านที่ได้จากการเผา มีค่าความร้อน ไม่น้อยกว่า 6000 แคลอรีต่อกรัม เทียบเคียงมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านไม้หุงต้ม มผช. 657/2547 
หมายเหตุ : ทดสอบการเผาถ่าน ในไม้ยาง (ไม้ยางพารา) กะลามะพร้าว และไม้ไผ่ 
 

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

 

  บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด    08 1912 8245 และ 09 8246 4134 
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03020013  หุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model) 
  เป็นหุ่นจ ำลองทำงกำรแพทย์เฉพำะบุคคลที่ขึ้นรูปจำกเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทำงกำรแพทย์ ใช้ในกำร
วินิจฉัยโรค วิเครำะห์ วำงแผนกำรผ่ำตัดในผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติที่ซับซ้อน เช่น ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกหรือพิกำรแต่ก ำเนิด โดย
สำมำรถทดลองท ำกำรผ่ำตัดจำกหุ่นจ ำลองนี้ ก่อนที่จะท ำกำรผ่ำตัดจริง เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรผ่ำตัดที่ปลอดภัยและได้
ประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงสำมำรถใช้ในกำรเป็นต้นแบบเพื่อเตรียมวัสดุฝังในแก่ผู้ป่วยก่อนกำรผ่ำตัด 

ลักษณะ  เป็นหุ่นจ ำลองทำงกำรแพทย์เฉพำะบุคคลที่ข้ึนรูปจำกเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทำงกำรแพทย์ 
โดยผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ วำงแผนกำรผ่ำตัด ทดลองผ่ำตัด หรือใข้ เป็นต้นแบบเพื่อ
เตรียมวัสดุฝังในแก่ผู้ป่วยก่อนกำรผ่ำตัด 

ข้อบ่งใช้  ส ำหรับใช้ในกำรวินิจฉัยโรคและกำรวำงแผนกำรผ่ำตัดในผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติที่ซับซ้อน เช่น 
ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกหรือพิกำรแต่ก ำเนิดของกะโหลกศีรษะ ใบหน้ำ และขำกรรไกร ตลอดจนเนื้อ
งอกหรือควำมพิกำรของกระดูกของผู้ป่วย เป็นต้น 

ข้อควรระวัง ต้องท ำกำร Verify ข้อมูล CT Scan ที่ได้รับและข้อมูลที่จะน ำไปขึ้นรูปหุ่นจ ำลอง ตำมขั้นตอน
กำรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และตรวจสอบขนำดของหุ่นจ ำลองที่ขึ้นรูปมำแล้วเทียบกับ
ข้อมูลสำมมิติที่ได้รับอย่ำงละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่ำขนำดของหุ่นจ ำลองถูกต้อง 

หมายเหตุ : รายละเอียดของรหัสสินค้าและราคาจ าหน่าย ดังตารางด้านล่าง 
ชนิดวัสด ุ: ABS, PLA และ Resin 

 
ตัวอย่างหุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

ขึ้นรูปหุ่นจ ำลองทำงกำรแพทย์
เฉพำะบุคคล เพื่อวิเครำะห์และ
วำงแผนกำรผำ่ตัดในผู้ป่วยท่ีมี
ควำมผิดปกติที่ซับซ้อน 
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ขึ้นรูปหุ่นจ ำลองทำงกำรแพทย์
เฉพำะบุคคล เพื่อวิเครำะห์และใช้
เป็นต้นแบบในกำรเตรยีมวัสด ุ
ฝังใน (ดัด Reconstruction 
Plate เตรียมไว้ ก่อนกำรผ่ำตัด) 

ขึ้นรูปหุ่นจ ำลองทำงกำรแพทย์
เฉพำะบุคคล ในคอมพิวเตอรเ์พื่อ
วิเครำะห์และวำงแผนกำรผ่ำตดัใน
ผู้ป่วยท่ีมีควำมผิดปกติที่ซับซ้อน 
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ตารางแสดงรายละเอียดของรหัสสินค้าและราคาจ าหน่ายหุ่นจ าลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล  

(Personalized Medical Model) 
 

 
 

ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

1. Full Skull 
 
 
 
 

CTRPSLL-001 
 

39,600.00 
 

2. Front-half of full skull 
 
 

CTRPSLL-002 
 

24,800.00 
 

3. Back-half of full skull 
 
 
 
 

CTRPSLL-003 
 

19,800.00 
 

4. 2/3 full skull w/o 
cranial bone 

CTRPSLL-004 
 

29,700.00 
 

5. Cranial bone CTRPSLL-005 
 

19,800.00 
 
 

6. Side cranial bone 

 

CTRPSLL-006 
 

9,900.00 
 

7. Front-half of cranial 
bone 

 

CTRPSLL-007 
 

9,900.00 
 

8. Front-half of 2/3 full 
skull w/o cranial bone  

 

CTRPSLL-008 
 

14,900.00 
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ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

9. 2/3 full skull w/o 
mandible 

CTRPSLL-009 
 

29,700.00 
 

10. Side of 2/3 full skull 
w/o mandible 

CTRPSLL-010 
 

14,900.00 
 

11. Front-half of 2/3 full 
skull w/o mandible  

CTRPSLL-011 
 

14,900.00 
 

12. 1/2 of front-half of 
2/3 full skull w/o 
mandible  
 

CTRPSLL-012 
 

9,900.00 
 

13. Mid face region (½ 
full skull) 

 

CTRPSLL-013 
 

14,900.00 
 

14. Front-half of mid face 
region  

 

CTRPSLL-014 
 

9,900.00 
 

15. Half of mid face 
region 

 

CTRPSLL-015 
 

7,920.00 16. ¼  of Mid face 

 

CTRPSLL-016 
 

5,940.00 
 

17. Mandible CTRPSLL-017 
 

6,930.00 
 
 

18. ½ of Mandible CTRPSLL-018 
 

4,950.00 
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ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

ต าแหน่ง รหัสสินค้า 
ราคา 

(รวม Vat) 
ต่อหน่วย 

19. Maxilla CTRPSLL-019 
 

5,940.00 
 

20. ½ of Maxilla CTRPSLL-020 
 

2,970.00 

21. Ear 
 
 

 

CTRPSLL-021 
 

7,920.00 
 

22. Knee joint 
 
 
 
 

CTRPSLL-022 
 

19,800.00 

23. Shoulder CTRPSLL-023 
 

19,800.00 24. HIP CTRPSLL-024 
 

29,700.00 

25. Wrist 
 
 
 

CTRPSLL-025 
 

9,900.00 
 

26. Ankle 
 
 
 

CTRPSLL-026 
 

19,800.00 
 

27. Sacrum CTRPSLL-027 
 

19,800.00 
 

28. Spinal Joint CTRPSLL-028 
 

ข้อละ  
990.00 
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10030001 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM) 
 

FlowSoft เป็นระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำรท ำงำนในลักษณะ Web Application ที่สำมำรถท ำงำนได้
บนโปรแกรม Browser ของ Microsoft Internet Explorer version 7.0 หรือสูงกว่ำ และ Mozilla Firefox version 2.0 
หรือสูงกว่ำ กำรท ำงำนของระบบเป็นไปตำมระเบียบสำรบรรณของส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (สปน.) ทุกประกำร ซึ่ง
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนของผู้ใช้ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรจนถึงผู้บริหำรระดับสูง โดยสำมำรถก ำหนดระดับในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลได้ต่ำงกัน และต้องท ำงำนได้พร้อม ๆ กัน ได้อย่ำงถูกต้องและได้ผ่ำนกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล ภำยใต้ “โครงกำรพัฒนำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐโดยใช้
มำตรฐำน e-cms 2.0 ตำมมำตรำฐำนของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีคุณสมบัติทั่วไปอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
 
คุณสมบัติทั่วไปของแต่ละระบบงาน 

1. เป็นระบบงำนท่ีใช้งำนในลักษณะ Web Application โดยสำมำรถใช้งำนระบบผ่ำนโปรแกรม Web 
    Browser (Internet Explorer Version 6.0 ขึ้นไป) 
2. ระบบงำนตำมโครงกำรนี้ในส่วนของผู้ใช้งำน สำมำรถใช้บนระบบปฏิบัติกำรได้ตั้งแต่ Windows XP หรือ 
    Windows Vista เป็นอย่ำงนอ้ย 
3. รองรับระบบกำรใช้ลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
4. เพื่อให้สอดรับกับนโยบำยรัฐบำลในด้ำนอุตสำหกรรมซอฟแวร์กำรใช้งำนด้วย Open Source ระบบท่ี 
    จัดหำจะต้องพัฒนำด้วย Open Source 

 
คุณสมบัติการท างานของระบบงาน 

1. ระบบสำมำรถให้บริกำรกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร แทนระบบเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. สำมำรถติดตำมสถำนะหนังสือท่ีส่งจำกระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุเง่ือนไขข้อมูลตำมต้องกำร 
3. ลักษณะกำรท ำงำนหน้ำจอต้องมีควำมสะดวกต่อผู้ใช้งำน และต้องมี Feature ต่ำง ๆ เพื่ออ ำนวยควำม 
   สะดวกต่อผู้ใช้งำนอย่ำงเหมำะสม 
4. สำมำรถส่งหนังสือผ่ำนระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail ที่มีมำตรฐำนเป็น SMTP/ POP3 เป็นอย่ำงน้อย 
5. ระบบจะต้องใช้รับ-ส่งงำนได้อย่ำงต่อเนื่องจำกหน่วยงำนในแต่ละหน่วยงำน ส่งถึงกัน และกำรส่งหนังสือ 
   ระหว่ำงสังกัด ในองค์กร และกำรส่งหนังสือสู่หน่วยงำนภำยนอก โดยมีกำรเก็บบันทึกข้ันตอนกำร 
   เปลี่ยนแปลงและสำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้ทุกขั้นตอน 
6. ระบบสำมำรถรองรับกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ 
   ประกำศใช้ในอนำคตและรองรับกำรส่งเอกสำรโดยใช้ลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) หรือ 
   รองรับระบบ PKI (Public Key Infrastructure) 
7. มี Module ส ำหรับแยกเก็บข้อมูลภำยนอกระบบเพื่อสะดวกในกำรติดตำมหรือค้นหำในกรณีอยู่นอก 
   สถำนท่ีหรือ ไม่สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยได้ 

 
การบันทึกหนังสือ 

1. บันทึกหนังสือ พร้อมเก็บรำยละเอียดหนังสือ 
2. key หนังสือจำกภำยนอก 
3. key หนังสือนอกระบบ 
4. ลงทะเบียน ออกเลขรับหนังสืออัตโนมัติ 
5. สำมำรถรับหนังสือซ้ ำท่ีมีอยู่ในระบบได้ โดยได้ข้อมูล คือ เลขรับเดิม ส่วนวันท่ีและเวลำรับใหม่ 
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6. key หนังสือภำยใน 
7. key หนังสือส่งออก 
8. สำมำรถสร้ำงหนังสือพร้อมระบุจ ำนวนท่ีต้องกำรส ำเนำ หรือเลือกส ำเนำจำกหนังสือท่ีมีในระบบได้ 
9. สำมำรถจัดเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้มได้ 
10. ก ำหนดรูปแบบของเลขท่ีหนังสือเองได้ 
11. อ้ำงถึงหนังสือ หรือบันทึกหนังสือฉบับเก่ำ 
12. มีระบบแจ้งเตือนให้กับหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ว่ำมีหนังสือเข้ำทำง email 
13. ระบบมี Template ในลักษณะเอกสำรรำชกำร (เอกสำรหัวครุฑใหญ่, เอกสำรภำยในหัวครุฑเล็ก และ 
      บันทึกข้อควำม) ให้เลือกผ่ำนระบบพร้อมทั้งสำมำรถน ำข้อมูลในระบบสร้ำงเป็นเอกสำรร่ำงตำมรูปแบบ 
      Template ที่เลือกได้ทันที 
14. มีกำรเก็บประวัติกำรเสนอเรื่องลงนำมแต่ละครั้งที่เสนอ ซึ่งบำงครั้งมีกำรแก้ไขหลำยรอบ 
15. สำมำรถก ำหนดระดับควำมเร่งด่วนของหนังสือได้ 
16. สำมำรถก ำหนดระดับช้ันควำมลับของหนังสือได้ 

 
การ รับ-ส่ง หนังสือ 

1. รับหนังสือภำยในได้ 
2. รับหนังสือจำกภำยนอกได้ 
3. ส่งหนังสือออกภำยนอกได้ 
4. ส่งหนังสือภำยในได้ 
5. สำมำรถท ำกำรออกเลขทะเบียนรับ- ส่งหนังสือภำยนอก 
6. สำมำรถท ำกำรออกเลขทะเบียนรับ- ส่งหนังสือภำยใน 
7. สำมำรถสร้ำงหนังสือส่งออก จำกหนังสือภำยในได้ 
8. ท ำกำรบันทึกวันท่ี และเวลำ ให้โดยอัตโนมัติ 
9. เพิ่มเติมเนื้อหำของหนังสือโดยเพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมำด้วย หรือเอกสำรแนบได้ 
10. สำมำรถเลือกลงสมุดรับ หรือสมุดส่งเองได้ 
11. รับ-ส่ง หนังสือตำมสำยบังคับบัญชำ 
12. เพิ่มค ำสั่งแนบท้ำย ณ ขณะที่ส่งหนังสือ หรือบันทึกกำรปฏิบัติกำร ณ ขณะที่รับหนังสือได้ 
13. ส่งหนังสือไปยังหน่วยงำนปลำยทำงได้มำกกว่ำ 1 หน่วยงำน 
14. รับหนังสือ ได้มำกกว่ำ 1 เล่มต่อครั้ง แต่ต้องเป็นหนังสือท่ียังไม่เคยรับ หรือเป็นหนังสือท่ีลงสมุดทะเบียน 
      เล่มเดียวกัน 
15. สำมำรถรับหนังสือ โดยยังไม่ออกเลขรับได้ 
16. มีกำรแสดงจ ำนวนรำยกำรหนังสือท่ีเข้ำมำใหม่ และหนังสือท่ียังค้ำงด ำเนินกำรอยู่เพื่อให้ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจน 
17. มีระบบแจ้งเตือนให้กับหน่วยงำนปลำยทำงว่ำมีหนังสือเตรียมส่งไปให้ทำง email 
18. สำมำรถจัดเก็บจ ำแนกเป็นหมวดหมู่ โดยจ ำลองกำรจัดเก็บเอกสำรในลักษณะ ตู้ลิ้นชัก แฟ้มและแฟ้มย่อยได้ 
19. สำมำรถบันทึกค ำสั่งกำร/ค ำเสนอ 
20. สำมำรถบันทึกค ำปฏิบัติกำร 
21. ระบบมีกำรเก็บประวัติกำรรับ-ส่ง และตีกลับ 
22. สำมำรถยกเลิกหนังสือได้ 
23. สำมำรถลบหนังสือได้ 
24. สำมำรถปิดเรื่องได้ 
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25. สำมำรถดึงกลับได้ 
26. สำมำรถคืนเรื่องได้ 
27. สำมำรถส่งหนังสือลงถึงตัวบุคคลในหน่วยงำนได้ 

 
เกี่ยวกับ Image 

1. Scan หนังสือจำกกระดำษให้อยู่ใน format ของรูปภำพ 
2. ย่อ-ขยำย ภำพท่ี Scan ได้ 
3. ปรับเปลี่ยนขนำดของไฟล์ภำพท่ีผ่ำนกำร Scan ได้ 
4. หมุนภำพตำมไปตำมมุม 90, 180, 270, 360 องศำได้ 
5. พลิกภำพ จำกซ้ำยไปขวำ หรือขวำไปซ้ำยได้ 
6. ปรับเปลี่ยนควำมคมชัด (Contrast) 
7. ปรับเปลี่ยนควำมสว่ำง (Brightness) 
8. สำมำรถแทรกหน้ำ หรือลบหน้ำได้ 
9. สำมำรถสั่งพิมพ์แบบระบุหน้ำท่ีต้องกำรพิมพ์ หรือสั่งพิมพ์ท้ังหมด 
10. สำมำรถจัดเก็บภำพแบบ Multipage 

 
การแนบไฟล์ หรืออ้างอิงเอกสาร 

1. สำมำรถบันทึกเอกสำรแนบ ควบคู่กับกำรบันทึกรำยละเอียดหนังสือได้ 
2. แนบไฟล์ในรูป Document, Sheet, Image, Multimedia ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของเครื่องลูกข่ำย 
3. อ้ำงอิง,ไฟล์แนบ, ไฟล์ Scan สำมำรถเพิ่มเติมข้อมูลได้ เมื่อมีกำรส่งหนังสือหรือหน่วยงำนปลำยทำงรับไปแล้ว 
4. ในกรณีที่หนังสือหรือเอกสำรที่อ้ำงถึงเป็นเอกสำรเก่ำ สำมำรถ key เพิ่มเติมได้ทันที 
5. มีระบบปรับเปลี่ยนขนำดของไฟล์เอกสำรแนบได้ตั้งแต่ 0-100 Mb 
6. ระบบจะน ำเอกสำรร่ำง (Template) ที่ได้จำกข้อมูลในระบบมำสร้ำงเป็นเอกสำรแนบ 

 
การติดตาม และสืบค้น 

1. กำรค้นหำหนังสือตำมรำยละเอียดหนังสือ 
2. กำรค้นหำหนังสือ ตำมเงื่อนไขที่ระบุ 
3. กำรค้นหำหนังสือตำมสิทธ์ิของ User ที่ถูกก ำหนด 
4. กำรค้นหำหนังสือท่ีมีชั้นควำมลับ 
5. กำรค้นหำหนังสือจำกค ำค้นพิเศษ (Key word) 
6. กำรค้นหำหนังสือจำกค ำฟ้องเสียง (Soundex) 
7. กำรค้นหำหนังสือตำมควำมเคลื่อนไหวได้ 
8. สำมำรถติดตำมหนังสือท้ังภำยในและหนังสือภำยนอกได ้
9. สำมำรถน ำผลกำรสืบค้นเรื่องไปออกเป็นรำยงำน 
10. สำมำรถสอบถำมถึงสถำนะของแต่ละเรื่องด้วยเลขทะเบียนรับเลขเดียว 
11. มีระบบกำรแจ้งเตือนผู้ใช้งำนส ำหรับหนังสือท่ีด ำเนินกำรตำมก ำหนด ใกล้ถึงก ำหนด และเกินก ำหนด 
 
12. หน่วยงำนภำยในกรมฯ สำมำรถทรำบได้ทันทีที่มีหนังสือส่งมำจำกสำรบรรณกรม แม้ว่ำเอกสำรจริงจะยัง 
      เดินทำงไม่ถึง 
13. สำมำรถตรวจสอบสถำนะด ำเนินกำรหนังสือได้ 
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สิทธิ์และการควบคุม 

1. กำรก ำหนดบทบำทกำรใช้งำนระบบให้กับ User 
2. มีกำรก ำหนดสิทธ์ิตัวบุคคล 
3. มีกำรก ำหนดสิทธ์ิที่หน่วยงำน 
4. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรดูหนังสือท่ีมีชั้นควำมลับ (นำยทะเบียนหนังสือลับ) 
5. มีกำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรเข้ำใช้งำนแฟ้ม และตัวเอกสำรแบบละเอียด 
6. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรจองเลขท่ีหนังสือ / กันเลขรับ 
7. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรส่งหนังสือออกภำยนอกหน่วยงำน 
8. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรส่งหนังสือภำยในหน่วยงำน 
9. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรออกเลขท่ีหนังสือ 
10. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรแก้ไขหนังสือ ส ำหรับ user ที่ไม่ใช่ผู้สร้ำงหนังสือ 
11. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรสร้ำงหนังสือภำยใน , หนังสือส่งออก 
12. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรรับหนังสือภำยใน , หนังสือภำยนอกหน่วยงำน 
13. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรยกเลิกหนังสือ 
14. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรแนบไฟล์ 
15. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำร Scan หนังสือ 
16. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรปิดงำน 
17. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรดึงกลับ 
18. กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรส่งคืน 
19. รองรับกำรท ำงำนกับ Database หลำยยี่ห้อที่มีในตลำด 
20. มีระบบตัด Log off อัตโนมัติ เมื่อไม่มีกำรใช้งำนโปรแกรมช่วงเวลำหนึ่ง 

 
ความสามารถพิเศษอื่นๆ  

1. Feature ในกำรก ำหนดจุดกำรรับหนังสือเข้ำจำกหน่วยงำนภำยนอกได้ มำกกว่ำ 1 จุด 
2. Feature ในกำรก ำหนดจุดกำรส่งหนังสือออกไปภำยนอกได้มำกกว่ำ 1 จุด 
3. Feature ในกำร Run เลขที่หนังสือ สำมำรถก ำหนดได้ว่ำต้องกำร Run ตำมปีปฏิทิน, ปีงบประมำณ,  
    ปีกำรศึกษำ หรือก ำหนดเอง... 
4. Feature ในกำรก ำหนดรูปแบบสมุดทะเบียน ว่ำต้องกำรรวมเล่ม หรือแยกเล่ม ตำมช้ันควำมลับ หรือ 
    ประเภทหนังสือ หรือตำมหมวดหมู่ หรือ user ก ำหนดเอง 
5. สำมำรถก ำหนดให้แสดง หรือไม่แสดง หนังสือท่ีมีชั้นควำมลับบนหน้ำจอได้ 
6. Feature ปรับเปลี่ยนจ ำนวนวันเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรบันทึกข้อมูลย้อนหลัง 
7. Feature ในกำรรับหนังสือแทน ในกรณีที่เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
8. Feature ในกำรสร้ำงร่ำงหนังสือ โดยในข้อมูลจำกระบบท่ีได้บันทึกไว้แล้วมำสร้ำงตำม format ของ 
    หนังสือรำชกำร 
 
9. Feature ก ำหนดให้มีกำรแจ้งเตือนทำง e-mail ถึงปลำยทำงกรณีที่มีหนังสือส่งมำถึง หรือระบุ 
    ผู้รับผิดชอบ 
10. Feature กำรแสดงช่ือหน่วยงำนแบบเต็มหรือย่อ 
11. Feature ก ำหนดกำรออกเลขรับหนังสือ กรณีเป็นหนังสือท่ีเคยรับแล้วจะใช้เลขรับเก่ำ หรือออกเลขรับใหม่ 
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12. Feature ในกำรนับวันในระบบ สำมำรถก ำหนดให้นับวันตำมวันด ำเนินกำร (หักวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ และ 
      วันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือนับตำมปฏิทิน 
13. มีระบบแจ้งเตือนให้หน่วยงำนต้นทำงทรำบว่ำเอกสำรมีกำรแกไ้ขที่หน่วยงำนปลำยทำง และสำมำรถเปิดดูได ้
14. สำมำรถน ำข้อมูลหนังสือท่ีมีในระบบมำสร้ำงเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์ XML ได้ 
15. มีระบบส ำรองข้อมูล ซึ่งสำมำรถตั้งวัน เวลำเพื่อให้โปรแกรมท ำงำนโดยอัตโนมัติ 
16. มีระบบบันทึก และเรียกดูประวัติกำรท ำงำนของผู้ใช้แต่ละคนโดยละเอียด 
17. สำมำรถก ำหนดรูปแบบงำนให้แสดงเป็นตัวเลขไทย หรือ อำระบิกได้ 
18. สำมำรถก ำหนดกลุ่มผู้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้องส่งหนังสือให้เป็นประจ ำเพื่อสะดวกในกำรส่งหนังสือได้ 
19. มีระบบแจ้งข้อควำมเตือนจำก admin ไปยังผู้ใช้งำนท่ัวไปที่ยังใช้งำนระบบอยู่ โดยแสดงเป็นสัญลักษณ์ 
     เพื่อไม่ให้เป็นกำรรบกวนกำรท ำงำน และเมื่อต้องกำรดูข้อควำมสำมำรถกดดูได้ 
20. มีระบบส ำรองข้อมูล และระบบให้กรณีเกิดปัญหำกับตัว Server และสำมำรถตั้งเวลำส ำรองข้อมูลได้ 
21. สำมำรถท ำงำนผ่ำนอุปกรณ์ Mobile ได้ 
22. มีระบบ Native Application ที่รองรับ IOS และ Android ส ำหรับใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์ Mobile เพื่อใช้ดู

เอกสำร หรือติดตำมเรื่อง รวมถึงสั่งกำรส ำหรับผู้บริหำรได้ 
 

------------------------------------------------------- 
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14000018  ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software) 
ชุด Standard Package ส าหรับ Aimagin Analytics 

องค์ประกอบ 
สิทธิในการใช้งานปีแรก สิทธิในการใช้งานปีถัดไป 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
 

รวม 
(บาท) 

ร้อยละ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
 

รวม 
(บาท) 

ค่ำสิทธิกำรใช้งำนซอฟต์แวรส์ ำหรบัเครื่องแม่ข่ำยของลูกค้ำเอง 
(On-site Server) 

960,000.00 1 สิทธิ 960,000.00 20% 192,000.00 1 สิทธิ 192,000.00 

จ ำนวนสิทธิกำรใช้งำนประเภทผูด้แูลระบบ (Administrator) 30,000.00 1 คน 30,000.00 20% 6,000.00 1 คน 6,000.00 
จ ำนวนสิทธิกำรใช้งำนประเภทผู้จดัท ำข้อมูล/ผู้ดูข้อมลู 
(Analysts/Viewers) 

10,000.00 4 คน 40,000.00 20% 2,000.00 4 คน 8,000.00 

รวม   1,030,000.00    206,000.00 

หมายเหตุ 
1. กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Cloud service จะมีเฉพำะค่ำสิทธิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ตำมจ ำนวนผู้ใช้  

แต่ไม่มีค่ำสิทธิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ส ำหรับเครื่องแม่ข่ำยของลูกค้ำเอง (On-site Server) 
1.1  Cloud service เหมำะส ำหรับลูกค้ำที่ไม่ต้องกำรดูแล Server ของตนเอง 
1.2  Cloud service จะได้รับกำร Update (Bug fixes) ทันทีท่ี Cloud server มีกำร Update 
1.3  ผู้ใช้แต่ละคนได้รับพ้ืนที่ 1 G bytes 

2. กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร On-site Server จะมีค่ำสิทธิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ส ำหรับเครื่องแม่ข่ำยของลูกค้ำเอง (On-site Server) 
2.1 On-site Server เหมำะส ำหรับ ลูกค้ำท่ีต้องกำรเก็บข้อมูลบน Server ของตนเอง เช่น ต้องกำรเก็บข้อมูลใน Server ของตนเอง 
2.2 ค่ำสิทธิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ส ำหรับเครื่องแม่ข่ำยของลูกค้ำเอง (On-site Server) รวม  

2.2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งครั้งแรก 
2.2.2 กำร Update (Bug fixes) เป็นเวลำ 1 ปี 
2.2.3 กำรอบรมใช้งำน พร้อมเอกสำร ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน ไม่เกิน 10 คน เป็นเวลำ 1 วัน 
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ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ตามจ านวนและประเภทผู้ใช้งาน (User License) 

 
 

 
หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้งำนประเภทผู้ดูข้อมูล (Viewers) สำมำรถดูข้อมูลได้อย่ำงเดียว แต่ไม่สำมำรถจัดท ำข้อมูลได้ เหมำะส ำหรับผู้บริหำร หรือผู้ใช้งำนข้อมูล 
2. ผู้ใช้งำนประเภทจัดท ำข้อมูล (Analysts) สำมำรถดูข้อมูล และ จัดท ำข้อมูลให้ผู้ดูข้อมูลได้ 
3. ผู้ใช้งำนประเภทผู้ดูแลระบบ (Administrator) สำมำรถ ก ำหนดสิทธิผู้ใช้งำนประเภทผู้จัดท ำข้อมูลและผู้ดูข้อมูลได้เอง สำมำรถจัดกำรพ้ืนที่จัดเก็บกำรแบ่งปัน

ข้อมูลของระบบ และมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้จัดท ำข้อมูล 

จ านวนสิทธิการใช้งานประเภทผู้ดูแลระบบ (Administrator) ราคาต่อหน่วย ต่อผู้ใช้ ต่อปี (บาท) 
- ไม่เกิน 5 คน 30,000.00 
- ไม่เกิน 10 คน 24,000.00 
- เกิน 10 คน 19,000.00 

จ านวนสิทธิการใช้งานประเภทผู้จัดท าข้อมูล/ผู้ดูข้อมูล (Analysts/Viewers) ราคาต่อหน่วย ต่อผู้ใช้ ต่อปี (บาท) 
- ไม่เกิน 5 คน 10,000.00 
- ไม่เกิน 10 คน 8,000.00 
- เกิน 10 คน 6,000.00 
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ภาคผนวก ข 
 

นิยามศัพท์  
นวัตกรรมไทย หมำยถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใหม่ที่พัฒนำขึ้นจำกกระบวนกำรวิจัย พัฒนำ หรือกำร

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเดิมด้วยองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทย
มีส่วนร่วม ซึ่งอำจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่มีควำมคล้ำยคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยต้อง
ผ่ำนกำรทดสอบและรับรองโดยหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ มีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม  

อนึ่ง นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่จ ำเป็นว่ำต้องพัฒนำขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด อำจซื้อหรือน ำเข้ำ
บำงส่วนมำจำกต่ำงประเทศก็ได้ 

 

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย 
1. ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นผลมำจำกกำรวิจัยหรือกำรพัฒนำอย่ำงมีนัยส ำคัญ

โดยสถำบันวิจัยไทย สถำบันกำรศึกษำของไทย หรือภำคเอกชนไทย 
2. เจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนำ

ธุรกิจกำรค้ำ และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 51 หรือองค์กรภำครัฐที่มีอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรผลิตและจ ำหน่ำย 

3. ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนบังคับของผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรนั้นๆ (ถ้ำมี) รวมทั้งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกสถำบันที่น่ำเชื่อถือ 

4. ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพตำมที่ระบุในเอกสำรก ำกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร รวมถึงต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม จำกหน่วยงำนวิเครำะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้ 

  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อ 1 – 4 จะได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลา
สูงสุด 8 ปี* ซึ่งหำกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียน เคยมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับหน่วยงำนภำครัฐครั้ง
แรกเกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลำ 3 ปี หำกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงกับหน่วยงำนภำครัฐ ครั้งแรกไม่เกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลำรวมระยะเวลำดังกล่ำว 
ไม่เกิน 8 ปี และหำกเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ยังไม่เคยมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับหน่ำยงำนภำครัฐจะได้รับ 
กำรข้ึนทะเบียนฯ เป็นเวลำ 8 ปี 

หมำยเหตุ : หำกพบภำยหลังว่ำมีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือมีปัญหำกำรใช้งำนที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ 
หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรนั้นจะถูกถอดถอนจำกบัญชีนวัตกรรมไทย และผู้ขำย
ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย โดยผู้ซื้อจะได้รับกำรปกป้องจำกข้อพิพำทด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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รหัสรายการนวัตกรรมไทย 
 

XX   XX   XXXX 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส ด้าน/กลุ่ม 
01 ด้านก่อสร้าง 
0101  - วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  
0102  - ครุภณัฑ์ก่อสร้าง  
0103  - อื่นๆ  
02 ด้านการเกษตร  
0201  - วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร  
0202  - ครุภณัฑ์การเกษตร  
0203  - อื่นๆ  
03 ด้านการแพทย์  
0301  - ยา 
0302  - เวชภัณฑ์ทางการแพทย ์
0303  - วัสดุทางการแพทย ์
0304  - ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ 
0305  - อาหารเสรมิ 
0306  - วัคซีน 
04 ด้านการศึกษา  
0401  - วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา  
0402  - ครุภณัฑ์การศึกษา 
0403  - อื่นๆ  
05 ด้านโฆษณาและเผยแพร่ 
0501  - วัสดุและอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร ่ 
0502  - ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  
0503  - อื่นๆ  
06 ด้านงานบ้านงานครัว  
0601  - วัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 
0602  - ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
0603  - อื่นๆ 

ด้านของผลิตภัณฑแ์ละบริการนวัตกรรม ล าดับที่ กลุ่ม 
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รหัส ด้าน/กลุ่ม 
07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์และโทรคมนาคม    
0701  - วัสดุและอุปกรณไ์ฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  
0702  - ครุภณัฑไ์ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์และโทรคมนาคม  
0703  - อื่นๆ  
08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง  
0801  - วัสดุและอุปกรณส์ าหรับยานพาหนะ 
0802  - รถยนต์นั่ง  
0803  - รถยนต์บรรทุก  
0804  - รถยนต์บรรทุกขยะ  
0805  - รถยนตโ์ดยสาร  
0806  - รถยนตต์รวจการณ ์
0807  - อื่นๆ 
09 ด้านโรงงาน  
0901  - วัสดุและอุปกรณ์โรงงาน 
0902  - ครุภณัฑโ์รงงาน 
0903  - อื่นๆ 
10 ด้านส านักงาน 
1001  - วัสดุและอุปกรณส์ านักงาน 
1002  - ครุภณัฑส์ านักงาน 
1003  - อื่นๆ 
11 ด้านส ารวจ  
1101  - วัสดุและอุปกรณ์งานส ารวจ 
1102  - ครุภณัฑ์งานส ารวจ 
1103  - อื่นๆ 
12 ด้านวิทยาศาสตร์  
1201  - วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์ 
1202  - ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร ์
1203  - อื่นๆ  
13 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง  
1301  - วัสดุและอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 
1302  - ครุภณัฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง 
1303  - อื่นๆ    
14 ด้านอื่นๆ  

 




