บัญชีนวัตกรรมไทย

โดย
สำนักงบประมำณ

ฉบับรวมเล่ม
(กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)

คำนำ
บัญชีนวัตกรรมไทย จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการทีพ่ ัฒนาขึ้นจากกระบวนการ
วิ จั ย และพั ฒ นาด้ ว ยองค์ ความรู้ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภ ายในประเทศไทย โดยฝี มื อ คนไทย
หรือคนไทยมี ส่วนร่วม มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริก ารในเชิง พาณิชย์ ที่ มี คุณภาพได้ม าตรฐานที่ เ ชื่อถือได้
โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นนวัตกรรมอย่างมีนัยสาคัญจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) และผ่านการกาหนดราคาที่เ ป็นธรรม ประกาศขึ้นเป็นบัญ ชีนวัตกรรมไทย
โดยสานักงบประมาณ เพื่อใช้เป็นบัญชี ผลิตภัณฑ์หรือบริก ารนวัตกรรมไทย ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
นาไปใช้ประกอบการบริหารจัดการงบประมาณและหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่ต้องการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณ ฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือ
วิธีคัดเลือก แล้วแต่กรณี ตั้งแต่ประกาศใช้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561) นี้ ได้รวบรวม
บัญชีนวัตกรรมไทยที่ประกาศไปแล้ว จานวน 9 เล่ม รวมทั้งสิ้น 139 ผลงาน
สำนักงบประมำณ
มิถุนำยน 2561

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

สำรบัญ
หน้า
รำยกำรนวัตกรรมไทย
ด้านก่อสร้าง
ด้านการเกษตร
ด้านการแพทย์
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
ด้านโรงงาน
ด้านสานักงาน
ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ด้านอื่นๆ
คุณลักษณะเฉพำะรำยกำรนวัตกรรมไทย
ด้านก่อสร้าง
ด้านการเกษตร
ด้านการแพทย์
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
ด้านโรงงาน
ด้านสานักงาน
ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ด้านอื่นๆ
ภำคผนวก ก
รายละเอียด/คุณสมบัติเพิ่มเติม
ภำคผนวก ข
นิยามศัพท์
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย
มติคณะรัฐมนตรี/ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
รหัสรายการนวัตกรรมไทย

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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สานักงบประมาณ

1

รายการนวัตกรรมไทย
ลาดับ
ที่

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

01 ด้านก่อสร้าง
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
1

2

3

4

01010007 กาแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลที่มีส่วนประกอบของ
กันยายน
33
ยางพารา (Vinyl Sound Barrier)
2560
ชุด
21,400.00
1) รุ่น Standard ขนาด 2x2 เมตร
(4.0 ตารางเมตร)
2) รุ่น Extra ขนาด 2x2.4 เมตร
ชุด
28,248.00
(4.8 ตารางเมตร)
หมายเหตุ : 1. ราคาไม่รวมค่าโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและบริการติดตั้ง
2. ราคาดังกล่าวอ้างอิงราคาหน้าโรงงาน จ. ระยอง
3. ราคาดั ง กล่ าว อ้ างอิ ง ราคาน้ ายางพารา ณ ราคา 50 บาท/กิ โ ลกรั ม หากราคาน้ ายางพารามี การ
ปรับขึ้นหรือลงในช่วงไม่เกิน 20 % ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาต่อหน่วยตามตารางข้างต้น และหากราคา
น้ายางพารามีการปรับเกินกว่า 20% ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาทบทวนราคาต่อหน่วยอีกครั้ง
4. ยางพาราที่ใช้มีสัดส่วนประมาณ 25% ของต้นทุนรวมของสินค้า
01010008 ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink
พฤศจิกายน
34
Grout)
2560
M670 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม
ถุง
550.00
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
01010009 สีน้าโพลียูรีเทน (Polyurethane
พฤศจิกายน
36
Waterbase Paint) เฉพาะสีขาว
2560
1) TOA Note & Clean ขนาด 0.8 ลิตร
ชุด
930.00
2) TOA Note & Clean ขนาด 3.0 ลิตร
ชุด
3,110.00
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สาหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม
ตามระยะทาง
01010010 สีน้าอะคริลิค สาหรับทาภายใน (ACRYLIC
พฤศจิกายน
37
WATER BASED PAINT FOR INTERIOR)
2560
1) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS
กระป๋อง
695.00
SEMI-GLOSS 3.785 LITER
2) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS
กระป๋อง
1,430.00
SEMI-GLOSS 9.460 LITER
3) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS
กระป๋อง
695.00
MATT 3.785 LITER
4) SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS
กระป๋อง
1,430.00
MATT 9.460 LITER
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สาหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม
ตามระยะทาง
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ
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ลาดับ
ที่
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6

7

8

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

01010011 สังกะสีกันกร่อนสาหรับป้องกันสนิมของเหล็ก
เสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for
Corrosion Control of Reinforcing Steel
in Concrete)
1) รุ่น CR60 และ CB60 (น้าหนัก Zinc Anode
ไม่น้อยกว่า 60 กรัม)
2) รุ่น CR100 และ CB100 (น้าหนัก Zinc
Anode ไม่น้อยกว่า 100 กรัม)
3) รุ่น CR160 และ CB160 (น้าหนัก Zinc
Anode ไม่น้อยกว่า 160 กรัม)
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจาหน่าย
01010012 อะลูมิเนียมกันกร่อนสาหรับการป้องกันสนิม
แบบแคโทดิก (Aluminium Anode for
Cathodic Corrosion Protection)
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจาหน่าย
01010013 ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel
Reinforced Polyethylene Corrugated
Pipe)
1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร
ชั้น Class C (0.4 MPa)
2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร
ชั้น Class C (0.4 MPa)
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร
ชั้น Class C (0.4 MPa)
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร
ชั้น Class C (0.4 MPa)
5) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร
ชั้น Class C (0.4 MPa)
6) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มิลลิเมตร
ชั้น Class C (0.4 MPa)
7) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มิลลิเมตร
ชั้น Class C (0.4 MPa)
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
01010014 อิฐสาหรับก่อผนัง (Wall Brick)
PROBLOCK อิฐขนาด 24 x 7 x
11 เซนติเมตร
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

ก้อน

1,600.00

ก้อน

2,000.00

ก้อน

2,400.00

กิโลกรัม

198.00

เมตร

2,900.00

เมตร

3,200.00

เมตร

3,600.00

เมตร

4,000.00

เมตร

4,900.00

เมตร

7,400.00

เมตร

8,900.00

ก้อน

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

3.80

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

มกราคม
2561

38

มกราคม
2561

40

มกราคม
2561

42

เมษายน
2561

43
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ลาดับ
ที่

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
9

10

11

01020001 ถังเก็บน้าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อ
ตุลาคม
44
ยับยั้งแบคทีเรีย (Plastic Water tank
2560
Combac nano)
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
01020002 ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า
ตุลาคม
45
(New Energy Ventilator : NEV)
2560
1) รุ่น A-135 W (New Energy Ventilator A-25 NEV)
ชุด
19,260.00
ประกอบด้วย
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)
ชุด
37,450.00
ประกอบด้วย
2.1) ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า
2 ลูก
2.2) กล่องควบคุม 2 กล่อง
2.3) หลอดไฟ LED DC 12V T8 9W 60 CM
10 หลอด
2.4) Solar cell 100 W 12V/DC 1 แผง
2.5) แบตเตอรี่ Deep cycle 100AH 12V/DC
1 ลูก
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สาหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม
ตามระยะทาง
01020003 ระบบผลิตน้าประปา (Water Treatment
พฤศจิกายน
46
System)
2560
ระบบ
2,300,000.00
1) POG ระบบขนาดเล็ ก S รองรั บ 30-50
ครัวเรือน กาลังการผลิต 2.5 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

4
ลาดับ
ที่

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

01020003 2) POG ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51-120
ครัวเรือน กาลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/
(ต่อ)
ชั่วโมง
3) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300
ครัวเรือน กาลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจาหน่าย 1 ราย

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระบบ

(บาท)
3,300,000.00

ระบบ

5,200,000.00

ขวด

950.00

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

พฤศจิกายน
2559

47

ตุลาคม
2560

48

ตุลาคม
2560

49

ตุลาคม
2560

50

ตุลาคม
2560

51

02 ด้านการเกษตร
0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
12
13

14

15

16

02010003 สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
02010008 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโก
แซคคาไรด์) ชนิดน้า สาหรับสัตว์
1) ขนาด 30 มิลลิลิตร
2) ขนาด 100 มิลลิลิตร
3) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
02010009 สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโก
แซคคาไรด์) ชนิดผง สาหรับสัตว์
1) ขนาด 30 กรัม
2) ขนาด 100 กรัม
3) ขนาด 1 กิโลกรัม
02010010 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural
Plant Elicitor)
1) ขนาด 100 มิลลิลิตร
2) ขนาด 500 มิลลิลิตร
3) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
02010011 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้า สาหรับสัตว์
(Liquid Multimineral Chito Amino
Acid Organic Chelate)
1) MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้า
สาหรับสัตว์ ขนาด 30 มิลลิลิตร
2) MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้า
สาหรับสัตว์ ขนาด 100 มิลลิลิตร
3) MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้า
สาหรับสัตว์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

ขวด
ขวด
ขวด
ถุง
ถุง
ถุง
ขวด
ขวด
ขวด

120.00
320.00
1,890.00
130.00
330.00
2,090.00
260.00
1,050.00
1,700.00

ขวด

120.00

ขวด

330.00

ขวด

3,100.00

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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18

19

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

02010012 ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง สาหรับสัตว์
(Powder Multimineral Chito Amino
Acid Organic Chelate)
1) MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง
สาหรับสัตว์ ขนาด 30 กรัม
2) MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง
สาหรับสัตว์ ขนาด 100 กรัม
3) MAC : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง
สาหรับสัตว์ ขนาด 1 กิโลกรัม
02010013 จอกยางวอนนาเทค
1) ขนาด 750 ซีซี (cc)
2) ขนาด 800 ซีซี (cc)
3) ขนาด 1,200 ซีซี (cc)
02010014 น้าเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)
1) น้าเชื้อคัดเพศโคนม
ขนาดความจุ 250 ไมโครลิตรต่อหลอด
2) น้าเชื้อคัดเพศโคเนื้อ
ขนาดความจุ 250 ไมโครลิตรต่อหลอด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่ง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

ถุง

150.00

ถุง

380.00

ถุง

3,400.00

ใบ
ใบ
ใบ

2.50
3.50
7.00

หลอด

300.00

หลอด

300.00

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

ตุลาคม
2560

52

มกราคม
2561

53

มิถุนายน
2561

54

0202 ครุภัณฑ์การเกษตร
20

02020004 ถังน้าพลาสติก (Plastic Water Tank)
มกราคม
55
2561
1) บุญเต็ม : ถังเก็บน้าพลาสติก วี72
ชุด
3,490.00
ขนาด 1,000 ลิตร (ถัง+ฝา)
2) บุญเต็ม : ถังเก็บน้าพลาสติก วี72
ชุด
5,490.00
ขนาด 1,000 ลิตร (ถัง+ฝา)
รวมชุดอุปกรณ์สาหรับการตั้งซ้อน 1 ชุด
ประกอบด้วย
- แกนพลาสติกพีวีซี มาตรฐาน มอก.
17-2532 สาหรับตรึงแนวฝาถังด้านล่าง
กับก้นถังด้านบน จานวน 5 แกน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 60.0 มิลลิเมตร x ยาว
57.0 มิลลิเมตร x หนา 2.0 มิลลิเมตร
- เสารับน้าหนักพลาสติกพีวีซี มาตรฐาน
มอก. 17-2532 จานวน 5 ต้น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 114 มิลลิเมตร x ยาว
980 มิลลิเมตร x หนา 5.2 มิลลิเมตร
หมายเหตุ : 1. ไม่รวมค่าบริการติดตั้งและวางระบบท่อ
2. จัดส่งฟรีในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 60 ชุดขึ้นไป นอกพื้นที่คิดค่าจัดส่ง
ตามระยะทางจริง
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

6
ลาดับ
ที่
21

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

02020005 เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ (Automatic
เมษายน
57
Fertilizer Blending Machine)
2561
รุ่น KPT-512 กาลังการผลิต 12 ตัน/ชั่วโมง
เครื่อง
1,850,000.00
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สาหรับต่างจังหวัด ค่าขนส่ง
จะคิดเพิ่มตามระยะทาง

0203 อื่นๆ
22

23

24

02030001

น้าตาลมะพร้าวทรายทอง Coconut sugar
sandy gold
1) 250G in pouch in paper box
2) 400G in pouch in paper box
3) 800G in plastic pouch
02030002 น้าหวานดอกมะพร้าว Coconut Flower
Syrup
1) 65 G
2) 260 G
3) 390 G
4) 470 G
5) 950 G
02030003 น้าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ผสม
น้าหวานจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ (เนคติก้า)
Organic Coconut Flower Syrup Vinegar
(Nectegar)
1) 30 ml
2) 375 ml
3) 750 ml
4) 5,000 ml

กล่อง
กล่อง
ถุง
ขวดแก้ว
ขวดแก้ว
ขวดบีบ
ขวดแก้ว
ขวดแก้ว

ขวด
ขวด
ขวด
ขวด

กันยายน
2560

58

กันยายน
2560

59

กันยายน
2560

60

125.00
250.00
320.00
50.00
130.00
180.00
210.00
400.00

50.00
390.00
690.00
4,200.00

03 ด้านการแพทย์
0301 ยา
25

03010009 ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์
(Fexofenadine Hydrochloride)
(ไวฟาส : VIFAS)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 60 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 180 มิลลิกรัม (100 เม็ด)

61
กล่อง

428.00

กล่อง

1,027.00

มีนาคม
2559
มกราคม
2561

หมายเหตุ : เพิ่มขนาดความแรง 180 มิลลิกรัม (100 เม็ด)

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ
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ลาดับ
ที่
26

27

28

29
30
31

32
33

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

03010019 ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim)
มิถุนายน
62
1) ความแรง 300 ug/ml ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
vial
642.00
2560
บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้
2) ความแรง 300 ug/ml ปริมาตร 1 มิลลิลิตร prefilled
749.00
บรรจุ ใ นหลอดฉี ด ยาที่ มี เ ข็ ม ฉี ด ยาถาวร syringe
พร้อมใช้
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
03010020 ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า
63
(Erythropoietin-Alfa)
1) ความแรง 2000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุใน
prefilled
310.30 มิถุนายน
หลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้
syringe
2560
2) ความแรง 4000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุใน
vial
325.28 มิถุนายน
ขวดแก้วพร้อมใช้
2560
3) ความแรง 4000 (1x1, 0.4 ml) บรรจุใน
prefilled
428.00 มิถุนายน
หลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้
syringe
2560
4) ความแรง 5000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุใน
prefilled
535.00 มกราคม
หลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้
syringe
2561
5) ความแรง 10000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุใน
prefilled
1,043.25 มิถุนายน
หลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้
syringe
2560
หมายเหตุ : 1. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
2. เพิ่มชื่อทางการค้า Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000) และเพิ่มความแรง 5000
(1x1, 5000 unit/0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้
03010021 ยาฮิวแมน อัลบูมิน 20% (Human
กันยายน
64
Albumin 20%)
2560
1) ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร
ขวด
1,200.00
2) ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร
ขวด
2,400.00
พฤศจิกายน
66
03010022 ยาซิโลสตาซอล (Cilostazol)
ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
กล่อง
570.00
2560
03010023 ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)
พฤศจิกายน
67
(เบอร์ลอนทิน : Berlontin)
2560
กล่อง
400.00
ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
พฤศจิกายน
68
03010024 ยาเซฟไตรอะโซน (CEFTRIAXONE)
2560
1) ขนาด 1 กรัม (10 ขวด)
กล่อง
195.00
2) ขนาด 1 กรัม + น้ากลั่น 10 มิลลิกรัม
กล่อง
24.50
03010025 ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil
มกราคม
69
hydrochloride)
2561
ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม (28 เม็ด)
กล่อง
564.00
03010026 ยาเมทิมาโซล (Methimazole)
มกราคม
70
ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม (500 เม็ด)
350.00
2561
กล่อง
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

8
ลาดับ
รหัส
ด้าน/กลุ่ม/รายการ
ที่
34 03010027 ยาไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol
fumarate) (บิสลอค: BISLOC)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 2.5 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
35 03010028 ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (60 เม็ด)
36 03010029 ยาเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดรคลอไรด์
(Levocetirizine dihydrochloride)
ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
37 03010030 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)
(สิลาทิโอ: SILATIO)
ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
38 03010031 ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)
(โลซู : LOSU)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 3 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 4 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
39 03010032 ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)
ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด)
40 03010033 ยากาบาเพนติน (Gabapentin)
(วัลทิน 400 : VULTIN 400)
ชนิดเม็ด ขนาด 400 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
41 03010034 ยากาบาเพนติน (Gabapentin)
(Gabutin Capsule)
1) ชนิดแคปซูล ขนาด 100 มิลลิกรัม
(100 เม็ด)
2) ชนิดแคปซูล ขนาด 300 มิลลิกรัม
(100 เม็ด)
3) ชนิดแคปซูล ขนาด 600 มิลลิกรัม
(100 เม็ด)
42 03010035 ยาเซ็ฟดิเนียร์ (Cefdinir)
1) ชนิดแคปซูล ขนาด 100 มิลลิกรัม
(100 แคปซูล)
2) ชนิดน้าแขวนตะกอน ขนาด 125 มิลลิกรัม/
5 มิลลิลิตร (1 ขวด)
43 03010036 ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime)
ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดาและฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
1) ขนาด 0.5 กรัม (1 Vial)
2) ขนาด 1.0 กรัม (1 Vial)

หน่วยนับ

กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
271.78
314.58
450.00
1,620.00

มกราคม
2561

72

มกราคม
2561

73

มกราคม
2561

74

มกราคม
2561

75

มกราคม
2561
มกราคม
2561

76

มกราคม
2561

78

มกราคม
2561

79

มกราคม
2561

80

71

3,000.00
513.60
211.86
560.00

77

428.00
428.00

กล่อง

620.60

กล่อง

727.60

กล่อง

1,605.00

กล่อง

178.69

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

คุณลักษณะ
(หน้า)

963.00

กล่อง

กล่อง
กล่อง

เดือนที่
ประกาศ
มกราคม
2561

37.00
39.80
สานักงบประมาณ
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ลาดับ
ที่
44

45

46

47

48

49

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

03010037 ยาโคลิสติเมเตท โซเดียม (Colistimethate
Sodium)
ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดาและฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ขนาด 150 มิลลิกรัม (1 Vial)
กล่อง
03010038 ยาออนแดนซีตรอน ไฮโดรคลอไรด์
(Ondansetron Hydrochloride)
ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดาและฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
1) ขนาด 4 มิลลิกรัม/ 2 มิลลิลิตร (5 แอมพูล)
กล่อง
2) ขนาด 8 มิลลิกรัม/ 4 มิลลิลิตร (5 แอมพูล)
กล่อง
03010039 ยาเซฟไตรอะโซน (ไดโซเดียม) (Ceftriaxone
(as disodium))
ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดา
1) ขนาด 250 มิลลิกรัม (1 Vial)
กล่อง
2) ขนาด 500 มิลลิกรัม (1 Vial)
กล่อง
3) ขนาด 1 กรัม (1 Vial)
กล่อง
4) ขนาด 2 กรัม (1 Vial)
กล่อง
ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
1) ขนาด 250 มิลลิกรัม (1 Vial)
กล่อง
2) ขนาด 500 มิลลิกรัม (1 Vial)
กล่อง
03010040 ยาอะม๊อกซีซิลลิน (โซเดียม) และคลาวูลาเนท
(โพแทสเซียม) (Amoxicillin (as sodium)
and Clavulanate (as potassium))
ชนิดเม็ด
1) ขนาด 625 มิลลิกรัม (15 เม็ด)
กล่อง
2) ขนาด 1 กรัม (15 เม็ด)
กล่อง
ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดา
1) ขนาด 0.6 กรัม (1 Vial)
กล่อง
2) ขนาด 1.2 กรัม (1 Vial)
กล่อง
03010041 ยาเซโฟเพอราโซน โซเดียม และซัลแบคแทม
โซเดียม (Cefoperazone Sodium and
Sulbactam Sodium)
ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดาและกล้ามเนื้อ
1) ขนาด 1 กรัม (1 vial)
กล่อง
2) ขนาด 1.5 กรัม (1 vial)
กล่อง
03010042 ยาเมโรพีเนม (ไตรไฮเดรท) (Meropenem
(as trihydrate))
ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดา
กล่อง
1) ขนาด 500 มิลลิกรัม (1 vial)
2) ขนาด 1 กรัม (1 vial)
กล่อง
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

มกราคม
2561

81

มกราคม
2561

82

มกราคม
2561

83

มกราคม
2561

84

มกราคม
2561

85

มกราคม
2561

86

321.00

133.75
171.20

28.89
35.95
39.80
89.88
28.89
35.95

117.70
176.55
96.30
100.58

128.40
175.09

181.90
214.00
สานักงบประมาณ
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ลาดับ
ที่
50

51

52
53
54
55

56
57
58
59

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

03010043 ยาคลินดามัยซิน ฟอสเฟต (Clindamycin
phosphate)
ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดาและกล้ามเนื้อ
ขนาด 600 มิลลิกรัม/ 4 มิลลิกรัม (1 vial)
03010044 ยาลีโวฟล็อคซาซิน (Levofloxacin)
(Lefloxin IV Infusion)
ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดา
1) ขนาด 250 มิลลิกรัม/50 มิลลิลิตร
(1 bottle)
2) ขนาด 500 มิลลิกรัม/100 มิลลิกรัม
(1 bottle)
3) ขนาด 750 มิลลิกรัม/150 มิลลิกรัม
(1 bottle)
03010045 ยาอะไซโคลเวียร์ (โซเดียม) (Acyclovir
(as sodium))
ชนิดเม็ด ขนาด 400 มิลลิกรัม (70 เม็ด)
03010046 ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)
(OLFOVEL)
ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด)
03010047 ยามีลอกซิแคม (Meloxicam)
ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
03010048 ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan
cilexetil)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 8 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 16 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
03010049 ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)
ชนิดแคปซูล ขนาด 150 มิลลิกรัม (56 แคปซูล)
03010050 ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin)
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 40 มิลลิกรัม
(30 เม็ด)
03010051 ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)
ชนิดแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม (6
แคปซูล)
03010052 ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์
(Pioglitazone Hydrochloride)
(ไกตาโซน : GITAZONE และ ไกตาโซนฟอร์ท : GITAZONE-FORTE)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 30 มิลลิกรัม (30 เม็ด)

ราคาต่อหน่วย

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

มกราคม
2561

87

มกราคม
2561

88

มกราคม
2561

89

กุมภาพันธ์
2561

90
91

กล่อง

กุมภาพันธ์
2561
250.00
กุมภาพันธ์
2561
250.00
414.00
กุมภาพันธ์
2561
1,792.00
เมษายน
208.00
2561

95

กล่อง

เมษายน
2561
เมษายน
2561

96

หน่วยนับ

กล่อง

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

133.75

กล่อง

214.00

กล่อง

283.55

กล่อง

481.50

กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง

กล่อง
กล่อง

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

481.50
155.00

80.00

92

93
94

20.00
40.00
สานักงบประมาณ

11
ลาดับ
ที่
60
61
62
63

64
65

66

67
68
69
70

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

03010053 ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)
ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
03010054 ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 160 มิลลิกรัม
(28 เม็ด)
03010055 ยามานิดิปีน ไฮโรคลอไรด์ (Manidipine
hydrochloride)
ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
03010056 ยาผสมอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิกแอซิด
(โคอะม็อกซิคลาฟ) (Amoxicillin and
Clavulanic acid (Co-amoxiclav))
(เอเอ็มเค : AMK)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 1000 มิลลิกรัม (10 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 1000 มิลลิกรัม (14 เม็ด)
3) ชนิดเม็ด ขนาด 1000 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
03010057 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)
(โทนาฟิล 100 : TONAFIL 100)
ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (4 เม็ด)
03010058 ยาแอมโลไดปิน (Amlodipine)
1) ชนิดเม็ด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด 5 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด)
3) ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
4) ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด)
03010059 ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast
Sodium)
ชนิดเม็ดแบบเคี้ยว ขนาด 5 มิลลิกรัม
(28 เม็ด)
03010060 ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์
(Levocetirizine dihydrochloride)
ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม (10 เม็ด)
03010061 ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline HCl)
ชนิดเม็ด ขนาด 50 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
03010062 ยาโทพิราเมท (Topiramate)
ชนิดเม็ด ขนาด 25 มิลลิกรัม (60 เม็ด)
03010063 ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)
(โวซิน : VOCIN)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม (5 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม (50 เม็ด)
3) ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (5 เม็ด)

หน่วยนับ
กล่อง
กล่อง

กล่อง

กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง

กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
430.00
120.00

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

เมษายน
2561
เมษายน
2561

97

เมษายน
2561

99

เมษายน
2561

100

เมษายน
2561

101

เมษายน
2561

102

เมษายน
2561

103

เมษายน
2561

104

เมษายน
2561
เมษายน
2561
เมษายน
2561

105

98

250.00

65.00
91.00
650.00
120.00
70.00
700.00
130.00
1,300.00
400.00

100.00
230.00
550.00

106
107

75.00
750.00
133.00
สานักงบประมาณ

12
ลาดับ
ที่

71
72
73
74
75
76
77

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

03010063 4) ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด)
(ต่อ)
5) ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (50 เม็ด)
6) ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
03010064 ยาพรามิเพซอล (Pramipexole)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 0.25 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 1 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
03010065 ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin
succinate)
ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
03010066 ยาเดส-ลอราทาดีน (Desloratadine)
ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
03010067 ยารีบามิไพด์ (REBAMIPIDE)
ชนิดเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
03010068 ยาเออร์บีซาร์แทน (Irbesartan)
เออร์บิซาร์ : IRBEZAR
ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
03010069 ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel
Bisulfate)
ชนิดเม็ด ขนาด 75 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
03010070 ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin
(as dihydrate))
1) ชนิดแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม
(6 แคปซูล)
2) ชนิดน้าแขวนตะกอน 200 มิลลิกรัม/
5 มิลลิลิตร (1 Bottle)

หน่วยนับ
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
266.00
1,330.00
2,675.00
535.00
1,695.00

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

เมษายน
2561

108

พฤษภาคม
2561

109

มิถุนายน
2561
มิถุนายน
2561
มิถุนายน
2561

110

มิถุนายน
2561

113

มิถุนายน
2561

114

กันยายน
2560

115

กันยายน
2560

117

800.00
1,300.00
642.00

111
112

230.00
600.00

กล่อง

120.05

กล่อง

185.11

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
78

79

03020011 เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส
1) BioPlasma Cell Modulation (system)
2) EMW - BioPlasma Cell Modulation
(System)
อุปกรณ์
- Spare pare Ball electrode tip
BioPlasma cell modulation
03020012 เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท
1) BPJ1 ชนิดขาตั้งล้อเลื่อนพร้อมระบบควบคุม
การจ่ายแก๊สเฉื่อยและถังบรรจุแก๊สอาร์กอน
ขนาด 1.2-1.5 คิว

เครื่อง
เครื่อง

374,500.00
374,500.00

ชุด

10,700.00

เครื่อง

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

481,500.00

สานักงบประมาณ

13
ลาดับ
ที่

80
81

82

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

03020012 2) BPJ2 ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบควบคุมการ
(ต่อ)
จ่ายแก๊สเฉื่อยและถังบรรจุแก๊สอาร์กอน
ขนาด 1.2-1.5 คิว
อุปกรณ์
- กล่องรองตัวเครื่องพร้อมล้อเพื่อ
เคลื่อนย้าย รุ่น BPJ2
03020013 หุ่นจาลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล
(Personalized Medical Model)
03020014 ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore
Mattresses)
SAWAKY รุ่น AHSB-3102 ขนาด 87 x 200
x 5.5 เซนติเมตร
ประกอบด้วย : เบาะนอน จานวน 5 ชิ้น
ปลอกผ้า ขนาด 3 ฟุต จานวน 1 ชิ้น
ผ้าปูที่นอน ขนาด 3 ฟุต จานวน 1 ชิ้น
และแผ่นกันน้า จานวน 1 ชิ้น
อุปกรณ์เสริม
- เบาะนอน ขนาด 40 x 87 x 5.5
เซนติเมตร
- ปลอกผ้า ขนาด 3 ฟุต
03020015 เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer
Reprocessor)
1) KIDNY-KLEENTM, Model : COMPACT
(Single Channel)
น้าหนักโดยประมาณ 22 กิโลกรัม
ขนาด : 27 (กว้าง) x 38 (ลึก) x 55 (สูง)
เซนติเมตร
2) KIDNY-KLEENTM, Model : COMPACT II
(Double Channels)
น้าหนักโดยประมาณ 42 กิโลกรัม
ขนาด : 50 (กว้าง) x 38 (ลึก) x 55 (สูง)
เซนติเมตร
อุปกรณ์เสริม/วัสดุสิ้นเปลือง
- น้ายาอบฆ่าเชื้อเครื่องล้างตัวกรองไต
เทียมและตัวกรอง
ไตเทียม (MDT PLUS 4 Cold Sterilant)
ขนาดบรรจุ 5 ลิตร
- น้ายาทาความสะอาดเครื่องล้างตัวกรอง
ไตเทียม
(MDT BUNOL 5) ขนาดบรรจุ 5 ลิตร

หน่วยนับ
เครื่อง

ชุด
ชุด

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
428,000.00

คุณลักษณะ
(หน้า)

32,100.00
(ตามภาคหนวก ก พฤศจิกายน
หน้า ผ-1 ถึง ผ-5 )
2560

ชุด

17,500.00

ชิน้

3,150.00

ชิน้

1,080.00

ชุด

320,000.00

ชุด

530,000.00

แกลลอน

1,800.00

แกลลอน

1,300.00

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

เดือนที่
ประกาศ

119

เมษายน
2561

120

พฤษภาคม
2561

121

สานักงบประมาณ

14
ลาดับ
ที่
83

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

03020016 รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered
Wheelchair)
รุ่น KM ขนาดความกว้างที่นั่ง 350 (L)
X 370 (W) มิลลิเมตร
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและติดตั้ง

หน่วยนับ

คัน

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

มิถุนายน
2561

123

กันยายน
2560

124

ตุลาคม
2560

125

กุมภาพันธ์
2561

126

เมษายน
2561

127

36,000.00

0303 วัสดุทางการแพทย์
84

85

86

87

03030004 แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะ
เงินนาโนสีฟ้า (Biocellulose Antimicrobial Dressing with Blue Sliver
Nano)
1) BluRibbon ขนาด 3x5 ซม. บรรจุ 20 ชิน้
2) BluRibbon ขนาด 1x20 ซม. บรรจุ 20 ชิน้
3) BluRibbon ขนาด 2x25 ซม. บรรจุ 20 ชิน้
4) BluRibbon ขนาด 10x10 ซม.
บรรจุ 10 ชิน้
5) BluMemBrane ขนาด 20x28 ซม.
บรรจุ 5 ชิน้
03030005 แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้า (ADVANCE
WOUND DRESSING)
1) Hydromesh® ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร
(ปริมาณ 10 แผ่น/กล่อง)
2) Hydromesh® SN ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร
(ปริมาณ 10 แผ่น/กล่อง)
03030006 ชุดน้ายาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี
(Reagent kits for screening of
Thalassemia and Hemoglobin E )
1) ชุดน้ายา KKU-OF (KKU-OF reagent kit)
ประกอบด้วยน้ายาปริมาณ
2 มิลลิลิตร จานวน 100 หลอดทดสอบ
2) ชุดน้ายา KKU-DCIP Clear (KKU-DCIP
Clear reagent kit) ประกอบด้วยน้ายา
ปริมาณ 2 มิลลิลิตร จานวน 100 หลอด
ทดสอบ
03030007 ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสาเร็จรูปสูตรยับยั้ง
การแพร่กระจายของเชื้อโรค (Antimicrobial
Dental Plaster)
1) Type ออร์โทดอนติกส์ (สีขาว)
(กล่อง 15 กิโลกรัม; 5 กิโลกรัม*3)
2) Type 3 (สีเขียว) (กล่อง 15 กิโลกรัม;
5 กิโลกรัม*3)

กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง

1,070.00
1,391.00
2,782.00
1,926.00

กล่อง

2,675.00

กล่อง

481.50

กล่อง

963.00

กล่อง

800.00

กล่อง

1,360.00

กล่อง

1,050.00

กล่อง

1,050.00

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

15
ลาดับ
ที่

88

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

03030007 3) Type 4 (สีชมพู) (กล่อง 15 กิโลกรัม;
(ต่อ)
5 กิโลกรัม*3)
4) Type ออร์โทดอนติกส์ (สีขาว)
(ถัง 25 กิโลกรัม)
5) Type 3 (สีเขียว) (ถัง 25 กิโลกรัม)
6) Type 4 (สีชมพู) (ถัง 25 กิโลกรัม)
03030008 ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alphathalassemia 1)
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
2) DMSc α-thal1 ชุดทดสอบความผิดปกติ
ของยีน Alpha-thalassemia 1 (ขนาด
บรรจุ 200 Rxn) รหัสสินค้า Thal 002
ประกอบด้วย
- Primer/Probe/DW

หน่วยนับ
กล่อง

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
1,560.00

ถัง

1,750.00

ถัง
ถัง

1,750.00
2,600.00

ชุด

40,000.00

ชุด

16,000.00

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

พฤษภาคม
2561

129

มกราคม
2559

130

มีนาคม
2559

131

ตุลาคม
2560

132

0305 อาหารเสริม
89

90

91

03050001 อาหารทางการแพทย์สาหรับคนปกติ ผู้ที่เป็น
เบาหวาน ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด
ผู้ป่วยที่ต้องการอาหารทางสายให้อาหาร
1) ขนาด 40 กรัม
2) ขนาด 400 กรัม
3) ขนาด 2.5 กิโลกรัม
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
03050002 อาหารทางการแพทย์สาหรับผู้ป่วยที่ต้องการ
โปรตีนและพลังงานสูง
ขนาด 400 กรัม
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
03050003 น้ามันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ (Whole
Grain Essential Oil)
1) น้ามันข้าวกล้อง ตราริซสเตอรอลส์
(Rizsterols) ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร
(ชนิดน้า)
2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ามันข้าวกล้อง
ตราริซสเตอรอลส์ (Rizsterols)
ขนาดบรรจุ 500 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ
60 แคปซูล (ชนิดเม็ด)

ซอง
กระป๋อง
ซอง

กระป๋อง

40.00
300.00
1,489.00

395.90

ขวด

600.00

กระปุก

690.00

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

16
ลาดับ
ที่
92

93

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

03050004 อาหารสูตรครบถ้วนสาหรับผู้ต้องการเสริม
โภชนาการ (อาหารทางการแพทย์) (Complete
formula for those who require nutritional
supplement (Medical Food))
BLENDERA-MF ขนาดบรรจุ 2.5 กิโลกรัม
03050005 อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร
สาหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหา
เกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร (MEDICAL
FOOD FOR TUBE FEEDING FOR
PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE
AND ABSORPTIVE PROBLEMS)
1) PAN-ENTERAL 400 กรัม
2) PAN-ENTERAL 2.5 กิโลกรัม

หน่วยนับ

ถุง

กระป๋อง
ถุง

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

พฤศจิกายน
2560

133

เมษายน
2561

134

ตุลาคม
2560

135

ตุลาคม
2560

136

663.00

240.00
1,120.00

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
94

95

96

07010002 โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light)
1) ECO-S 20W
2) ECO-S 30W
3) ECO-ONE 40W
4) ECO-ONE 60W
5) ECO-TWO 110W
6) ECO-TWO 160W
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
07010003 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)
1) ECO-TUBE 9W
2) ECO-TUBE 10W
3) ECO-TUBE 17W
4) ECO-TUBE 18W
5) ECO-TUBE 20W
6) ECO-TUBE 23W
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
07010004 โคมไฟ LED (LED Lighting)
1) ดวงโคมไฟฟ้าติดประจาที่สาหรับจุดประสงค์
ทั่วไป (High bay) มีอุปกรณ์ขับหลอด
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี
1.1) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 100-265 V
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 50 วัตต์

โคม
โคม
โคม
โคม
โคม
โคม

หลอด
หลอด
หลอด
หลอด
หลอด
หลอด

5,000.00
6,900.00
8,000.00
8,900.00
18,900.00
25,000.00

180.00
360.00
450.00
540.00
580.00
630.00

137

หลอด

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

9,000.00

ตุลาคม
2560
สานักงบประมาณ

17
ลาดับ
ที่

รหัส
07010004
(ต่อ)

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
11,000.00

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

1.2) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 220 V
หลอด
ตุลาคม
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 80 วัตต์
2560
1.3) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 220 V
หลอด
12,000.00
ตุลาคม
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 100 วัตต์
2560
1.4) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 220 V
หลอด
13,500.00
ตุลาคม
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 120 วัตต์
2560
1.5) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 100-265 V
หลอด
9,3000.00 กุมภาพันธ์
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 60 วัตต์
2561
1.6) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 220 V
หลอด
15,000.00 กุมภาพันธ์
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 150 วัตต์
2561
1.7) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 220 V
หลอด
19,500.00 กุมภาพันธ์
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 185 วัตต์
2561
1.8) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 220 V
หลอด
22,000.00 กุมภาพันธ์
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 200 วัตต์
2561
2) ดวงโคมไฟสาดแสง (Flood light) มีอุปกรณ์
ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี
2.1) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 220 V
หลอด
9,000.00
ตุลาคม
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 50 วัตต์
2560
2.2) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 100-265 V
หลอด
11,000.00
ตุลาคม
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 80 วัตต์
2560
2.3) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 100-277 V
หลอด
12,000.00
ตุลาคม
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 100 วัตต์
2560
2.4) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 100-277 V
หลอด
13,500.00
ตุลาคม
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 120 วัตต์
2560
2.5) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 220 V
หลอด
9,300.00 กุมภาพันธ์
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 60 วัตต์
2561
2.6) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 100-277 V
หลอด
15,000.00 กุมภาพันธ์
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 150 วัตต์
2561
หมายเหตุ : 1. ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง
2. ราคานี้รวมราคาขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สาหรับต่างจังหวัดค่าขนส่ง
จะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
3. เพิ่มรุ่นลาดับที่ 1.5 – 1.8 และ 2.5 – 2.6
4. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ ดังนี้
เดิม : โคมไฟใช้แขวนประจาที่สาดแสง 50 วัตต์, 80 วัตต์, 100 วัตต์, และ 120 วัตต์
ใหม่ : 1) ดวงโคมไฟฟ้าติดประจาที่สาหรับจุดประสงค์ทั่วไป (High bay) มีอุปกรณ์ขับหลอด
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 50 วัตต์, 80 วัตต์, 100 วัตต์,
และ 120 วัตต์
2) ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง (Flood light) มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้
หลอดแอล อี ดี กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 50 วัตต์, 80 วัตต์, 100 วัตต์, และ 120 วัตต์
5. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

18
ลาดับ
ที่
97

98

99

100

101

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

07010005 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Drop Wire
Snaplock Closure)
Dropwire Snaplock Closure/ DSCI012
ขนาด 165 x 290 x 53 (W x L x D)
มิลลิเมตร / น้าหนัก 0.9 กิโลกรัม
07010006 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Optical
Snaplock Closure)
Optical Snaplock Closure/ OSC-I024
ขนาด 180 x 350 x 100 (W x L x D)
มิลลิเมตร / น้าหนัก 1.5 กิโลกรัม
07010007 หลอดไฟแอลอีดี (LED Lamp)
1) Tukky Lamp/Standard/Omni
2) Tukky Lamp/Standard/Spot
07010008 คอนฉนวนชนิด ไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ด
โพลีเมอร์ (Fiberglass Reinforced Polymer
: FRP)
1) ชุดคอนฉนวนชนิด FRP
ความยาว 1,000 มิลลิเมตร ประกอบด้วย
- คอนฉนวน ขนาด 1,000 มิลลิเมตร
- เหล็กประกับ ขนาด 640 x 30 x 6
มิลลิเมตร จานวน 1 ชิ้น
- แผ่นเหล็ก ขนาด 120 x 30 x 3
มิลลิเมตร จานวน 2 ชิ้น
2) ชุดคอนฉนวนชนิด FRP
ความยาว 1,700 มิลลิเมตร ประกอบด้วย
- คอนฉนวน ขนาด 1,700 มิลลิเมตร
- เหล็กประกับ ขนาด 640 x 30 x 6
มิลลิเมตร จานวน 2 ชิ้น
- แผ่นเหล็ก ขนาด 120 x 30 x 3
มิลลิเมตร จานวน 4 ชิ้น
07010009 หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber Optic
Closure)
1) Fiber Optic Closure I060 /180 x 410 x
100 mm (W x L x H) น้าหนัก 3 กิโลกรัม
2) Fiber Optic Closure / I120A /225 x
530 x 160 mm (W x L x H) น้าหนัก 5.7
กิโลกรัม

หน่วยนับ

ชุด

ชุด

หลอด
หลอด

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

ตุลาคม
2560

139

ตุลาคม
2560

140

950.00

2,000.00
พฤศจิกายน
315.00
2560
315.00
พฤศจิกายน
2560

ชุด

2,000.00

ชุด

3,300.00

มกราคม
2561
ชุด

3,000.00

ชุด

6,500.00

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

141

142

143

สานักงบประมาณ

19
ลาดับ
ที่
102

103

104

105

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

07010010 กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วนาแสงภายใน
(Optical Indoor Box)
Optical Indoor Box/ OIB-002/Size 95 x
100 x 30 (W x L x H) mm น้าหนัก 70 กรัม
07010011 โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอด
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี แรงดันไฟฟ้า
ที่กาหนด 220 V
1) กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 770 W

หน่วยนับ

ชุด

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

มกราคม
2561

144

85.00
145

ชุด

42,800.00

2) กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 320 W

ชุด

30,000.00

3) กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 240 W

ชุด

20,000.00

กุมภาพันธ์
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561

หมายเหตุ : 1. ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง
2. เพิ่มรุ่นกาลังไฟฟ้าที่กาหนด
07010012 โคมไฟถนน (Street light)
มีนาคม
146
2561
ดวงโคมไฟสาหรับให้แสงสว่างบนถนน
มีบัลลาสต์เหนี่ยวนา ใช้หลอดโซเดียมความดัน
สูง แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 220V. กาลังไฟฟ้าที่
กาหนด 1 x 150W. และ 1 x 250W.
1) กาลังไฟฟ้า 1 x 150W.
1.1) R20.150 HSS 150W.
โคม
9,000.00
1.2) R24.150 HSS 150W.
โคม
9,500.00
2) กาลังไฟฟ้า 1 x 250W.
2.1) R20.250 HSS 250W.
โคม
11,000.00
2.2) R24.250 HSS 250W.
โคม
11,500.00
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น โดยไม่รวมค่าติดตั้ง สาหรับต่างจังหวัด
ค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
07010013 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และ
มิถุนายน
147
ช่วงยาว แบบพกพา (Portable Transient
2561
and TOVs Surge Protection Device)
ไซแพด ขนาด กว้าง x ยาว x สูง : 39 x 48 x
77 มิลลิเมตร
1) รุ่น PTHA4T
ชิน้
1,900.00
2) รุ่น PTHA6T
ชิน้
2,400.00

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
106

07020001 เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air
Cleaner)
1) รุ่น PT – 200 ชนิดตั้งโต๊ะ

148
เครื่อง

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

33,000.00 พฤศจิกายน
2560
สานักงบประมาณ

20
ลาดับ
ที่

107

108

109

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

07020001 2) รุ่น PT - 400 ชนิดตั้งโต๊ะ
(ต่อ)
3) รุน่ PT - 600 ชนิดเคลื่อนย้ายได้

เครื่อง

(บาท)
38,000.00

เครื่อง

45,000.00

4) รุ่น PT - 900 ชนิดเคลื่อนย้ายได้

เครื่อง

55,000.00

5) รุ่น CASSETTE - 1600 ชนิดฝังใต้เพดาน

เครื่อง

68,000.00

อุปกรณ์
- Alpine Filter ขนาด 1 นิ้ว

แผ่น

22,000.00

- Alpine Filter ขนาด 2 นิ้ว

แผ่น

32,000.00

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

กันยายน
2560
กันยายน
2560
กันยายน
2560
กันยายน
2560
กันยายน
2560
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
07020002 ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber
กันยายน
152
Distribution Closure)
2560
รุ่น BAT-S008 size 200 x 450 x 105
ชุด
3,300.00
(W x L x D) mm. / น้าหนัก 2.4 กิโลกรัม
07020003 เครื่องมือวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
พฤศจิกายน
153
2560
(Multifunction Power Meter)
1) รุ่น KM-07-A ; A=Kwh/Import
1.1) รุ่น KM-07-A
ชุด
6,120.00
1.2) รุ่น KM-07-A-1
ชุด
6,690.00
1.3) รุ่น KM-07-A-2
ชุด
6,690.00
1.4) รุ่น KM-07-A-3
ชุด
7,270.00
2) รุ่น KM-07-B ; Kwh/Import/Export
2.1) รุ่น KM-07-B-1
ชุด
7,270.00
2.2) รุ่น KM-07-B-2
ชุด
7,270.00
2.3) รุ่น KM-07-B-3
ชุด
7,850.00
07020004 เครื่องปรับอากาศที่มีระบบกาจัดไรฝุ่น
กุมภาพันธ์
155
(House Dust Mite Killer Air Conditioner)
2561
เครื่องปรับอากาศรุ่น Hygienic Inverter
ชุด
26,000.00
12,000 BTU
- แบบรุ่นชุดคอนเดนซิง SJ-W12F-ADTGP1
- แบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ SJ-C12F-A-DTGP1
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดง พร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ
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ลาดับ
ที่
110

111

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

07020005 ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ที่มีการทดสอบ
กุมภาพันธ์
156
ค่าความต้านทานภายใน (Battery
2561
Monitoring System with Internal
Resistance Test)
DGU 16-12V-Ri แบตเตอรี่ 12 Volt จานวน
ระบบ
180,000.00
ไม่เกิน 16 ลูก 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- LCU : BMS-20 1 เครื่อง
- อุปกรณ์ วัดกระแสไฟฟ้ าตรงของแบตเตอรี่
1 ตัว
- อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 1 ตัว
- อุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
07020006 เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง แบบแยกส่วน
มีนาคม
158
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
2561
ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER
Split Type Inverter Air Conditioner)
1) ชนิดติดผนัง
1.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER
ชุด
19,900.00
Inverter 12000 บีทียู
1.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER
ชุด
27,900.00
Inverter 18000 บีทียู
1.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER
ชุด
37,900.00
Inverter 25000 บีทียู
1.4) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER
ชุด
50,200.00
Inverter 30000 บีทียู
1.5) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER
ชุด
61,600.00
Inverter 36000 บีทียู
2) ชนิดแขวน
2.1) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER
ชุด
22,700.00
Inverter 13000 บีทียู
2.2) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER
ชุด
31,200.00
Inverter 18000 บีทียู
2.3) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER
ชุด
42,600.00
Inverter 25000 บีทียู
2.4) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER
ชุด
51,200.00
Inverter 30000 บีทียู
2.5) เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER
ชุด
60,700.00
Inverter 36000 บีทียู
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าบริการติดตั้งระยะท่อทองแดง พร้อมหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ
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พฤศจิกายน
2559

161

08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง
0806 รถยนต์ตรวจการณ์
112

08060001 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง
(TRANSFORMER)
1) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN135R-CTTMHT ขนาด
เครื่องยนต์ 2393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ
(2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT)
1.1) TR TRANSFORMER II 2393 CC
(2WD AT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD)
1.2) TR TRANSFORMER II 2393 CC
(2WD AT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ)
1.3) TR TRANSFORMER MAX 2393 CC
(2WD AT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD)
1.4) TR TRANSFORMER MAX 2393 CC
(2WD AT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ)
1.5) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC
(2WD AT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD)
1.6) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC
(2WD AT) (11 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ)
1.7) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC
(2WD AT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD)
1.8) TR TRANSFORMER MAXI 2393 CC
(2WD AT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ)
2) รหัสรุ่นรถยนต์ GUN126R-CTFMHT ขนาด
เครื่องยนต์ 2755 CC ขับเคลื่อน 4 ล้อ
(4WD) เกียร์ธรรมดา (MT)
2.1) TR TRANSFORMER II 2755 CC
(4WD MT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD)
2.2) TR TRANSFORMER II 2755 CC
(4WD MT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ)
2.3) TR TRANSFORMER MAX 2755 CC
(4WD MT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD)
2.4) TR TRANSFORMER MAX 2755 CC
(4WD MT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ)

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

คัน
คัน
คัน
คัน

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

1,465,000.00 พฤศจิกายน
2559
1,625,000.00 พฤศจิกายน
2559
1,545,000.00 พฤศจิกายน
2559
1,705,000.00 พฤศจิกายน
2559
1,545,000.00 พฤศจิกายน
2559
1,705,000.00 พฤศจิกายน
2559
1,555,000.00 พฤศจิกายน
2559
1,715,000.00 พฤศจิกายน
2559

1,555,000.00 พฤศจิกายน
2559
1,715,000.00 พฤศจิกายน
2559
1,635,000.00 พฤศจิกายน
2559
1,795,000.00 พฤศจิกายน
2559
สานักงบประมาณ

23
ลาดับ
ที่

รหัส
08060001
(ต่อ)

ด้าน/กลุ่ม/รายการ
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(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เดือนที่
ประกาศ

(บาท)
1,795,000.00 พฤศจิกายน
2559

คุณลักษณะ
(หน้า)

2.5) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC
คัน
(4WD MT) (11 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษ )
2.6) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC
คัน
1,805,000.00 พฤศจิกายน
(4WD MT) (7 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์
2559
พิเศษ)
คัน
1,635,000.00 มีนาคม
2.7) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC
2560
(4WD MT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD)
2.8) TR TRANSFORMER MAXI 2755 CC
คัน
1,645,000.00 มีนาคม
(4WD MT) (7 ที่นั่ง,รุ่น STD)
2560
หมายเหตุ : 1. เพิ่มเติม 2 รุ่น คือ รายการที่ 2.7 และ 2.8
- TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จานวน 11 ที่นั่ง รุ่น STD
- TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จานวน 7 ที่นั่ง รุ่น STD
2. แก้ไขปริมาตรกระบอกสูบ จาก 2400 CC เป็น 2393 CC และ 2800 CC เป็น 2755 CC

0807 อื่นๆ
113

08070001 เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป
Model Victory รุ่น F190E ยาวตลอดลา
19 เมตร ตัวเรือไม่มีเครื่องยนต์
อุปกรณ์
- เครื่องยนต์แบบ INBOARD DIRECT
247 HP จานวน 2 เครื่องยนต์
- เครื่องยนต์แบบ INBOARD WATERJET
650 HP จานวน 2 เครื่องยนต์
- เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 250 HP
จานวน 4 เครื่องยนต์
- เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 300 HP
จานวน 4 เครื่องยนต์
หมายเหตุ : ราคารวมค่าขนส่งระยะทางจากบริษัทฯ
100 กิโลเมตร คิดราคาตามระยะทาง

ลา

7,900,000.00

เซต

4,669,000.00

เซต

16,842,900.00

เซต

3,588,000.00

เซต

4,715,000.00

ตุลาคม
2560

162

(จังหวัดสุพรรณบุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร กรณีที่ระยะทางเกิน

09 ด้านโรงงาน
0902 ครุภัณฑ์โรงงาน
114

09020001 เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ (Shrimp
เมษายน
163
Extending Machine)
2561
รุ่น CB-SEN-01 ขนาดกว้าง 820 มิลลิเมตร
เครื่อง
2,125,000.00
X ยาว 3,803 มิลลิเมตร X สูง 1,508
มิลลิเมตร / (5,000 – 6,000 ตัว/ชั่วโมง)
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สาหรับต่างจังหวัด ค่าขนส่ง
จะคิดเพิ่มตามระยะทาง
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

24
ลาดับ
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เมษายน
2561

164

กรกฎาคม
2559

165

กรกฎาคม
2559

167

ตุลาคม
2560

169

10 ด้านสานักงาน
1003 อื่นๆ
115

10030001 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
(ELECTRONICS DOCUMENT FLOW
SYSTEM)
โฟลซอฟต์ (FlowSoft) รุ่น 4.0
License มาตรฐานสามารถใช้งานได้
10 จุดรับส่งหนังสือ
(หรือเท่ากับ 30 users)

License

481,500.00

12 ด้านวิทยาศาสตร์
1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
116

117

118

12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน้ามัน (Bio
dispersant)
1) ขนาด 250 มิลลิลิตร
2) ขนาด 1 ลิตร
3) ขนาด 5 ลิตร
4) ขนาด 20 ลิตร
หมายเหตุ : ยกเลิกและเพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
12010004 สารทาความสะอาดชีวบาบัดอเนกประสงค์
(ไบโอออร์แกนิค) (Bioremediation cleaning
agent Surface cleaner (Bio organic))
1) ขนาด 250 มิลลิลิตร
2) ขนาด 1 ลิตร

ขวด
ขวด/
แกลลอน
ถัง/แกลลอน
ถัง/แกลลอน

ขวด
ขวด/
แกลลอน
ถัง/แกลลอน
ถัง/แกลลอน

3) ขนาด 5 ลิตร
4) ขนาด 20 ลิตร
หมายเหตุ : 1. ปรับราคาขนาด 20 ลิตร
2. ยกเลิกและเพิ่มรายชื่อผู้แทน
จาหน่าย
12010005 น้ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
(NATURAL DISINFECTANT)
1) ขนาด 250 มิลลิลิตร
ขวด
2) ขนาด 1 ลิตร
แกลลอน/ถัง
3) ขนาด 5 ลิตร
แกลลอน/ถัง
4) ขนาด 20 ลิตร
แกลลอน/ถัง
หมายเหตุ : ยกเลิกและเพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

450.00
1,000.00
3,000.00
8,000.00

350.00
800.00
3,000.00
7,500.00

260.00
800.00
2,150.00
8,000.00

สานักงบประมาณ
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กันยายน
2560

171

ตุลาคม
2560

173

ตุลาคม
2560

175

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
119

120

12020001 เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบ
เคลื่อนย้ายได้ สาหรับการบาบัดน้าเสีย
(Onsite Microbial Reactor)
ขนาด 10 ลิตร
หมายเหตุ : ยกเลิกและเพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
12020002 เครื่องผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator)
1) รุ่น PSC05 พิกัด 5 กรัมต่อชั่วโมง
2) รุ่น PSC10 พิกัด 10 กรัมต่อชั่วโมง
3) รุ่น PSC15 พิกัด 15 กรัมต่อชั่วโมง
4) รุ่น PSC20 พิกัด 20 กรัมต่อชั่วโมง
5) รุ่น PSC30 พิกัด 30 กรัมต่อชั่วโมง
6) รุ่น PSC40 พิกัด 40 กรัมต่อชั่วโมง
7) รุ่น PSC50 พิกัด 50 กรัมต่อชั่วโมง
8) รุ่น PSC60 พิกัด 60 กรัมต่อชั่วโมง
9) รุ่น PSC80 พิกัด 80 กรัมต่อชั่วโมง
10) รุ่น PSC100 พิกัด 100 กรัมต่อชั่วโมง
11) รุ่น PSC200 พิกัด 200 กรัมต่อชั่วโมง
12) รุ่น PSC300 พิกัด 300 กรัมต่อชั่วโมง
13) รุ่น PSC400 พิกัด 400 กรัมต่อชั่วโมง
14) รุ่น PSC500 พิกัด 500 กรัมต่อชั่วโมง
15) รุ่น PSC600 พิกัด 600 กรัมต่อชั่วโมง
16) รุ่น PSC700 พิกัด 700 กรัมต่อชั่วโมง
17) รุ่น PSC800 พิกัด 800 กรัมต่อชั่วโมง
18) รุ่น PSC900 พิกัด 900 กรัมต่อชั่วโมง
19) รุ่น PSC1000 พิกัด 1000 กรัมต่อชั่วโมง
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย

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

390,000.00
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

13 ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
1302 ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
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 ชิน้

ชุด

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

1,300,000.00

สานักงบประมาณ

26
ลาดับ
ที่

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

มีนาคม
2559

176

กันยายน
2560

177

กันยายน
2560

179

ตุลาคม
2560

180

14 ด้านอื่นๆ
122

123

124

125

14000001 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลาย
ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
1) ขนาด 30 กรัม
2) ขนาด 100 กรัม
หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย
14000004 ระบบลอยตะกอนฟองละเอียด (Micro
Bubble Dissolved Air Flotation
(MBDAF))
1) ECONOWATT รุ่น MBDAF 1N
ขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
2) ECONOWATT รุ่น MBDAF 4N
ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
3) ECONOWATT รุ่น MBDAF 9N
ขนาด 9 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
4) ECONOWATT รุ่น MBDAF 13N
ขนาด 13 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
5) ECONOWATT รุ่น MBDAF 27N
ขนาด 27 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
14000005 ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING
BALL)
ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®
รุ่นน้าหนัก 1.3 กิโลกรัม
14000006 เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน
(Incinerator reduces pollution and
energy saving)
1) CEP-100 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น)
ขนาด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง
2) CEP-200 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น)
ขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง
3) CEP-300 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น)
ขนาด 300 กิโลกรัม/ชั่วโมง
4) CEP-500 (เตาเผาขยะแบบตั้งพื้น)
ขนาด 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง
5) Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่)
ขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง
หมายเหตุ : 1. ราคารวมค่าขนส่งและติดตั้ง
2. เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย

ซอง
ซอง

10.00
25.00

ระบบ

1,500,000.00

ระบบ

2,270,000.00

ระบบ

2,850,000.00

ระบบ

3,150,000.00

ระบบ

4,800,000.00

ลูก

2,800.00

เตา

2,000,000.00

เตา

3,000,000.00

เตา

5,000,000.00

เตา

9,998,000.00

เตา

5,000,000.00

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

27
ลาดับ
ที่
126

127

128
129
130

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

14000007 กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด
(Instant Coffee Powder with Capsicum
Extract)
พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่ ขนาดบรรจุ 10 ซอง
14000008 ข้าวกล้องพองอัดแผ่น (Popped Rice)
1) ไพรซ์ ข้าวกล้องพองอัดแผ่น ขนาด 15 x 22
เซนติเมตร ปริมาณ 20 กรัม x 24 ถุง
(รสสไปซี่ต้มยา, รสโนริซีวีด, รสเชดด้าชีส,
รสซีซอลท์, รสกริลล์สวีท คอร์น, รสซาวครีม
แอนด์ออเนี่ยน)
2) พริสซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้อง ขนาด 14 x 4.5
เซนติเมตร ปริมาณ 40 กรัม x 24 ห่อ
(รสจัสมินไรซ์ แครกเกอร์, รสทรีโอ ไรซ์
แครกเกอร์, รสหอมนิล ไรซ์ แครกเกอร์)
3) ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้อง ขนาด 8.5 x 9.5
เซนติเมตร ปริมาณ 80 กรัม x 12 กระปุก
(รสเกลือ, รสพริกไทยดา)
4) ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวกล้องผสมควินัว
ขนาด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร ปริมาณ
80 กรัม x 12 กระปุก
5) ไพรซ์ แครกเกอร์ข้าวผสมแฟล็กซ์ซีด
ขนาด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร ปริมาณ
80 กรัม x 12 กระปุก
14000009 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุง ชนิดเม็ด
ขนาดเม็ดละ 1 กรัม (บรรจุแผงละ 4 เม็ด)
14000010 ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel
cushion)
Size S, M, L
14000011 ที่นอนน้ายางพารา (Water mattress)
ที่ น อนน้ ายางพารา ผู้ ใ หญ่ รุ่ น HD-E03 :
ที่ นอนน้ า ลอนยางพารา 13 ลอน ขนาด
95 x 195 x 10 เซนติ เ มตร (บรรจุ น้ าเอง)
พร้อมปลอกที่นอนผ้าฝ้ายย้อมคราม
อุปกรณ์
- ผ้าคลุมที่นอนผ้าฝ้ายย้อมคราม แบบเต็มผืน
ขนาด 95x195 เซนติเมตร (กันน้า)
- ผ้าขวางที่นอนกันเปื้อน
ขนาด 90x130 เซนติเมตร (กันน้า)
- หมอนน้า พร้อมปลอก
ขนาด 40x60 เซนติเมตร

หน่วยนับ

ถุง

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

540.00

ลัง

720.00

ลัง

720.00

ลัง

900.00

ลัง

900.00

คู่

100.00

ตุลาคม
2560

182

ตุลาคม
2560

183

ตุลาคม
2560
ตุลาคม
2560

184

ตุลาคม
2560

186

185

320.00

ชุด

18,000.00

ผืน

2,500.00

ผืน

1,500.00

ใบ

1,500.00

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

คุณลักษณะ
(หน้า)

300.00

ลัง

แผง

เดือนที่
ประกาศ

สานักงบประมาณ

28
ลาดับ
ที่
131

132

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

14000012 อาหารทดแทนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมและ
พฤศจิกายน
187
ลดน้าหนัก (Meal replacement for
2560
weight loss and control)
1) ขนาด 60 กรัม (1 ซอง)
ซอง
230.00
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ
(coffee flavor) , รสชาเขียวสกัด (green
tea extracted flavor), รสช๊อกโกแลต
มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้
(cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit
punch flavor))
2) ขนาด 480 กรัม
กระป๋อง
1,750.00
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ
(coffee flavor) , รสชาเขียวสกัด (green
tea extracted flavor), รสช๊อกโกแลต
มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้
(cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit
punch flavor))
3) ขนาด 840 กรัม (60 กรัม x 14 ซอง)
กล่อง
2,950.00
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ
(coffee flavor) , รสชาเขียวสกัด (green
tea extracted flavor) , รสช๊อกโกแลต
มอลต์ (chocolate malt flavor), รสโกโก้
(cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit
punch flavor))
4) ขนาด 2500 กรัม
ถุงฟอยล์
8,500.00
(กลิ่นข้าวโพด (corn flavor) , รสกาแฟ
(coffee flavor) , รสช๊อกโกแลตมอลต์
(chocolate malt flavor) , รสโกโก้
(cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพั้นช์ (fruit
punch flavor))
พฤศจิกายน
188
14000013 กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ
1) กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 12 ตะกอ
1 หลัง
117,000.00
2560
2 ขาเหยียบ
2) กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 20 ตะกอ
1 หลัง
144,000.00
2 ขาเหยียบ
อุปกรณ์เสริม
- ชุดม้วนเก็บผ้าแบบคันโยก
1 ชุด
13,500.00
- ชุดม้วนเก็บผ้าแบบอัตโนมัติ
1 ชุด
31,500.00
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สาหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม
ตามระยะทาง
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

29
ลาดับ
ที่
133

134

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

14000014 โยเกิร์ตกรอบ (Yogurt Melt)
1) Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand)
กล่อง
ขนาด 25 กรัม
2) Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand)
กล่อง
ขนาด 42 กรัม
3) Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand)
กล่อง
ขนาด 25 กรัม
4) Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand)
กล่อง
ขนาด 42 กรัม
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
ระยะทาง
14000015 ระบบโอโซนบาบัดน้าคอนเดนเซอร์ (Ozone
System for Condenser Water Treatment)
1) ECONOWATT : เครื่องกาเนิดโอโซน
Units/
รุ่น OZG25N ปริมาณก๊าซโอโซน 25 กรัม/
ระบบ
ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic
mixing 80%
2) ECONOWATT : เครื่องกาเนิดโอโซน
Units/
รุ่น OZG30N ปริมาณก๊าซโอโซน 30 กรัม/
ระบบ
ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic
mixing 80%
3) ECONOWATT : เครื่องกาเนิดโอโซน
Units/
รุ่น OZG50N ปริมาณก๊าซโอโซน 50 กรัม/
ระบบ
ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic
mixing 80%
4) ECONOWATT : เครื่องกาเนิดโอโซน
Units/
รุ่น OZG70N ปริมาณก๊าซโอโซน 70 กรัม/
ระบบ
ชั่วโมง Option Standard IP42 Dynamic
mixing 80%
5) ECONOWATT : เครื่องกาเนิดโอโซน
Units/
รุ่น OZG100S ปริมาณก๊าซโอโซน 100 กรัม/
ระบบ
ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic
mixing 80%
6) ECONOWATT : เครื่องกาเนิดโอโซน
Units/
รุ่น OZG150S ปริมาณก๊าซโอโซน 150 กรัม/
ระบบ
ชั่วโมง Option Stainless IP42 Dynamic
mixing 80%

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

พฤศจิกายน
67.50
2560

คุณลักษณะ
(หน้า)

189

120.00
67.50
120.00
สาหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตาม
มกราคม
2561

190

1,500,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

2,200,000.00

2,900,000.00

4,000,000.00

สานักงบประมาณ

30
ลาดับ
ที่

รหัส

135

14000016

136

137

138

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

เครื่องดื่มที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ โปรตีน
10% และโซเดียม 0.3 กรัม (Beverage
with complete 5 groups nutrition
10% protein and 0.3 g. Sodium)
1) Prediawell/corn flavor/480 g :
พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/480 กรัม
2) Prediawell/corn flavor/80 g :
พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/80 กรัม
3) Prediawell/corn flavor/1120 g
(14 pouch x 80 g) : พรีเดียเวล/กลิ่น
ข้าวโพด/1120 กรัม (14 ซอง x 80 กรัม)
4) Prediawell/corn flavor/560 g
(7 pouch x 80 g) : พรีเดียเวล/กลิ่น
ข้าวโพด/560 กรัม (7 ซอง x 80 กรัม)
5) Prediawell/corn flavor/2,500 g :
พรีเดียเวล/กลิ่นข้าวโพด/2,500 กรัม
14000017 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพลูคาวและพืช
สมุนไพรอื่น หมักด้วยจุลนิ ทรีย์
Saccharomyces unisporus และ
Lactobacillus casei รูปแบบเครื่องดื่ม
(Dietary Supplement Beverage from
Houttuynla cordata Thunb. and
herbs Fermented with Saccharomyces
unisporus and Lactobacillus casei)
ซุยยากุ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
750 มิลลิลิตร
14000018 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis
Software)
เอมเมจิน อนาไลติกส์ เวอร์ชั่น 17.9.1

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

กระป๋อง

1,750.00

ซอง

310.00

กล่อง

3,830.00

กล่อง

1,990.00

ถุงฟอยล์

7,600.00

ขวด

ชุด

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

กุมภาพันธ์
2561

192

มีนาคม
2561

193

มีนาคม
2561

194

990.00

ตามภาคผนวก ก
(หน้า ผ-11 ถึง ผ-12)

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาของซอฟต์แวร์ เอมเมจิน อนาไลติกส์ เท่านั้น ไม่รวมค่าอุปกรณ์แม่ข่าย ลูกข่าย และ
ซอฟต์แวร์พื้นฐานอื่นๆ เช่น Operating System หรือ Antivirus
14000019 ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile
เมษายน
196
Foam Unit)
2561
Pyrrhos รุ่น PYR-MX ประกอบด้วย
ชุด
160,500.00
1) ถังบรรจุโฟมดับเพลิง พร้อมรถเข็น
จานวน 1 ชุด
2) หัวจ่ายน้ายาโฟม Foam Branch Pipe
PYR_BX_L1400 จานวน 1 ชุด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

31
ลาดับ
ที่

รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

(บาท)

เดือนที่
ประกาศ

คุณลักษณะ
(หน้า)

พฤษภาคม
2561

197

14000019
(ต่อ)

139

3) อุปกรณ์ดูดน้ายาโฟม Foam In-line
Inductor PYR-EX-V1 จานวน 1 ชุด
4) สายส่งน้าดับเพลิง Fire Hose จานวน
2 เส้น
5) น้ายาโฟม Pyrrhos AFFF 3% PYRAF-3
อุปกรณ์เสริม
1) Foam Branch-pipe/Nozzle (หัวจ่าย
น้ายาโฟม) รุ่น PYR-BX-L1400
2) Foam In-line Inductor (อุปกรณ์ดูด
น้ายาโฟม) รุ่น PYR-EX-V1
14000020 เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)
รุ่น SS-02 200 ลิตร
ประกอบด้วย
1) เตาเผาถ่าน
2) ระบบควบแน่นน้าส้มควันไม้
ประกอบด้วย ถังน้าขนาด
200 ลิตร และปั๊มน้าขนาด 0.5 แรงม้า
เพื่อให้น้าไปหล่อระบบควบแน่นน้าส้ม
ควันไม้
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ชิน้

30,000.00

ชิน้

38,500.00

ชุด

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย

ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010007
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

กาแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลที่มีส่วนประกอบของยางพารา
(Vinyl Sound Barrier)
ชุดกาแพงกันเสียงไวนิล (VINYL SOUND BARRIER)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จากัด
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กาแพงกันเสียง เพื่อใช้ในการกันเสียง
จากด้านหนึ่งทะลุผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของกาแพงกันเสียง โดยกาแพงกันเสียงสามารถประยุกต์ใช้งานได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ การใช้งานคือ กาแพงกันเสียงสาหรับป้องกันเสียงที่เกิดจากยานพาหนะต่างๆ
ที่สัญจรบนถนนทั่วไป หรือทางพิเศษ ทะลุผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของกาแพงกันเสียงซึ่งเป็นการป้องกันมลภาวะทางเสีย งแก่
ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับถนนทั่วไป หรือทางพิเศษดังกล่าว โดยปกติกาแพงกันเสียงที่ใช้กับถนนทั่วไป หรือทางพิเศษดังกล่าว
มักถูกติดตั้งบนแผงปูนกั้นขอบทางซึ่งมีฐานติดตั้งที่ค่อนข้างแคบและไม่เรียบ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถป้องกันเสียงได้ดี เนื่องจากมีลักษณะโครงสร้างและการจัดวางวัสดุฉนวนแบบพิเศษ โดยผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E90
2. มีความแข็งแรง ทนทาน และมีน้าหนักเบา
3. ติดตั้งได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
4. สามารถติดตั้งชุดกาแพงกันเสียงในบริเวณที่มีกระแสลมแรงได้
5. สามารถป้องกันความเสียหายของวัสดุฉนวนที่อยู่ภายในกาแพงกันเสียงจากสภาพแวดล้อมภายนอก
6. ขนาดสินค้าสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน
++++++++++++++++++++

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด
0 2555 0333
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010008
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout)
เอ็ม 670-ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (M670-Non Shrink Grout)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
1. บริษัท ทีพีไอพาณิชย์ จากัด
2. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด สี่ง้วนฮง
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาลินีภัณฑ์
5. บริษัท ศวัศ อินเตอร์ซัพพลาย จากัด
6. บริษัท แกมม่าสตีล จากัด
7. บริษัท เค พี เซ็นเตอร์ จากัด
8. บริษัท คอนสมิกซ์ จากัด
9. บริษัท เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จากัด
10. บริษัท อินโดไชน่า วัสดุภัณฑ์ จากัด
11. บริษัท ลูกแม่ธรณี จากัด
12. บริษัท 123 อาคิเทค ซัพพลาย จากัด
13. บริษัท เอ็กซ์-แมท จากัด
14. บริษัท ทรัพย์สยาม แมททีเรียล จากัด
15. บริษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ท จากัด
16. ห้างหุ้นส่วนจากัด น้าใสใจจริงค้าไม้และวัสดุก่อสร้างนนทบุรี
17. บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป จากัด
18. บริษัท เอสจี ซีเมนต์ จากัด
19. บริษัท แม็กซ์สตีล คอมเมอร์เชียล จากัด
20. บริษัท เอ. พี. พัฒนา จากัด
21. ห้างหุ้นส่วนจากัด อภิสิฏฐ์ ซีเมนต์
22. บริษัท โฮมแมททีเรียล จากัด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout) เป็นไฮดรอลิกมอร์ตาร์ ที่มีคุณสมบัติการไหลดี สามารถไหลได้
อย่างอิสระให้กาลังอัดสูงทั้งระยะต้นและระยะปลาย และไม่หดตัว

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นปูนสาเร็จรูป เมื่อใช้งานเพียงผสมน้าตามอัตราส่วนที่กาหนด ปั่นผสมให้เข้ากัน แล้วนาไปใช้งานได้
2. มีคุณสมบัติไม่หดตัว (Non Shrink Grout)
3. มีคุณสมบัติการไหลสูง (High Flow)
4. ให้กาลังอัดสูง โดยที่ระยะ 1 วัน 30 MPa และที่ 28 วัน 70 MPa
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่ายอีก 21 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)

0 2285 5090 หรือ 0 2213 1039

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010009
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
สีน้าโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterbase Paint)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน (TOA Note & Clean)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน สีทาอาคารโพลียูรีเทน สูตรน้าชนิด 2 ส่วน สาหรับภายนอกและภายใน ปกป้องพื้นผิว
จากการยึดเกาะของคราบสกปรกได้ อาทิ คราบปากกาไวท์บอร์ด สีสเปรย์ สีเมจิค สีชอล์ค สีเทียน ใช้ได้ทั้งภายนอกและ
ภายใน เหมาะสาหรับท าผนั งบ้ านให้เ ป็ นไวท์ บ อร์ด หรือป้องกันสี พ่ นสเปรย์ (Anti-graffiti) เปลี่ยนผนังให้เ ขีย นได้ ล บได้
สามารถผสมสีผ่านเครื่องผสมสีทีโอเอได้ เหมาะกับการทาทุกพื้นผิว อาทิ ปูน ไม้ เหล็ก ทั้งยังปลอดสารปรอทและตะกั่ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เช็ดล้างทาความสะอาดคราบสิ่งสกปรก อาทิ ปากกาไวท์บอร์ด และคราบสีสเปรย์ได้
2. ทนทานต่อสภาพอากาศ
3. ทนทานต่อการขัดถู
++++++++++++++++++++

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

0 2335 5555 ต่อ 5654

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010010
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

สีน้าอะคริลิค สาหรับทาภายใน (ACRYLIC WATER BASED
PAINT FOR INTERIOR)
สีน้าซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (SUPERSHIELD DURACLEAN
A PLUS)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
สีน้าอะคริลิค สาหรับทาภายใน ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส ใช้สาหรับทาบนยิปซั่ม พื้นปูนฉาบ คอนกรีต
กระเบื้องแผ่ นเรีย บ และพื้นผิวอื่ นๆ ที่มีลักษณะเดีย วกั น เป็นสีที่มีคุณ สมบัติ ใ นการย่ อยสลายสารฟอร์ มาลดีไฮด์ ที่เป็น
สารก่อมะเร็งและก่อให้เกิดการระคายเคือง ซึ่งอาจปะปนมาจากอุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคารและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงมี
สารป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับและโรคต่างๆ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลดปล่อยสารอินทรีย์ร ะเหย
ง่ ายที่ เ ป็ นพิ ษ (VOC Emission) ในระดั บ ต่ า Class A+ รวมถึ ง ได้ รั บ Sensitive Choice จากสถาบั นหอบหื ด ประเทศ
ออสเตรเลี ย (NATIONAL ASTHMA COUNCIL AUSTRALIA) รั บ รองว่ าเป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ไ ม่ ก่อให้ เกิ ด ภูมิแ พ้ โรคทางเดิน
หายใจและระคายเคืองผิวหนัง รวมถึงได้รับรองฉลากเขียวไทย และผ่านเกณฑ์ตามฉลากเขียวสิงคโปร์อีกด้วย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถย่อยสลายสารฟอร์มาลดีไฮด์
2. ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
3. สารระเหยที่เป็นพิษ (VOC Emission) ต่าสุด
4. ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ระคายเคือง (Sensitive Choice)
++++++++++++++++++++

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

0 2335 5555 ต่อ 5654

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010011
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

สังกะสีกันกร่อนสาหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in
Concrete)
สังกะสีกันกร่อนสาหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in
Concrete)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวชั่น จากัด
2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จากัด
4. บริษัท โค้ทติ้ง โซลูชั่น จากัด
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จากัด
7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคชั่น จากัด
8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จากัด
9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จากัด
10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป
12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จากัด
13. บริษัท นอติลูส แมริไทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จากัด
14. บริษัท อีลีซิส จากัด
15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จากัด
16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จากัด
17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จากัด
18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จากัด
19. บริษัท เพอร์เฟค เวิร์ค คอนสตรัคชั่น จากัด
20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จากัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) ที่ถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีความเป็นด่างเท่ากับหรือมากกว่า 14 (pH ≥ 14)
เพื่อกระตุ้นให้สังกะสีกันกร่อนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมภายในคอนกรีต
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode)
2. สังกะสีกันกร่อนถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีค่า pH ≥ 14 เพื่อกระตุ้นให้สามารถจ่ายกระแสในคอนกรีต
ได้อย่างต่อเนื่อง
3. ติดตั้งกับเหล็กเสริมด้วยวิธีการผูกลวดหรือรัดด้วยเข็มขัดโลหะ
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

39
4. เมื่อติดตั้งสังกะสีกันกร่อนกับเหล็กเสริมแล้วจะทาให้เหล็กเสริมมีค่า Polarization Decay ไม่น้อย
กว่า 100 mV
5. มีรัศมีในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 60 cm.
6. มีระยะเวลาในการป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี (เมื่อคานวณและติดตั้ง
ตามคาแนะนาในเอกสาร “การคานวณเพื่อติดตั้ง TMP Concrete Anode”)
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่ายรายใหม่ จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
0 2024 9007
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010012
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

อะลูมิเนียมกันกร่อนสาหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)
อะลูมิเนียมกันกร่อนสาหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวชั่น จากัด
2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จากัด
4. บริษัท โค้ทติ้ง โซลูชั่น จากัด
5. ห้างหุน้ ส่วนจากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่
6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จากัด
7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคชั่น จากัด
8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จากัด
9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จากัด
10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป
12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จากัด
13. บริษัท นอติลูส แมริไทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จากัด
14. บริษัท อีลีซิส จากัด
15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จากัด
16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จากัด
17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จากัด
18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จากัด
19. บริษัท เพอร์เฟค เวิร์ค คอนสตรัคชั่น จากัด
20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จากัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เป็นอะลูมิเนียมกันกร่อน (Aluminium Anode) ที่สามารถจ่ายกระแสเพื่อป้องกันสนิมแบบแคโทดิกของ
โครงสร้างโลหะในน้าทะเลและน้ากร่อย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นอะลูมิเนียมกันกร่อน (Aluminium Anode)
2. มีส่วนประกอบทางเคมีของอะลูมิเนียมกันกร่อนโดยน้าหนักดังต่อไปนี้
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
แต่ละชนิดไม่เกิน 0.02%ธาตุปนเปื้อนอื่นๆ รวมกันไม่เกิน 0.1% อะลูมิเนียม (Al) ส่วนที่เหลือ
3. ติดตั้งกับเหล็กด้วยวิธีการเชื่อม ยึดด้วยสลัก หรือเครื่องมือกลใดๆ
4. Electrochemical Capacity : minimum 2,500 Ah/kg
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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5. Closed circuit potential : ≤ -1.05 V vs Ag / AgCl / Seawater at end of the 4th testing
period
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่ายรายใหม่ จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
0 2024 9007
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010013
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced
Polyethylene Corrugated Pipe)
ท่อโปรไพ้พ์ (Propipe)
บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จากัด วิจัยเรื่อง การผลิตท่อลอนพอลิ
เอทิลีนเสริมเหล็ก และจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิจัย เรื่องการพัฒนาการผลิตท่อลอนพอลิเอทิลีน
เสริมเหล็กกระบวนการเชื่อม และการทดสอบท่อฯ
บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท ท๊อปเบสท์ เอเยนซี่ จากัด
2. บริษัท เอ็ช.ที.(กรุงเทพฯ) เทรดดิ้ง จากัด
3. บริษัท เอส.ซี.บี. พีอี ไพ้พ์เซอร์วิส จากัด
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีเอชเค มาร์เก็ตติ้ง
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ตงการช่าง
6. บริษัท ไทยวิจิตรประภา จากัด
7. บริษัท กฤษณรักษ์ จากัด
8. บริษัท อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จากัด
บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ผลิตภัณฑ์ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced Polyethylene Corrugated Pipe) มีลักษณะ
เป็นท่อพอลิเอทิลีน (HDPE) ที่เสริมความแข็งแรงของท่อด้วยลอนเหล็ก มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัววี (Helical V-shaped)
ผนังท่อด้านในบริเวณใต้ลอนเหล็กที่สัมผัสกับของเหลวเป็น HDPE ที่มีผิวเรียบ ส่วนผนังภายนอกมีลักษณะเป็นลอนเหล็ก
เคลือบ HDPE เพื่อช่วยรับแรงกด
กระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. การเคลือบแผ่นเหล็กประเภท Zinc Galvanized Steel ด้วยสารยึดติดและ HDPE
2. นาเหล็กแผ่นเคลือบ HDPE มาม้วนให้เป็นลอน
3. ขึ้นรูปท่อท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กด้วยกระบวนการ Extrusion
4. ดาเนินการเชื่อมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กด้วยกระบวนการ Hot Extrusion Welding ที่มีการควบคุม
พารามิเตอร์สาหรับการเชื่อม ซึ่งจะทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่อที่มีคุณสมบัติผสมระหว่างความยืดหยุ่นและความ
ทนทานต่อความชื้นของ HDPE กับความแข็งแรงจากลอนเหล็ก Zinc Galvanized Steel
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กแบบผนังสองชั้น ชนิด II
2. ใช้สาหรับงานท่อใต้พื้นดิน งานท่อที่ไม่มีจุดประสงค์ในการรับแรงดันภายใน เช่น ท่อระบายน้า ท่อน้าทิ้ง
และท่อรวบรวมน้าเสีย
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2764-2559
4. มีความแข็งแรงทนทาน และมีความยืดหยุ่นทนต่อการทรุดตัวของดิน ไม่แตกหักง่าย
5. มีน้าหนักเบา ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ด้วยการควบคุมการเชื่อมแบบ Hot Extrusion
บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จากัด

++++++++++++++++++++
0 3487 6185 – 88
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010014
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

อิฐสาหรับก่อผนัง (Wall Brick)
โปรบล๊อค – อิฐนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน
(PROBLOCK – Innovative green solution for
Sustainability)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จากัด
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จากัด
บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จากัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เมษายน 2561 – เมษายน 2569 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
PROBLOCK – อิฐนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลที่มาจากเถ้าลอย ซึ่งเกิด
จากการเผาไหม้ เ ชื้ อเพลิ ง ของแข็ ง เพื่ อเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต อิ ฐ ดั ง กล่ า ว และผสมผสานด้ วยเทคโนโลยี ออโตเครฟ
ทาให้คุณภาพของอิฐมีความแข็งแรงสูง ประหยัดพลังงาน เมื่อเทียบกับอิฐมอญ อีกทั้งใช้เวลาในการผลิตอิฐที่น้อย เพียงแค่
4 - 6 ชั่วโมง เทียบกับอิฐมอญซึ่งใช้เวลากว่า 3 วัน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้เถ้าลอยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของแข็ง โดยใช้เถ้าลอยได้มาก คือระหว่าง
ร้อยละ 40-70
2. อิ ฐ PROBLOCK แข็ ง แรงกว่ า อิ ฐ ทั่ ว ไป มี ค่ า ก าลั ง อั ด สู ง ถึ ง 7 – 12 MPa ผ่ า นการทดสอบจาก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ วท 0307/307
3. อิ ฐ PROBLOCK กั น ร้ อ น โดยมี ค่ า การน าความร้ อนที่ 0.34 W/m.K ผ่ า นการทดสอบจาก
บริษัท สยามวัสดุทนไฟ จากัด เลขที่ 2017/053
4. อิ ฐ PROBLOCK กั น เสี ย งได้ สู ง โดยมี ค่ า อั ต ราการกั น เสี ย งที่ 43 STC ผ่ า นการทดสอบจาก
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ TL report of ProBlock wall
5. อิ ฐ PROBLOCK มี อั ต ราการทนไฟ (Fire rating) 4 ชั่ ว โมง ผ่ า นการทดสอบ ของ Fire safety
research center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ FSRC-052/59
6. อิฐ PROBLOCK ตัด เจาะ กรีดง่าย ก่อได้เร็ว ใช้ปูนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับอิฐมอญ
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จากัด
0 3233 9800 ต่อ 22852 - 56
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รหัส : 01020001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ถังเก็บน้าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย
(Plastic Water tank Combacnano)
ถังเก็บน้าพลาสติก ดอส คอมแบค นาโน
Plastic Water Tank DOS COMBAC NANO
บริษัท ธรรมสรณ์ จากัด
บริษัท ธรรมสรณ์ จากัด
บริษัท ธรรมสรณ์ จากัด
บริษัท ธรรมสรณ์ จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย:
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ถั ง เก็ บ น้ าพลาสติ ก ผสมสารซิ ล เวอร์ น าโน เพื่ อยั บ ยั้ ง แบคที เ รี ย ชนิ ด ทึ บ แสง พลาสติ กด้ า นในผสมสาร
Silver nano มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ถังเก็บน้าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโน เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
2. วัตถุดิบ Polyethylene ชั้นในที่สัมผัสกับน้ามีการผสมสาร Silver nano และผ่านการทดสอบ
ตามมาตรฐาน JIS Z 2801 : 2000
3. ใช้เม็ดพลาสติก FOOD GRADE 100% ไม่ผสมพลาสติกรีไซเคิล
4. ถังน้าพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene มอก. 816-2556
5. วัตถุดิบ Polyethylene ที่ใช้ได้รับ UV 20 ตามมาตรฐาน ASTM G155
(สาหรับสินค้า รุ่น Granito-combac nano)
6. วัตถุดิบ Polyethylene ที่ใช้ได้รับ UV 8 ตามมาตรฐาน ASTM G155
(สาหรับสินค้า รุ่น Money-combac nano)
++++++++++++++++++++

บริษัท ธรรมสรณ์ จากัด
0 2611 0290
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รหัส : 01020002
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า
(New Energy Ventilator : NEV)
ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า
(New Energy Ventilator : NEV)
ห้างหุ้นส่วนจากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เมื่อลูกหมุนหมุนจากลมภายนอกจะได้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าชาร์จเก็ บ
ไว้ในแบตเตอรี่ โดยมีชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุ ม ถ้าลูกหมุนหมุนเร็วก็ จะชาร์ จไฟฟ้ าเก็บไว้ ในแบตเตอรี่มาก ถ้าลูกหมุ น
หมุ นช้ าก็ จะชาร์ จไฟฟ้ าเก็ บไว้ ใ นแบตเตอรี่ น้ อย โดยการหมุ นของลู กหมุ นไม่ สู ญเสี ย ความเร็ วมากนั ก การระบายอากาศ
จึงลดประสิทธิภาพลงน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการได้พลังงานไฟฟ้ากลับคืนมาทดแทนการช้าลงจากการหมุนของลู กหมุ น
แต่ถ้าลมพัดน้อยหรือไม่มีลมพัดเลย ชุดตรวจจับความเร็วจะสั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์นาพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้ มา
เรี ยงกระแสแบบ 3 เฟส ท างานสลั บกั นเสมื อนอิ นเวอร์ เตอร์ จ่ายออกมาให้ ขดลวดที่ เคยเป็ นชุ ด ก าเนิ ด กระแสไฟฟ้ า นั้ น
กลับกลายเป็นมอเตอร์หมุนลูกหมุนเพื่อระบายอากาศโดยอินเวอร์เตอร์จะจ่ายไฟฟ้าออกมาเป็นระยะ ๆ เพื่อประหยัดไฟฟ้า แต่
ถ้าเมื่อใดชุดตรวจจับความเร็ว ตรวจจับได้ว่าลูกหมุนมีลมพัดมากระทาให้ความเร็วรอบสูงขึ้นเป็นการกาเนิดกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น
จนสามารถชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้แล้วชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้หยุดจ่ายไฟฟ้าออกมาเสมือนอิ นเวอร์เตอร์ให้ กับ
ขดลวด และชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ชาร์จกระแสไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่เป็นเช่นนี้ตลอดไป
ตารางแสดงการทางานลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าและมอเตอร์ (NEV) ในภาวะต่าง ๆ
ความเร็วลม
สถานะไฟสัญญาณ
โหมด
ความหมาย
หน่วย : เมตร ต่อ
เขียว
แดง
วินาที
ไม่มีความเร็วลม
V=0
ติด
ดับ
ใช้ไฟจากแบตเตอรี่
ในการหมุนลูกหมุนระบายอากาศ
(ลูกหมุน หมุนด้วยกระแสไฟฟ้า)
เริ่มมีลม
V = 0.5 – 1.5
กะพริบ
กะพริบ
เตรียมพร้อมสาหรับการเก็บประจุไฟฟ้า
(ลูกหมุน หมุนด้วยแรงลมภายนอก)
เริ่มชาร์จ
V>2
ดับ
กะพริบทุก ๆ เริ่มการเก็บประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่
10 วินาที (ลูกหมุน หมุนด้วยแรงลมภายนอก)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (NEV 25") : มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 635 มิลลิเมตร
2. ลูกหมุนระบายอากาศ จะเริ่มชาร์จ (เก็บประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่) ที่ความเร็วลม 2 m/s
3. อัตราการระบายอากาศ 218 L/s ที่ความเร็วลม 3.6 m/s
4. ลูกหมุนระบายอากาศผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 13.7 W ที่ความเร็วรอบ 200 rpm.
++++++++++++++++++++
ห้างหุ้นส่วนจากัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์
0 2943 1813
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รหัส : 01020003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ระบบผลิตน้าประปา (Water Treatment System)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ป๊อกแทงค์ (POG TANKS)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท คิดพร้อมทา จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท คิดพร้อมทา จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท วอเทอร์ป๊อก จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท คิดพร้อมทา จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2567 (7 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ระบบผลิตน้าประปา “POG” คือระบบประปาแบบใหม่ที่ ได้ มีการปรับปรุงโดยรวมเอาขั้ นตอนในการผลิ ต
น้าประปามารวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งได้ถูกคิดค้นและออกแบบขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหางาน
ก่อสร้าง ปัญหาความซับซ้อนของการจัดการ และปัญหาการดูแลบารุงรักษาระบบการผลิตน้าประปา โดยเฉพาะคุณภาพน้าที่
ผลิตได้จากระบบ POG ต้องมีคุณภาพดีขึ้น และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน WHO (ทั้งนี้ การประปานครหลวง การประปาส่วน
ภูมิภาค และกรมอนามัย ก็ใช้ข้อมูลจาก WHO ในการอ้างอิงมาตรฐานเรื่องน้า) และต้องตรวจวัดค่าตามที่รายการกาหนดได้
ระบบผลิตน้าประปา “POG” รวมเอากระบวนการในการผลิตน้าประปามาไว้ด้วยกันด้วยหลักการ All in one
(รวมขั้นตอนทุกอย่างมาอยู่ใ นขั้ นตอนเดียว) และ Put On the Ground (ยกทุกอย่างมาไว้บ นดิ น) โดยยังคงหน้าที่และ
คุ ณสมบั ติ ที่ ดี ไ ว้ อย่างครบถ้ วน แต่ ไ ด้ น้าที่ มีคุ ณภาพดีกว่ า ลดขั้ นตอนยุ่ ง ยากต่างๆ เช่ น การรวมขั้ นตอนการเติมอากาศ
การกวน การตกตะกอน การกรอง และการระบายก๊ าซอั นตราย มาไว้ ด้ วยกั นในอุ ป กรณ์ ชิ้ นเดี ย ว ท าให้ การก่ อสร้ า ง
การติดตั้งระบบ และการจัดการดูแลรักษาง่ายและคล่องตัวขึ้น ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบเดิม 70 %
คุณลักษณะเฉพาะ
1. POG เป็นระบบผลิตน้าประปาที่ถังเก็บน้ามีอุปกรณ์กรองอยู่ภายใน ซึ่งเป็นการรวมขั้นตอนการผลิต
น้าประปา และวาล์วควบคุมต่าง ๆ มาไว้จุดเดียวกัน
2. POG เป็นระบบผลิตน้าประปาที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งระบบผลิตน้าประปา อยู่ในช่วง 24 ตารางเมตร
– 64 ตารางเมตร
3. POG เป็นระบบผลิตน้าประปามีกาลังการผลิตอยู่ในช่วง 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง – 10 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง
4. น้าประปาที่ผลิตได้จากระบบ POG ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้าอ้างอิงมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
5. คุณภาพน้าดิบที่ใช้ในระบบประปา POG ไม่ควรมีการปนเปื้อน สารตะกั่ว สารปรอท สารแคดเมียม
สารหนู และสารพิษอื่นๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่ทาให้เกิดโรคทั้ง 5 กลุ่ม คือ แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ
โปรโตซัว และสาหร่าย
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท คิดพร้อมทา จากัด
08 2453 5596
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย:
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช
นิวเคลียร์ C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช
วิจัยร่วมกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สวทช.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจ้างที่ปรึกษา (ดร.รัฐ พิชญางกูร)
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
1. บริษัท จี.ไอ.บี. เทรดดิ้ง จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เซาท์เทิร์นแอกริคัลเชอะโปรดักส์
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยเพาเวอร์ทรี จากัด
4. บริษัท นฤคม จากัด
5. บริษัท เปิงใจ๋ จากัด
6. บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จากัด
7. บริษัท จี.ไอ.บี. โกลบอลกรีน จากัด
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
พฤศจิกายน 2559 – พฤศจิกายน 2567 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถส่งเสริมให้พืชมีความแข็งแรง และการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น โดยที่
ไม่ได้จัดเป็นปุ๋ยและวัตถุอันตราย
2. ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตพืชด้านผลผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช
3. สามารถใช้ได้ในขบวนการผลิตพืชผัก ผลไม้ แบบปลอดสารพิษ เนื่องจากไม่มีสารกาจัดศัตรูพืชและโลหะ
หนักปนเปื้อน
4. มีน้าหนักเฉลี่ยของโมเลกุลที่เหมาะสม คือ 2.4 x 104 Daltons
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2559
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
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ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010008
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้า
สาหรับสัตว์
Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจริญเติบโต
(ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้า สาหรับสัตว์
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด จ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ
ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(ITAP) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จากัด
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
สารเสริ ม การเจริ ญ เติ บ โต (ไคโตโอลิ โ กแซคคาไรด์ ) ชนิ ด น้ า ส าหรั บ สั ต ว์ เป็ น สารสกั ด จากธรรมชาติ
ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซึ่งเป็นสารเสริม
การเจริญเติบโตของร่างกายสาหรับสัตว์ เหมาะสาหรับ สุกร ไก่ และกุ้ง
โดยอาศั ย หลั กการของสารไคโตโอลิ โกแซคคาไรด์ เป็ นพรี ไ บโอติ ก (Prebiotic) คื อ อาหารซึ่ ง ร่ างกายสั ตว์
ไม่สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหารและลาไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรีย
บริเวณในลาไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการทางานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสัตว์ (Average Diary Gain : ADG)
3. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสัตว์
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR)
++++++++++++++++++++

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จากัด
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ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010009
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง
สาหรับสัตว์
Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจริญเติบโต
(ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง สาหรับสัตว์
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด จ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ
ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(ITAP) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จากัด
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง สาหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ
ผ่าน
กระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chito Technology ซึ่งเป็นสารเสริ มการ
เจริญเติบโตของร่างกายสาหรับสัตว์ เหมาะสาหรับ สุกร และ ไก่ไข่
โดยอาศั ย หลั กการของสารไคโตโอลิ โกแซคคาไรด์ เป็ นพรี ไ บโอติ ก (Prebiotic) คื อ อาหารซึ่ ง ร่ างกายสั ตว์
ไม่สามารถย่อยและไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหารและลาไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรีย
บริเวณในลาไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการทางานและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotic) มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
2. ช่วยเสริมการเจริญเติบโตให้กับสัตว์ (Average Diary Gain : ADG)
3. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสัตว์
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว (Feed conversion ratio : FCR)
++++++++++++++++++++

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จากัด
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ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010010
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elicitor)
บิ๊ก : สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (BIG : Natural Plant
Elicitor)
บริ ษัท กรี น อิ นโนเวที ฟ ไบโอเทคโนโลยี จากั ด จ้ างที่ ป รึ กษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.ดร.ศุภชัย อาคา และ ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์
โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากโครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย (ITAP) ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
บริษัท จี.ไอ.บี.เทรดดิ้ง จากัด
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
สารธรรมชาติ กระตุ้ นภู มิคุ้ มกั นพื ช “บิ๊ ก ” เป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ นวั ต กรรมที่ ใ ช้ ใ นระบบการปลู กพื ช โดยใช้ ส าร
Functional Activated Nano Vacc-Fertiliceutical for plant ซึ่งประกอบด้วยสาร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Stimulant หรือ
Elicitor และกลุ่มที่เป็น Precursor กระตุ้นและเหนี่ยวนาให้พืชเกิดกระบวนการสร้างภูมิต้ านทานขึ้ นจากภายในเกิ ด การ
ป้องกันและต้านทานต่อการเข้าทาลายของโรค แมลงและสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม มีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ที่ยาวนาน
และสามารถซึ มผ่ านเซลล์ พื ชได้ทั นที มีคุณสมบัติส ามารถส่ งเสริ มการสร้ างภู มิต้ านทานให้ แ ก่พื ช การเจริญเติ บโต และ
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตพืช และได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานต่อโรค และแมลงในพืช
2. สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
++++++++++++++++++++

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จากัด
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ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010011
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้า สาหรับสัตว์
(Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)
แมค : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้า สาหรับสัตว์
(MAC : Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic
Chelate)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด และจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ
ดร.ศุ ภ พงษ์ ภู วพั ฒ นะพั น ธุ์ โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น จาก
โครงการสนั บ สนุ นการพั ฒนาเทคโนโลยี ของอุ ต สาหกรรมไทย
(ITAP) ส านั กงานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่งชาติ
(สวทช.) และสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จากัด
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
แร่ ธาตุ อะมิ โ น แอซิ ด คี เ ลต ชนิ ด น้ า ผ่ านกระบวนการผลิ ต 3 เทคโนโลยี คื อ Bio Technology, Nano
Technology และ Chelatization Technology ซึ่งเป็นสารกระตุ้นภูมิและการเจริญเติบโตของร่างกายสาหรับสัตว์ เหมาะ
สาหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ กุ้ง และปลา
แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิชั่น) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์
หรืออาจเรียกว่า organic chelate ซึ่งหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ้นโดยการจับกันระหว่ าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั้งแต่ 2 ตาแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่ านเข้ าไประบบทางเดิ นอาหารของสัต ว์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ ประจุ ลบจากที่ อื่นเข้ า ท า
ปฏิ กิริ ย าแร่ ธาตุ นั้นได้ ท าให้ ร่ างกายสั ต ว์ ไ ด้ รั บ แร่ ธาตุ เ พิ่ มสู ง ขึ้ น ซึ่ ง ท าให้ เ พิ่ มการเจริ ญ เติ บ โตของร่ างกายสั ต ว์ อี กทั้ ง
ยังสามารถกระตุ้นภูมิ ทาให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นอาหารสัตว์ ชนิดผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ผสมสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
2. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง (Average Diary Gain : ADG)
++++++++++++++++++++

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จากัด
0 2571 0770
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

52
ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010012
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง สาหรับสัตว์
(Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic
Chelate)
แมค : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง สาหรับสัตว์
(MAC :PowderMultimineral Chito Amino Acid Organic
Chelate)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด และจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ. น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม และ
ดร.ศุ ภ พงษ์ ภู วพั ฒ นะพั น ธุ์ โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น จาก
โครงการสนั บ สนุ นการพั ฒนาเทคโนโลยี ของอุ ต สาหกรรมไทย
(ITAP) ส านั กงานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่งชาติ
และสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จากัด
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
แร่ ธาตุ อะมิ โ น แอซิ ด คี เ ลต ชนิ ด ผง ผ่ านกระบวนการผลิ ต 3 เทคโนโลยี คื อ Bio Technology, Nano
Technology และ Chelatization Technology ซึ่ ง เป็ น สารกระตุ้ น ภู มิ แ ละการเจริ ญ เติ บ โตของร่ า งกายส าหรั บ สั ต ว์
เหมาะสาหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ กุ้ง และ ปลา
แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือ แร่ธาตุ (โลหะทรานซิชั่น) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์
หรืออาจเรียกว่า organic chelate ซึ่งหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ้นโดยการจับกันระหว่ าง
ประจุบวกของแร่ธาตุ (cations) กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั้งแต่ 2 ตาแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน
แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ ธาตุ ผ่านเข้ าไประบบทางเดิ นอาหารของสัต ว์ โดยไม่เปิด โอกาสให้ประจุลบจากที่ อื่นเข้ าท า
ปฏิกิริยาแร่ธาตุนั้นได้ ทาให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทาให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อีกทั้งยังสามารถ
กระตุ้นภูมิ ทาให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นอาหารสัตว์ ชนิดผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ผสมสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
2. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง (Average Diary Gain : ADG)
++++++++++++++++++++

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จากัด
0 2571 0770
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

53
ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010013
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

จอกยางลดการเกาะติดของยางพารา
จอกยางวอนนาเทค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริษัท วอนนาเทค จากัด
บริษัท วอนนาเทค จากัด
บริษัท วอนนาเทค จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ในกระบวนการเก็บเกี่ยวน้ายางจะมีการสูญเสียน้ายางเกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากสมบัติการยึดเกาะผิวของน้ายาง
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บเกี่ยวน้ายางสดในสวนยางพารา โดยจะมีน้ายางเหลือติดภาชนะเป็นปริมาณไม่น้อย
ทุกครั้ง และกลายเป็นขี้ยางหรื อยางแห้ งด้อยคุ ณภาพราคาต่ า ก่อให้เกิดเชื้อจานวนมากและมี การปนเปื้ อนในน้ ายางสด
นาไปสู่การบูดเน่า ทาให้ต้องใช้สารเคมีค่ อนข้างมากในการปรับสภาพในกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับ การแปรรูปยางถั ด ไป
ขี้ยางจะทาให้จอกยางได้ปริมาณน้ายางน้อยลงทุกที และการแกะดึงขี้ยางแรงๆ ส่งผลให้จอกยางแตกหักง่ายต้องเปลี่ย นใหม่
อยู่เสมอ
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบจอกยางลดการเกาะติดของยางพารา จึงพัฒนาโดยหลักการของการเคลือบผิว
ที่ช่วยลดปริมาณการสูญเสียยางที่ควรจะใช้การได้ ลดการเกรอะกรังในภาชนะทาให้จุลินทรีย์ช่วยถ่วงเวลาการบูดเน่าของยาง
และถนอมให้จอกยางมีอายุใช้งานนานขึ้นโดยปริยาย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็ นจอกยางหรื อภาชนะรองรั บน้ ายางรูปถ้ วยกลม เส้ นผ่ านศู นย์ กลางประมาณ 13 – 16 เซนติเมตร
แล้วแต่ขนาด
2. สามารถเทหรือยกได้ง่าย ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมผลผลิต
3. สามารถลดปริมาณกรดไขมันระเหย (volatile fatty acid : VFA) ที่เกิดจากเชื้อและการปนเปื้อนตกค้ าง
ในจอก
4. เนื้ อเหนี ย วทนทานไม่ กรอบเปราะ เศษยางไม่ กลื นเป็ นเนื้ อเดี ย วกั บ ภาชนะจนลอกไม่ ออกอย่ าง
จอกยางทั่วไป สามารถลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของเกษตรกรได้ในระยะยาว
++++++++++++++++++++

บริษัท วอนนาเทค จากัด

0 7420 1371

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

54
ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010014
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :

น้าเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)
น้าเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริษัท สยามโนวาส จากัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริษัท สยามโนวาส จากัด
บริษัท สยามโนวาส จากัด
มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2568 (7 ปี)

ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
โดยธรรมชาติ อัตราการเกิดลูกโคเพศเมีย 50% : 50% ลูกโคเพศผู้ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีพันธุกรรมในการให้
น้านมก็ไม่สามารถผลิตน้านมได้ จึงถูกส่งฆ่าก่อนเวลาอันควร โดยปกติ เซลล์สืบพันธุ์ของโคนมเพศเมีย เรียก สเปิร์มเอ็กซ์
(X chromosome-bearing spermatozoa) และสเปิร์มวาย (Y chromosome-bearing spermatozoa) กาหนดการเกิด
ลูกโคเพศผู้ เทคโนโลยีในการคัดเพศสเปิร์ม
ส่วนนวัตกรรมของบริษัทฯ ใช้กระบวนการผลิตน้าเชื้อโคนมแยกเพศ ด้วยปฏิกิริยาไซโตท็อกซิค (Cytotoxicity)
ที่ประกอบด้วย : (1) น้าเชื้อ (semen) ที่มีสเปิร์มเอ็กซ์ (เพศเมีย) และสเปิร์มวาย (เพศผู้) (2) โมโนโคลนอลแอนติ บ อดี
(Monoclonal antibody) ที่จาเพาะต่อสเปิร์มวาย ที่คณะวิจัยได้พยายามผลิตโดยใช้เวลามากกว่า 10 ปี และ (3) โปรตีน
คอมพลิเมนท์ (Complement protein) เมื่อผ่านการบ่มเพาะสเปิร์มวายจะถูกทาลาย เมื่อนาน้าเชื้อไปแช่แข็งเพื่อรอการ
ผสมเที ย มให้ กั บ แม่ โ คนมจะท าให้ ลู ก โคที่ เ กิ ด มามี สั ด ส่ ว นเพศเมี ย มากขึ้ น เนื่ อ งจากสเปิ ร์ ม ที่ มี ชี วิ ต รอดส่ ว นใหญ่
เป็นสเปิร์มเอ็กซ์
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นน้าเชื้อโคนม หรือ โคเนื้อคัดเพศแช่แข็งเพื่อใช้สาหรับการผสมเทียมโค
2. ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดลูกโคเพศเมียจากค่าเฉลี่ยในธรรมชาติ 50% เป็น 70%
3. มีความเข้มข้นของสเปิร์มมากกว่า 10 ล้านตัวต่อหลอด
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามโนวาส จากัด
0 5322 0724
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

55
ด้านการเกษตร : ครุภัณฑ์การเกษตร

รหัส : 02020004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย:
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย:

ถังน้าพลาสติก (Plastic Water Tank)
“บุญเต็ม” (ถังน้าพลาสติก วี72, ขนาดความจุ 1000 ลิตร)
“Boontem” (Plastic Water Tank V72, 1000 Liters)
บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จากัด
บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จากัด (ผู้ผลิต)
บริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จากัด
บริษัท บุญเต็ม จากัด
บริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2569 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา:
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด:
ผู้จาหน่าย:
ผู้แทนจาหน่าย:
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย:
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน:
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ผลิตภัณฑ์ถังน้าพลาสติก วี72 เป็นถังน้าชนิดตั้งบนพื้น แบบมีฝาปิดที่สามารถแยกออกจากถังได้ มีน้าหนักเบา
มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก แรงขีดข่วน และไม่เสียรูปง่าย ได้รับการออกแบบให้รูปทรงคล้าย “ถ้วย” มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของปากถังกว้าง ผนังทามุมเอียงรับกับเส้นผ่านศูนย์กลางของด้านก้นถังซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ดังนั้น ในการขนส่ง จึง
สามารถซ้อนสวมถังในลักษณะแนวตั้งได้ 10 ถัง ต่อขนาดพื้นที่ในการวางถังหนึ่งถัง
ถังน้าพลาสติก วี72 ได้รับการออกแบบให้ มีโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัย สามารถตั้งซ้อนเพื่อการใช้งานได้ 2
ชั้น มีพื้นที่รองรับการติดตั้งท่อน้าเข้าและท่อน้าออก จานวน 5 ตาแหน่ง บริเวณโดยรอบถังส่วนล่าง ทาให้ผู้ใช้งานมีความ
สะดวกในการติดตั้งท่อน้าเข้า และท่อน้าออกได้รอบทิศทาง อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการติดตั้งท่ อน้าเข้า และท่อน้า
ออกได้หลายรูปแบบ ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อน้า ลดจานวนจุดเชื่อมต่อ การติดตั้งท่อน้าดูเรียบร้อยสวยงาม
ถังน้าพลาสติก วี72 ตอบสนองลักษณะการใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นภาชนะบรรจุ กักเก็บ หรือสารอง
น้าสาหรับอุปโภค และบริโภคในครัวเรือน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้
งานให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เป็นภาชนะบรรจุสาหรับผลิตผลทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การประมง
หรือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สาหรับการขนส่งอื่นๆ เป็นต้น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ถังน้าพลาสติก วี72 ขนาดความจุ 1000 ลิตร ชนิดตั้งบนพื้นราบ แบบมีฝาปิดที่สามารถถอดแยกออก
จากตัวถังได้
2. สามารถตั้ ง ซ้ อนถั ง น้ าพลาสติ ก วี 7 2 ขนาด 1000 ลิ ต ร ได้ 2 ถั ง โดยไม่ เ สี ย รู ป ทรง เมื่ อติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์เสริมสาหรับการตั้งซ้อนภายในชั้นล่าง และติดตั้ง “แกนตรึงแนว” สาหรับวางซ้อนระหว่าง
ฝาถังชั้นล่างกับก้นถังถังด้านบน
3. มีพื้นที่รองรับการติดตั้งท่อน้าเข้าและท่อน้าออก จานวน 5 ตาแหน่ง บริเวณโดยรอบถังส่วนล่าง
4. สามารถซ้อนสวมถังเพื่ อเพิ่มประสิ ท ธิผ ล และประสิทธิภาพในการขนส่ ง ปลอดภัย และประหยั ด
ค่าใช้จ่าย
5. ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยถังน้าพลาสติก วี72 ได้รับ
การทดสอบ อ้างอิงตามข้อกาหนด “มอก. 998-2553: ภาชนะพลาสติกสาหรับบรรจุน้าบริโภค” จาก
“กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ การ” รวมถึ ง การท าทดสอบ อ้ างอิ ง ตามข้ อกาหนด “มอก.1379-2551:
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังเก็บน้าพลาสติก ” จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
(หมายเหตุ : เสารับน้าหนักพลาสติกพีวีซีตาม มาตราฐาน มอก.17-2532 ในชุดอุปกรณ์ส้าหรับการ
ตั งซ้ อ น ได้ ถู ก ทดสอบ และได้ รั บ การทดสอบคุ ณ สมบั ติ แ รงกดสู ง ในแนวดิ่ ง จาก สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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6. ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2009 และ
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร Thailand Trust Mark (T-Mark) จากส านั กส่ ง เสริ มนวั ต กรรม และสร้ าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
7. ถังน้าพลาสติ ก วี72 ผลิตจาก “พอลิพรอพิ ลี น ” (Polypropylene หรือ PP) มีน้าหนักเบา โดยมี
น้าหนักถังเพียง 19 กก. และมีน้าหนักฝา ประมาณ 6 กก. ทาให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
รูปตัวอย่างถังน้าพลาสติก

ถังน้าพลาสติก + ฝา

ถังน้าพลาสติก + ฝา + ชุดอุปกรณ์เสริมสาหรับการตั้งซ้อน

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

บริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จากัด
0 2805 9074
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการเกษตร : ครุภัณฑ์การเกษตร

รหัส : 02020005
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ (Automatic Fertilizer Blending
Machine)
เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ KPT-512
(Automatic Fertilizer Blending Machine : KPT-512)
บริษัท สยามแท็ปโก้ จากัด ร่วมวิจัย กับ บริษัท เค.ดับบลิว.
เมทัลเวิร์ค จากัด
บริษัท สยามแท็ปโก้ จากัด
บริษัท สยามแท็ปโก้ จากัด
เมษายน 2561 - เมษายน 2569 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เครื่ อ งผสมปุ๋ ย เคมี อั ต โนมั ติ รุ่ น KPT-512 ควบคุ ม ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ใช้ ง านง่ า ยแค่ ก ดปุ่ ม ผลิ ต ปุ๋ ย เคมี
ทีละกระสอบ ได้ธาตุอาหารเต็มสูตรทุกกระสอบและน้าหนักครบ 50 กิโลกรัม มีระบบพิมพ์คิวอาร์โค้ดและเลขล๊อตนัมเบอร์
ใช้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังสาหรับลูกค้า สารวัตรปุ๋ยและเจ้ าของกิจการ เครื่องจักรมีขนาดเล็ก ลงทุนน้อย ไม่ต้องขอ รง.4
เหมาะสาหรับ SME สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง กลุ่มเกษตรกร) และโรงงานผลิตปุ๋ย
ประจาอาเภอ
เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 วางองค์ประกอบเครื่องจักรเรีย งกันในแนวดิ่ง จากถัง เก็บ แม่ ปุ๋ ย
ด้านบน ลงถังชั่ง เข้าถังผสม และบรรจุกระสอบ ในกระบวนการผสม แม่ปุ๋ยและส่วนผสมอื่นๆ จะไหลต่อเนื่องกั นด้ วย
ระยะทางสั้นที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการผสม โดยไม่สัมผัสสายพานลาเลียงหรือท่อเหล็ก ช่วยลดปัญหาฝุ่นและ
ความสกปรก เพราะไม่ต้องใช้ผงปูนโดโลไมต์ทาความสะอาดสายพานเหมือนเครื่องผสมปุ๋ยทั่วไป
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้งานง่ายแค่กดปุ่ม
2. กาลังการผลิตต่อเนื่อง 12 ตัน/ชั่วโมง (240 กระสอบ/ชั่วโมง)
3. ผสมปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตร ครั้งละกระสอบ (50 กิโลกรัม) ธาตุอาหารเต็มสูตรทุกกระสอบ น้าหนักครบ
4. มีค่าความคลาดเคลื่อนน้าหนักวัตถุดิบแต่ละชนิดไม่เกิน +/- 0.04 กิโลกรัม และมีค่าความคลาดเคลื่ อน
น้าหนักต่อกระสอบไม่เกิน +/- 0.20 กิโลกรัม (0.4%)
5. ใช้แม่ปุ๋ยและวัตถุดิบผสมปุ๋ยได้ 5 ชนิด
6. ใช้แม่ปุ๋ยบรรจุกระสอบจัมโบ้ขนาด 1 ตัน (หรือใช้แม่ปุ๋ยบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม ที่สามารถหาซื้อ
ง่ายในท้องตลาดได้)
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามแท็ปโก้ จากัด
09 9782 5165
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการเกษตร : อื่นๆ

รหัส : 02030001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

น้าตาลมะพร้าวทรายทอง Coconut sugar sandy gold
น้าตาลมะพร้าวทรายทองอินทรีย์ Chiwadi
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด ร่วมวิจัยกับสถาบันโภชนาการ
ด้านการศึกษา ดัชนีน้าตาลต่า จากมหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2566 (6 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
นวัตกรรมจากน้าตาลมะพร้าว ด้วยการใช้ใยอาหารเป็นเทคนิคการซึมซับอนุภาคน้าออกไปจากโมเลกุลในภาวะ
กึ่ ง วิ กฤตของน้ าตาลด้ วยกระบวนการออสโมซิ ส เพื่ อควบคุ ม phase transition ตาม Ehrenfest classification ที่ ส ลาย
ลักษณะ thermodynamic เปลี่ยนสภาพ ขนาดโมเลกุล พลังงาน และความหนืด กลายเป็นอนุภาคผงร่วนร่อนออกจากกัน
ได้ โดยเป็นน้าตาลที่มีดัชนีน้าตาลต่าที่เอื้อให้ผู้รักสุขภาพ ผู้ระวังน้าตาลในกระแสเลือด และผู้ป่วยเบาหวานทานได้ และยัง
เป็นแหล่งของโปแตสเซียมและจุลธาตุต่างๆ ที่เสริมให้ร่างกายแข็งแรง
น้ าตาลมะพร้ าวทรายทองใช้ ปรุ งอาหารและปรั บ รสชาติอาหารให้ ส มดุ ล จากกลุ่ มเกลื อแร่แ ละกรดอะมิโน
โดยเฉพาะโมโนโซเดียมกลูตาเมทที่มีอยู่ในน้าตาลมะพร้าวจึงเหมาะสมที่เป็นเครื่องปรุงรสผง เนื่องจากน้าตาลให้ความหวาน
กลมกล่อม จึงสามารถนาไปใช้ ได้ใ นการทาอาหารหวานและเครื่ องดื่ ม เช่น โรยหน้าเค้ก ทานกับผลไม้เปรี้ย วๆ ใช้ ชงกั บ
เครื่องดื่มธัญพืชหรือกาแฟต่างๆ
++++++++++++++++++++

บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด
0 2386 0125 - 33 ต่อ 104 หรือ 08 1842 2193
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการเกษตร : อื่นๆ

รหัส : 02030002
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

น้าหวานดอกมะพร้าว Coconut Flower Syrup
น้าหวานดอกมะพร้าว Chiwadi
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด ร่วมวิจัยกับสถาบันโภชนาการ
ด้านการศึกษา ดัชนีน้าตาลต่า จากมหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2566 (6 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
นวัตกรรมจากการปรับโมเลกุลน้าตาลมะพร้าวให้ลื่นไหล ด้วยการใช้หัวเชื้อจากน้าหวานดอกมะพร้าว ขัดขวาง
การตกผลึก จึงไหลลื่นเหมือนน้าผึ้ง โดยเป็นน้าตาลที่มีดัชนีน้าตาลต่าที่เอื้อให้ผู้รักสุขภาพ ผู้ระวังน้าตาลในกระแสเลือด และ
ผู้ป่วยเบาหวาน ทานได้ และยังเป็นแหล่งของโปรแตสเซียม กรดอะมิโนและจุลธาตุต่างๆ ที่เสริมให้ร่างกายแข็งแรง
น้าตาลดอกมะพร้าวใช้ทานกับแพนเค้ก ขนมปัง ปรุงอาหารและปรับรสชาติอาหารให้สมดุลเนื่องจากน้าตาล
ให้ความหวานกลมกล่อม จึงสามารถนาไปใช้ได้ในการทาอาหารหวานและเครื่องดื่ม เช่น โรยหน้าเค้ก ทานกับผลไม้เปรี้ย วๆ
ใช้ชงกับเครื่องดื่มธัญพืช หรือกาแฟต่างๆ
++++++++++++++++++++

บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด
0 2386 0125 - 33 ต่อ 104 หรือ 08 1842 2193
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

60
ด้านการเกษตร : อื่นๆ

รหัส : 02030003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

น้ าส้ ม สายชู ห มั ก จากดอกมะพร้ า วอิ น ทรี ย์ ผ สมน้ าหวานจาก
ดอกมะพร้ า วอิ น ทรี ย์ (เนคติ ก้ า ) Organic Coconut Flower
Syrup Vinegar (Nectegar)
ชีวาดี เนคตีก้า (Chiwadi Nectegar)
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด ร่วมวิจัยด้านการศึกษาการยั บ ยั้ ง
เชื้อจุลินทรีย์ ร่วมกับบริษัท ไทยรสทิพย์ จากัด
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2566 (6 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
นวั ต กรรมจากการน าน้ าหวานดอกมะพร้ า วที่ มี ดั ช นี น้ าตาลต่ า มาบ่ มกั บ น้ าส้ ม สายชู ห มั ก จากน้ าหวาน
ดอกมะพร้ าวท าให้ กรดน้ าส้ ม ธรรมชาติ ท าปฏิ กิริ ย ากั บ น้ าหวานเกิ ด สภาวะ isoelectric point ให้ โ ปรตี นในน้ าหวาน
ตกตะกอน และเป็นกระบวนการคัดโปรตีนที่ละลายน้าได้ในภาวะ pH -3.2 - 3.8 ได้แก่ lysine, arginine, glutamine ที่เป็น
โปรตีนที่ช่วยการนอนหลับ คลายภาวะเครียด และช่วยการขับถ่าย การหมักบ่มในภาวะจากัดออกซิเจนในถังทรงสูง ในที่ร่ม
เป็นระยะเวลา 6 อาทิตย์ ส่งผลให้มีรสชาติเฉพาะ และพบวิตามินซีที่ 8% RDI (17.08 mg/100g) จากการวิเคราะห์ จึงเป็น
ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ มีวิต ามิ นซี จากธรรมชาติ สิ นค้ าได้ รั บ การรั บ รองออแกนิ กด้ วยมาตรฐาน USDA ที่ ใ ช้ นวั ต กรรมอิ นทรี ย์ จาก
การหมัก และบ่มแบบธรรมชาติ ที่ไม่เกิดแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็นเครื่องดื่มสังสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
เครื่องดื่มเนคติก้า จากน้าส้มสายชูหมักใช้การกรองผ่านเครื่องกรองเซรามิก ขนาด 0.2 micron ที่กรองฝุ่นและ
เซลล์แบคทีเรีย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ใช้ hurdle technology โดยใช้ความเป็นกรดเปรี้ยวจากน้าส้มสายชู และความเค็มจาก
เกลือแร่และความหวานจากน้าหวานดอกมะพร้าวอิ นทรีย์ รักษาความเสถี ยรของสูตร (pH 3.2 – 3.8, Brix 30-32, Salt
0.5%, Acidity 3.0-3.2%) ที่ยับยั้งการเน่าเสี ยแบบธรรมชาติ ตาม dressing hurdle technology ที่มีอายุสินค้ าถึ ง สองปี
โดยไม่ต้องแช่เย็น มีรสชาติเปรี้ยว หวานนา โดยกรดกลูตามิกช่วยเชื่อมรสชาติให้สมดุล เหมาะกับการดื่มและทาสลัดต่างๆ
++++++++++++++++++++

บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จากัด

0 2386 0125 - 33 ต่อ 104 หรือ 08 1842 2193

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ
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ด้านการแพทย์
: ยา

รหัส : 03010009
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์
(Fexofenadine Hydrochloride)
VIFAS (60 MGTABLET) หรือชื่อภาษาไทย ไวฟาส (60 มก. ชนิดเม็ด)
VIFAS (180 MGTABLET) หรือชื่อภาษาไทย ไวฟาส (180 มก. ชนิดเม็ด)
บริษัท ฟาร์มา นูวา จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
มีนาคม 2559 – มีนาคม 2562 (3 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ยาเฟกโซเฟนาดี น (Fexofenadine) เป็ น ยาในกลุ่ ม ต่ อ ต้ า นสารฮี ส ตามี น (Antihistamine) รุ่ น ที่ 2
(มี ผลข้างเคียงน้อยกว่ายารุ่นที่ 1 โดยเฉพาะเรื่องอาการง่วงนอน เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีที่ผ่านเข้าในสมองได้น้อย) ซึ่งจะ
มีฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะเจาะจงกับ peripheral H1receptor (ตัวรับสารฮีสตามีนที่ทาให้สารนี้ทางานได้มีประสิทธิภาพ) ในขนาด
ปกติจะไม่มีฤทธิ์ anticholinergic (บล๊อกการทางานของสารสื่อในสมอง) หรือมีผลต่อ alpha1adrenegic receptor ซึ่งเป็น
ต้นเหตุของอาการแพ้ในร่างกายคนเราเช่นผื่นคันลมพิษมีน้ามูกมากน้ามูกคั่ง เป็นต้น
ข้อเด่นของยานี้คื อ ซึมผ่านเข้าหลอดเลื อดในสมองได้ น้อยจึง ไม่ ก่อให้เ กิด อาการง่ วงนอนมากนั กมีข้ อบ่ ง ใช้
สาหรับบรรเทาอาการที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เป็นตามฤดูกาล เช่น อาการจาม น้ามูกไหล คันในจมูก คันตา
น้าตาไหล ตาแดง เป็นต้น และใช้สาหรับบรรเทาอาการลมพิ ษผื่นคันเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ (chronic idiopathic urticarial)
ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2559
- เพิ่มขนาดความแรง 180 มิลลิกรัม (100 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

0 2625 9999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010019
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และ
ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) ที่บรรจุในกระบอกฉีดยาที่
มีเข็มฉีดยาติดถาวรพร้อมใช้
Leuco-Plus 300 (ลิวโค-พลัส 300) , Leuco-Plus 300
(prefilled syringe) (ลิวโค-พลัส 300)
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้นและนาเข้าตัวยาฟิลกราสทิม
จาก Center for Molecular Immunology ประเทศ Cuba
และวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
ในประเด็นดังนี้
1. การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์
2. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
3. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จากัด
มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2567 (7 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
Leuco-Plus (ลิ วโค-พลั ส ) คื อยาชี ววั ต ถุ ย าฟิ ล กราสทิ ม เป็ นยาฉี ด ให้ กับ ผู้ ป่ วยตามข้ อบ่ ง ใช้ เพื่ อเพิ่ มระดับ
เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลในกระแสเลือด เพื่อลดการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด ผู้ป่วยมะเร็งที่ปลูกถ่าย
ไขกระดูกผู้ป่วยที่มีภาวะนิวโทรฟิลในเลือดต่าเรื้อรังรุนแรง และผู้ป่วยเอชไอวี โดยยา Leuco-Plus (ลิวโค-พลัส) ที่บรรจุเป็น
ยาฉีดปราศจากเชื้ อพร้ อมใช้ มีให้เลือกทั้งรูปแบบขวดแก้ ว vial และแบบที่บรรจุพร้อมใช้ใ นกระบอกฉีดยาที่มีเ ข็ม ฉี ด ยา
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 ด้วยกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560
++++++++++++++++++++

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จากัด
0 2613 9939
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010020
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa)
บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า
(Erythropoietin-Alfa) บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา
ติดถาวรพร้อมใช้
Hema-Plus 2000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 2000),
Hema-Plus 4000 (ฮีมา-พลัส 4000),
Hema-Plus 4000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 4000),
Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000),
Hema-Plus 10000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 10000)
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้นและนาเข้าตัวยา
อีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า จาก Center for Molecular
Immunology ประเทศ Cuba และวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม โดย
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด ในประเด็นดังนี้
1. การพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์
2. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
3. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐาน
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จากัด
มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2567 (7 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
Hema-Plus (ฮี ม า -พ ลั ส ) คื อ ย าชี ว วั ต ถุ อ ี ร ี ธ รอโพอิ ต ิ น ช นิ ด อั ล ฟ่ า (Erythropoietin-Alfa) โ ด ยมี
ข้ อ บ่ ง ใช้ สาหรั บ เพิ่ ม ระดั บ เม็ ด เลื อ ดแดงในผู้ ป่ ว ยโรคไตวายเรื้ อ รั ง ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ที่ ไ ด้ รั บ ยาเคมี บาบั ด ที่ มี ร ะดั บ
เม็ ด เลื อ ดแดงต่ าโดยมี การบรรจุ พ ร้ อมใช้ ทั้ ง ในขวดแก้ ว (vial) และกระบอกฉี ด ยาที ่ มี เ ข็ ม ติ ด ปลาย ( prefilled
syringe) โ ด ย มี 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
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
1. ฮีมา-พลัส 4000 บรรจุในขวดแก้ว (vial)
2. ฮีมา-พลัส 2000, 4000, 5000 และ 10,000 บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มติดปลาย (prefilled syringe)
3. ฮีมา-พลัส ผลิต บรรจุ และวิเคราะห์คุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S 2015
4. ฮีมา-พลัส ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO 17025
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 1 ราย ในฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560
- เพิ่มชื่อทางการค้า Hema-Plus 5000 (prefilled Syringe) (ฮีมา-พลัส 5000) และเพิ่มความแรง 5000 (1x1,
5000 unit/0.5 ml) บรรจุในหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาถาวรพร้อมใช้ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม
มกราคม 2561
++++++++++++++++++++
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จากัด
0 2613 9939
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010021
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :

ยาฮิวแมน อัลบูมิน 20% (Human Albumin 20%)
อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS)
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากหน่วยงาน Green Cross
Corporation จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมใน
ประเด็นดังนี้
1. การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อควบคุมภาพพลาสมา
2. การนาระบบสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิต
3. การปรับรูปแบบการจัดเรียงพลาสมาในห้องจัดเก็บพลาสมา
4. การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการละลายพลาสมา
(Thawing)
5. การออกแบบปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ในการกรองป้องกัน
เศษถุงบรรจุพลาสมาที่เกิดจากเครื่องตัด (Cutting
Machine)
6. การออกแบบติดตั้งตัวยึด Bowl ของเครื่อง Centrifuge
7. การเพิ่มระบบกรอง pre-filter แบบคู่ขนานในขั้นก่อน
heat-treatment จาก 1 ตัว เป็น 2 ตัว
8. การปรับระยะเวลานึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อนชื้น (Autoclave)
9. การลดต้นทุน ปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของ NaOH ที่ใช้ใน
เครื่องล้างอุปกรณ์การผลิต (washing machine)
10. การปรับค่า parameter ของเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ (Filling
machine) โดยใช้อ้างอิงความหนืดของ maltose 40%
11. การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบวิศวกรรม
สนับสนุนการผลิต
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
บริษัท ส เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จากัด
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี)

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) เป็นยาปราศจากเชื้อสาหรับฉีด (Injection) ในรูปสารละลาย
ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% มีลักษณะ ใส หนืดเล็กน้อย สีเหลืองออกน้าตาลอ่อนหรือเขียวอ่อน เตรียมจากพลาสมา
ของคนที่ มี สุ ข ภาพดี มี ค วามเข้ มข้ น ของเกลื อต่ า ผ่ านขบวนการ Cold ethanol blood fractionation มี ค่ าความดั น
ออสโมติคเป็น 4 เท่าของพลาสมามนุษย์ป กติเมื่อมีปริมาตรที่เท่ากั น มีส่วนประกอบของปริมาณโซเดียมไม่ มากกว่า 160
มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/l) หลังจากกระบวนการทาให้บริสุทธิ์คงตัวและผ่านการกรองให้ปราศจากเชื้อ 2 ครั้งแล้ว จะถูกผ่าน
ความร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 10 ชั่วโมง เพื่อกาจัดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ บรรจุในภาชนะบรรจุ
ยาฉีดปราศจากเชื้อ
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

65
คุณลักษณะเฉพาะ
อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS) : ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20%
ขนาดบรรจุ 50 มิลลิมิตร
1. ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ
2. ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% (200 มิลลิกรัม ในสารละลาย 1 มิลลิลิตร)
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 มิลลิลิตร บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ
2. ประกอบด้วย ฮิวแมน อัลบูมิน 20% (200 มิลลิกรัม ในสารละลาย 1 มิลลิลิตร)
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
++++++++++++++++++++

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

0 2263 9600 – 99 ต่อ 1814
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010022
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาซิโลสตาซอล (Cilostazol)
เบสตาซอล (Bestazol)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
จ้างศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช (Siriraj Clinical Research Center) วิจัย
ในการศึกษาชีวสมมูลยาเบสตาซอล (Bestazol) เปรียบเทียบกับ
ยาต้นแบบ
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. ใช้ ใ นการรั กษาหลอดเลื อดแดงอุ ด ตั นเรื้ อรั ง เพื่ อรั กษาอาการขาดเลื อดที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การอุ ด ตั น ของ
หลอดเลื อดแดงเรื้ อรั ง (chronic arterial occlusion) เช่ น การเกิ ด แผล (ulceration) ความเจ็ บ ปวด
(pain) อาการเย็นตามปลายมือปลายเท้า (coldness of the extrimeties)
2. ใช้ ส าหรั บ ป้ อ งกั น การกลั บ เป็ น ซ้ าของภาวะเนื้ อ สมองตายเนื่ อ งจากหลอดเลื อ ดอุ ด ตั น ( cerebral
Infarction) (ไม่รวมถึง cardiogenic cerebral embolism)
3. มีผลการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับการ
รับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถใช้
แทนยาต้นแบบได้
4. เป็ นยาที่ พั ฒนาและผลิ ตในประเทศไทย เพื่ อทดแทนยานาเข้ าจากต่ างประเทศ และลดค่ าใช้ จ่ายในการ
รักษาพยาบาลได้ ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s)
++++++++++++++++++++

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
0 2737 6717 ต่อ 860
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010023
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)
เบอร์ลอนทิน (Berlontin)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
จ้าง Chula Pharmacokinetic Research Center วิจัย
ในการศึกษาชีวสมมูลยากาบาเพนทิน (Gabapentin)
เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี)

คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปรกติของเส้นประสาท (neuropathic pain) ในผู้ใหญ่
2. มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคลมชัก (Epilepsy)
- ใช้ เ ป็ น ยาเดี่ ย ว (monotherapy) ในการรั ก ษาโรคลมชั ก แบบ partial seizure with and without
secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี
- ใช้เป็นยารักษาเสริม (adjunctive therapy) ในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure with and
without secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
3. มีผลการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ที่ผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้
4. เป็ นยาที่ พั ฒนาและผลิ ตในประเทศไทย เพื่ อทดแทนยานาเข้ าจากต่ างประเทศ และลดค่ าใช้ จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานตามหลั กเกณฑ์และวิ ธีการที่ ดีในการผลิ ตยาของประเทศไทย สอดคล้ องกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s)
++++++++++++++++++++

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
0 2737 6717 ต่อ 860
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010024
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาเซฟไตรอะโซน (CEFTRIAXONE)
UTO – CEFTRIAXONE
บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด ร่วมวิจัยกับ ภาควิชาเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด
บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. UTO – CEFTRIAXONE 1 ขวด (vial) ประกอบด้วย ตัวยา Ceftriaxone sodium eq.to Ceftriaxone 1 กรัม
2. ลักษณะยา เป็นผงยาปราศจากเชื้อ สีขาว สาหรับละลายแล้วได้น้ายาปราศจากเชื้อใส ไม่มีสี ใช้สาหรับฉีด
3. เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม cephalosporin ที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้สาหรับฉีดเข้าหลอดเลือดด าหรื อ
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
4. ใช้รักษาโรคติดเชื้อของหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันจากเชื้ อแบคทีเรีย ภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในกระแส
เลือด โรคติดเชื้อที่กระดูกและข้อ โรคติดเชื้อภายในช่องท้อง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง โรคสมอง
อักเสบ โรคติดเชื้อในช่องเชิงกราน โรคติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนัง ป้องกันภาวะติดเชื้อจาก
การผ่าตัด โรคโกโนเรียที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
5. UTO – CEFTRIAXONE เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ
โดยมี การศึ กษาความสมมู ล ของผลิ ต ภั ณฑ์ ย าเพื่ อเที ย บกั บ ยาต้ นแบบ พบว่ ามี ค วามเท่ าเที ย มในการ
บาบัดรักษาไม่ต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งมีความปลอดภัยเนื่องจากถูกผลิตและ
ควบคุมคุณภาพตามหลั กเกณฑ์และวิ ธีการที่ดีใ นการผลิตยาตาม GMP PIC/s (Good Manufacturing
Pratices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด
0 2394 1703 ต่อ 115
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010025
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)
TONIZEP 5
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
จ้างบริษัท เมดิกา อินโนวา จากัด วิจัยร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil HCl) ขนาด 5 มิลลิกรัม มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัล
ไซเมอร์ (Alzheimer’s dementia) ในระยะแรกถึงระยะรุนแรงปานกลาง โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งที่จาเพาะต่อเอนไซม์
acetylcholinesterase ที่มีมากในสมอง และยับยั้งเป็นแบบคืนกลับได้ ใช้สาหรับรักษาภาวะสมองเสื่อม (dementia)
ในส่วนของยา TONIZEP 5 ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่ างประเทศ ท าให้ มั่นใจได้ ว่ายาที่ ผลิ ต มี คุ ณภาพเที ย บเท่ ากั บยาต้ นแบบ (Original)
ขณะเดี ย วกั น ยา TONIZEP 5 ยั ง มี ก ารท าการศึ ก ษาชี ว สมมู ล (Bioequivalence Study) โดยภาควิ ช าเภสั ช วิ ท ยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับยา ARICEPT ซึ่งเป็นยาต้นแบบ
นอกจากนี้ยา TONIZEP 5 เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ
แต่มีราคาถูกกว่าค่อนข้างมาก ทาให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้ นและเป็นการประหยัดงบประมาณทางด้ านสาธารณสุ ข
ในการนาเข้ายาจากต่างประเทศ
++++++++++++++++++++

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

สานักงบประมาณ

70
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010026
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาเมทิมาโซล (Methimazole)
ทิมาโซล (TIMAZOL)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด ร่วมวิจัยการศึกษาชีวสมมูล
กับศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาเมทิมาโซล (Methimazole) ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า Timazol นี้ เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ด เพื่อใช้รักษา
อาการต่อมไทรอยด์ทางานมากเกิ นปกติ บรรเทาอาการต่อมไทรอยด์ทางานมากเกินปกติ เพื่อเตรียมคนไข้ที่จะได้รับการ
รักษาด้วยการตัดต่อมไทรอยด์บางส่วนออก หรือด้วยการให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีน รวมทั้งในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับการรักษา
โดยการตัดต่อมไทรอยด์ได้ และใช้ในผู้ป่วยเด็ก เพื่อชะลอการผ่าตัดจนกว่าจะถึงอายุอันสมควร โดยยาต้นแบบในชื่อการค้า
Tapazole ที่มีจาหน่ายในประเทศไทยมีราคาสูง บริษัทจึงได้ดาเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยพัฒนาและ
คัดเลือกสูตรตารับ ศึกษาความคงสภาพของยา รวมทั้งได้ทาการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามี
ความทัดเทียมกันทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นยาที่ใช้รักษาอาการต่อมไทรอยด์ทางานมากเกินปกติ
2. ใช้บรรเทาอาการต่อมไทรอยด์ทางานเกินปกติ เพื่อเตรียมคนไข้ที่จะได้รั บการรักษาด้วยการตัดต่อม
ไทรอยด์บางส่วนออกหรือด้วยการให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีน
3. ใช้สาหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับการรักษาโดยการตัดต่อมไทรอยด์ได้ และในผู้ป่วยเด็กเพื่อชะลอการ
ผ่าตัดจนกว่าจะถึงอายุอันควร
4. เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ ยา
ต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุ ณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ทัดเทีย มกับยาต้ นแบบ แต่มีราคา
ถูกกว่า
++++++++++++++++++++

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010027
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol fumarate)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
บิสลอค 2.5 (BISLOC 2.5) และ บิสลอค 5 (BISLOC 5)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. ยาออกฤทธิ์โดยปิดกั้นตัวรับเบต้า 1 แบบจาเพาะเจาะจง ในขนาดการใช้ยา ≤ 20 มิลลิกรัม ยาจะไม่มีผล
หรือมีผลน้อยต่อการปิดกั้นตัวรับเบต้า 2
2. Bisoprolol fumarate เป็ น ยาที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในประเทศไทย ที่ มี ชี ว สมมู ล เที ย บเท่ า กั บ ยาต้ น แบบจาก
ต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่า
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา BISLOC 2.5 : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปหัวใจ นูนเล็กน้อย ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีขีดแบ่ งครึ่ง
อีกด้านหนึ่งเรียบ
2. ยา BISLOC 5 : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเหลื องอ่ อน รูปหัวใจ นูนเล็กน้อย ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่ง มี ขี ด
แบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
3. ยา BISLOC มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค
ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010028
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เลซีแทม 250 , เลซีแทม 500 (LECETAM 250 , LECETAM 500)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Levetiracetam เป็ นยากั นชั กรุ่ นใหม่ (novel antiepileptic drugs) ที่ ใ ช้ ส าหรั บ เป็ นยาร่ วมในการรั ก ษา
อาการชัก ชนิด Partial onset myoclonic และ/หรือ Primary generalized tonic-clonic seizures โดยจากการศึ กษา
พบว่ า ยา Levetiracetam ออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง Voltage dependent N-type calcium channels GABA-ergic inhibitory
transmissiom ซึ่ ง ไปแทนที่ negative modulators ลด delayed rectifier potassium current และ/หรื อ การจั บ กั บ
synaptic โปรตีน ซึ่งเกี่ยวกับการหลั่งของสารสื่อประสาท โดยมีคุณสมบัติในการจับกับโปรตีนได้น้อย (น้อยกว่า 10%) และมี
Linear pharmacokinetic correlation รวมทั้ ง ไม่ มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง หรื อ กระตุ้ น การท างานของ liver enzyme ท าให้
เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาน้อยกว่ายาชักพื้นฐาน นอกจากนี้ยังเกิดอาการข้างเคียงน้อยกว่ายากันชักกลุ่มเก่า Lecetam เป็นยาที่
ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. Levetiracetam จั ด เป็ นยาในกลุ่ ม antiepileptic drugs ซึ่ ง เป็ นยากั นชั กรุ่ นใหม่ ที่ ออกฤทธิ์ กว้ าง
(Broad Spectrum) ทาให้สามารถรักษาอาการชักได้หลายประเภท
2. Levetiracetam ไม่ มีฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง หรื อกระตุ้ นการท างานของ liver enzyme ท าให้ เ กิ ด ปฏิ กิริ ย า
ระหว่างยาน้อยกว่ายาชักพื้นฐาน
3. LECETAM 500 มี ก ารศึ ก ษาชี ว สมมู ล (Bioequivalence study) ใน Health Thai volunteers
พบว่า ค่าทางเภสัชศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Keppra (R) 500 mg ซึ่งเป็นยาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010029
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine
dihydrochloride)
เซติซาล 5 (CETIZAL 5)
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัท เมดไลน์ จากัด
บริษัท ยูนีซัน จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. รั ก ษาอาการแพ้ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สภาวะการแพ้ ต่ า ง ๆ เช่ น เยื่ อ จมู ก อั ก เสบ จากการแพ้ ต ลอดปี
(perennial allergic rhinitis) เยื่อจมูกอักเสบ จากการแพ้ตามฤดูกาล (seasonal allergic rhinitis) ลมพิษ
ที่เป็นเรื้อรัง (chronic idiopathic urticaria)
2. ยา CETIZAL 5 มีการศึกษาชี วสมมู ล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามียา CETIZAL 5 มีความเท่าเทียบของ
การรั กษาโรคไม่ แ ตกต่ า งกั บ ยาต้ นแบบที่ น าเข้ า จากต่ า งประเทศ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
3. ยา CETIZAL 5 เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาว รูปยาว ปลายมน นูน ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร LC อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่ง
ครึ่ง และเลข 5 อยู่ด้านซ้ายของขีดแบ่งครึ่ง
2. Package ที่ ช่ วยให้ ผู้ ป่ วยและบุ คลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบวั นที่ ผ ลิ ต วั นที่ ห มดอายุ ของยา
ได้ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
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ด้านการแพทย์: ยา

รหัส : 03010030
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
สิลาทิโอ (SILATIO)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. ใช้รักษาความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงปอด (pulmonary artery hypertension, PAH) และช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการออกกาลังกายให้ดีขึ้นและลดความดันโลหิตเฉลี่ยของหลอดเลือดแดงปอด
2. ยา SILATIO มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา SILATIO มีความเท่าเทียบของการ
รักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสานั กงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
3. ยา SILATIO เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาเม็ด รูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 20 อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง
2. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วัน ที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด

0 3856 4930 - 32

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

75
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010031
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
โลซู-3 และ โลซู-4 (LOSU-3 and LOSU-4)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน(type2) เพื่อใช้เสริมกับการควบคุมอาหาร และการออกกาลังกาย
ซึ่งอาจใช้ยานี้ร่วมกับ metformin หรืออินซูลินได้
2. ยา LOSU มีการศึกษาชีวสมมูลและศึกษาเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองกับยาต้นแบบ พบว่ายา
LOSU มี ค วามเท่ าเที ย มของการรั กษาโรคไม่ แ ตกต่ างกั บ ยาต้ นแบบที่ นาเข้ าจากต่ างประเทศ ที่ ไ ด้ รับ
การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ยา LOSU เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ต้องการให้ประชาชนได้เ ข้าถึงยาทุ กระดับ และเพื่อ
ทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ
คุณลักษณะเฉพาะ:
1. LOSU-4 : ยาเม็ด รูปเลขแปด แบน มีขอบ สีฟ้า มีขีดแบ่งครึ่งทั้ ง สองด้ าน โดยมี อักษร GL และ
เลข 4 อยู่คนละข้างของขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน
2. LOSU-3 : ยาเม็ด รูปเลขแปด แบน มีขอบ สีขาวออกเหลื องอ่อน มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน โดยมี
อักษร GL และเลข 3 อยู่คนละข้างของขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้ทุกเม็ด ที่อานวยความสะดวก
ในการบริหารยาของบุคลากรทางการแพทย์
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010032
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
อีโซแพม 10 (ESOPAM 10)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. Escitalopram เป็ นยาในกลุ่ ม Selective serotonin reuptake inhibitor ที่ พั ฒ นาขึ้ นมาเพื่ อ เพิ่ มการ
ตอบสนองต่อการรักษาและลดอาการข้ างเคียงที่เกิดขึ้น เช่น ไม่มีฤทธิ์ทาง anticholinergic ฤทธิ์ง่วงซึ ม
น้อย ผู้ป่วยสูงอายุสามารถทนต่อยาได้มากกว่ายาในกลุ่มเดิม ในตอนเริ่มต้นขนาดยาของผู้สูงอายุควรให้ต่า
และปรับขึ้นช้าๆ มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า อาการวิตกกังวล โรคย้าคิดย้าทา โรคตื่นตระหนกและ
โรควิ ต กกั ง วลในการเข้ า สั ง คม ผลทางเภสั ช วิ ท ยาพบว่ ายา escitalopram นั้ นออกฤทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง
serotonin อย่างเฉพาะเจาะจงและมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาในกลุ่ม SSRI
2. Escitalopram ถูกผลิตขึ้นในประเทศไทยในชื่อการค้า ESOPAM 10 นั้นเป็นยาในรูปแบบ Film coated
tablet ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบจากต่างประเทศในชีวสมมูลที่เท่าเทียมกัน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ESOPAM 10 มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Healthy volunteers จานวน 24 คน
ที่ ศู นย์ การแพทย์ กาญจนาภิ เ ษก มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พบว่ าค่ าทางเภสั ช จลนศาสตร์ มี ชี วสมมู ล
เทียบเท่ากัน
2. Lexapro 10 ซึ่งเป็นยาต้นแบบและได้มีการทาการศึกษาเทียบการละลายของผลิตภัณฑ์ทั้งสองตั ว
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010033
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยากาบาเพนติน (Gabapentin)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
วัลทิน 400 (VULTIN 400)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. ใช้รักษาโรคชักแบบ Partial seizures ชนิด with and without secondary generalization โดยใช้เป็น
ยาเดี่ ย วในผู้ ใ หญ่ ห รื อ เด็ ก อายุ ม ากกว่ า 12 ปี ขึ้ น ไป ใช้ รั ก ษาอาการปวดจากเส้ น ประสาทอั ก เส บ
(Neuropathic pain) ในผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ยา VULTIN 400 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา VULTIN 400 มีความเท่าเทียบ
ของการรั กษาโรคไม่ แตกต่ างกั บยาต้ นแบบที่ นาเข้ าจากต่ างประเทศ ที่ ได้ รั บการรั บรองจากส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
3. ยา VULTIN 400 เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. แคปซูล เบอร์ 0 สีเหลือง บนแคปซูลมีเลข 400 สีดา ภายในบรรจุผงยาสีขาว
2. Package ที่ ช่ วยให้ ผู้ ป่ วยและบุ คลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบวั นที่ ผ ลิ ต วั นที่ ห มดอายุ ของยา
ได้ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010034
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยากาบาเพนติน (Gabapentin)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
Gabutin Capsule
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ฟาร์มานูวา จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. Gabutin Capsule เ ป็ นผ ลิ ต ภั ณฑ์ ย าซึ่ ง ป ร ะ กอบ ด้ วย ตั วย าส าคั ญ คื อ Gabapentin 100, 300,
600 มิลลิกรัม Gabapentin เป็นสารที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กับสารสื่อประสาท GABA ออกฤทธิ์โดยจับกับ
binding side บริ เ วณสมองที่ สั ม พั น ธ์ กั บ Voltage gated calcium channels ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปลดปล่อยสารสื่อประสาทที่ก่อให้เกิดลมชักและความรู้สึกเจ็บปวด ดังนั้นยานี้จึงมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค
ลมชักและอาการปวดจากปลายประสาทอักเสบ
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลผลิตภัณฑ์ยาสามัญเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Neurontin)
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
0 2625 9999
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

79
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010035
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเซ็ฟดิเนียร์ (Cefdinir)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
Samnir Capsule, Samnir Suspension
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ฟาร์มานูวา จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. Samnir เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว ยาส าคั ญ คื อ Cefdinir จั ด เป็ น ยาปฏิ ชี ว นะในกลุ่ ม
cephalosporin ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ
ยานี้มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ ได้แก่ โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน (หูส่วนกลาง
อักเสบเฉียบพลัน ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน คอหอย/ทอนซิลอักเสบเฉียบพลันแบบเป็นซ้าและแบบเรื้อรัง) , โรคติดเชื้อที่ระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่าง (ปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียในชุมชน หลอดลมอักเสบเฉียบพลันซึ่งมีการติดเชื้อแบคทีเรีย
ซ้าซ้อนและหลอดลมอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรงขึ้น) โรคติดเชื้อทางผิวหนังและโครงสร้างทางผิวหนัง ที่ไม่
มีภาวะแทรกซ้อน
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลผลิตภัณฑ์ยาสามัญเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Omnicef)
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

0 2625 9999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

80
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010036
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
Claraxim Injection
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท สยามเภสัช จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม cephalosporin รุ่นที่ 3 ออกฤทธิ์ทาลายเชื้อแบคทีเรีย
โดยยั บ ยั้ ง การสั ง เคราะห์ ผ นั ง เซลล์ ข องแบคที เ รี ย Cefotaxime มี ฤ ทธิ์ กว้ างในการท าลายเชื้ อแบคที เ รี ย และมี ผ ลต่ อ
Pseudomonas aeruginosa (บางสายพั นธุ์ ) รวมทั้ ง สามารถต้ านเอนไซม์ β-lactamases ที่ เ กิ ด จากเชื้ อแบคที เ รี ย ได้
มี ข้ อบ่ ง ใช้ ใ นการรั ก ษาการติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย ในส่ ว นต่ างๆ ของร่ างกายที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ซึ่ ง ไวต่ อ ยา ได้ แ ก่ การติ ด เชื้ อ ที่
ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งปอดบวม, การติดเชื้อในช่องท้อง เยื่อบุช่องท้องอักเสบ, การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน,
การติดเชื้อที่ไตและระบบทางเดิน ปัสสาวะ, การติดเชื้อที่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งหนองใน อุ้งเชิงกรานอักเสบ, การติด
เชื้อที่หู การติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ การติดเชื้อที่รุนแรงอื่นๆ
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
0 2625 9999
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

81
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010037
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาโคลิสติเมเตท โซเดียม (Colistimethate Sodium)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
Mellistin Injection
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ฟาร์มานูวา จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2566 (5 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Mellistin Injection เป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ ย าซึ่ ง มี ตั วยาส าคั ญ คื อ Colistimethate Sodium 150 มิ ล ลิ กรั ม เป็ น
อนุพันธ์ sulfamethyl ของ Colistin ซึ่ง Colistin หรือ polymyxin E จัดเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม polymyxins ที่สร้างจากเชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus polymyxa var colistinus ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ gram-negative bacilli หลายชนิดและไม่
มีผลต่อแบคทีเรียแกรมบวก เชื้อราและไวรัส Colistimethate (Colistin-methanesulfonate) จะถูก hydrolyzed เป็น
Colistin ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น cationic detergent โดยยาจะทาปฏิกิริยากับ Bacterial cytoplasmic membrane โดยการ
จับกับผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ส่งผลต่อการซึมผ่านของผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทาให้ผนังเซลล์รั่วและแบคทีเรียตายในที่สุด
ข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

0 2625 9999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010038
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาออนแดนซีตรอน ไฮโดรคลอไรด์ (Ondansetron
Hydrochloride)
Onsia Injection
บริษัท สยามเภสัช จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Onsia เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาสาคัญคื อ Ondansetron เป็นยาต้านอาเจียนในกลุ่ม Type 3 serotonin
receptor antagonists ออกฤทธิ์ทั้งในระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย โดยยับยั้งที่ Type 3 serotonin receptor
แบบเฉพาะเจาะจง จึงมีผลในการรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน ยานี้มีข้ อบ่งใช้สาหรับควบคุมอาการคลื่นไส้และอาเจียนใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบาบัดหรือรังสี และป้องกันรักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยหลังผ่ าตัด ผลิตภัณฑ์นี้มีรายงาน
การศึกษาชีวสมมูลผลิตภัณฑ์ยาสามัญเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Zofran)
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
0 2625 9999
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

83
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010039
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเซฟไตรอะโซน (ไดโซเดียม) (Ceftriaxone (as disodium)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
Cef-3 Injection
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท สยามเภสัช จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Cef-3 เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าซึ่ ง มี ตั ว ยาส าคั ญ คื อ Ceftriaxone (as disodium) ซึ่ ง จั ด เป็ น ยาปฏิ ชี ว นะกลุ่ ม
Cephalosporins เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้าง มีข้อบ่งใช้ในการรักษาการติดเชื้อในส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกิดจากเชื้ อซึ่ง
ไวต่อยา ได้แก่ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม การติดเชื้อของหู การติดเชื้อที่ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
ติดเชื้อในกระแสโลหิต (sepsis) เยื่อหุ้มสมองอั กเสบ (meningitis) ป้องกันการติดเชื้อเกี่ยวกับศัลยกรรม การติดเชื้อของ
กระดู ก ข้ อ เนื้ อเยื่ อผิ วหนั ง การติ ด เชื้ อในช่ องท้ อง การติ ด เชื้ อโกโนเรี ย ชนิ ด ไม่ ซับ ซ้ อ น และการติ ด เชื้ อในผู้ ป่ วยโรค
leptospirosis ซึ่งเกิดจากเชื้อ Leptospira interrogans จากสัตว์ที่เป็นพาหะและจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
0 2625 9999
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010040
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาอะม๊อกซีซิลลิน (โซเดียม) และคลาวูลาเนท (โพแทสเซียม)
(Amoxicillin (as sodium) and Clavulanate (as potassium)
Cavumox Tablet /Cavumox Injection
บริษัท สยามเภสัช จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Cavumox เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีตัวยาสาคัญคือ Amoxicillin และ Clavulanic acid ซึ่ง Amoxicillin sodium
เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ กว้ างในการทาลายเชื้ อแบคทีเรี ยโดยยับ ยั้ง การสร้ างผนั งเซลล์ข องแบคทีเรี ย กับ Clavulanate
potassium ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง β – lactamase ที่ ส ร้ างจากเชื้ อแบคที เ รี ย แกรมลบและแกรมบวก ดั ง นั้ น Clavulanate
potassium จึงช่วยป้องกัน Amoxicillin ไม่ให้ถูกทาลายจากเอนไซม์ β – lactamase และช่วยให้ Amoxicillin ออกฤทธิ์
ท าลายเชื้ อ แบคที เ รี ย ได้ ใ นวงกว้ า งขึ้ น นอกจากนี้ Clavulanate potassium มี ผ ลต้ า น 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 ซึ่ ง ผลการต้ า นนี้ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การถ่ า ยทอดผลการดื้ อ ยาของ
แบคทีเรีย
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
0 2625 9999
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

85
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010041
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาเซโฟเพอราโซน โซเดียม และซัลแบคแทม โซเดียม/
(Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium)
Sulcef Injection
บริษัท สยามเภสัช จากัด ร่วมกับบริษัท ฟาร์มานูวา จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Sulcef Injection เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาสาคัญ คือ Sulbactam Sodium และ Cefoperazone Sodium
โดย Sulbactam เป็น penicillinic acid sulfone ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์ beta-lactamase ที่ผลิตโดยแบคทีเรีย
หลายชนิด จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทาลายเชื้อของยากลุ่ม cephalosporin ต่อแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยานี้
สาหรับ Cefoperazone เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม cephalosporin รุ่นที่ 3 ที่ออกฤทธิ์กว้าง สามารถออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ทั้งชนิดแกรมบวก แกรมลบ และชนิดที่ไม่ ใช้ ออกซิเ จน โดยการยับยั้ง การสร้างผนังเซลล์ข องเชื้ อแบคทีเ รีย จึงใช้ รั กษา
การติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อซึ่งไวต่อยา ดังนี้ โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ การติดเชื้อของอวัยวะภายในช่องท้องอื่ นๆ ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ เยื่อบุมดลูกอักเสบ
การติดเชื้ออื่นๆ ในระบบสืบพันธุ์ การติดเชื้อในกระแสเลือด การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน การติดเชื้อที่กระดูกและข้อ
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010042
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเมโรพีเนม (ไตรไฮเดรท) (Meropenem (as trihydrate)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
Mapenem Injection
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ฟาร์มานูวา จากัด และบริษัท สยามเภสัช จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
Mapenem (500 mg และ 1 g Injection) เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาสาคัญคือ Meropenem 500 มิลลิกรัม
และ 1 กรัม เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม carbapenem ออกฤทธิ์โดยรบกวนการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย เป็นยาปฏิชีวนะ
ที่ ออกฤทธิ์ กว้ างสามารถออกฤทธิ์ ต้ า นเชื้ อแบคที เ รี ย ได้ ทั้ ง แกรมบวกและแกรมลบ และทนต่ อเอนไซม์ Serine Betalactamase ของแบคทีเรีย มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ ได้แก่ การติดเชื้อในช่อง
ท้อง การติดเชื้อที่ผิวหนัง การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง การติดเชื้อที่ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน เช่น เยื่อบุมดลูกอักเสบและการอักเสบของอุ้งเชิงกราน การติดเชื้อในกระแสเลือด และ
การติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่า โดยในการรักษาอาจใช้เดี่ยว ๆ หรือใช้ร่วมกับยาขนานอื่น
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010043
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาคลินดามัยซิน ฟอสเฟต (Clindamycin phosphate)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
Rosil Injection
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ฟาร์มานูวา จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Rosil เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่ง 1 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสาคัญคือ Clindamycin phosphate 150 มิลลิกรัม
เป็ น ยาปฏิ ชี ว นะกลุ่ ม เป็ น อนุ พั น ธ์ ข อง Lincomycin ออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง (bacteriostatic) และท าลาย (bacteriocidal)
เชื้อแบคทีเรียโดยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของระดับยาที่บริเวณของการติดเชื้อ และความไวของเชื้อต่อยา โดยยับยั้งการสร้าง
โปรตีนของเชื้อแบคทีเรียโดยการจับกับ 50S ribosomal subunits ทาให้ไม่สามารถสร้างพันธะเปปไทด์ได้ ข้อบ่งใช้ในการ
รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ ได้แก่ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง การติดเชื้อที่
ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน การติดเชื้อที่กระดูกและข้อ การติดเชื้อทางสูติ-นรีเวช การติดเชื้อในช่องท้อง การติดเชื้อในกระแส
โลหิต และเยื่อบุหัวใจอักเสบ การติดเชื้อที่ฟัน เป็นต้น
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010044
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาลีโวฟล็อคซาซิน (Levofloxacin)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
Lefloxin IV Infusion
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท สยามเภสัช จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Lefloxin Injection (5 mg/ml) เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งประกอบด้วยตัวยาสาคัญ คือ Levofloxacin จัดเป็นยา
ปฏิชีวนะในกลุ่ม fluoroquinolone ที่ออกฤทธิ์กว้ าง โดยออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase และ topoisomerase IV
ของแบคที เ รี ย (type II DNA topoisomerases) ซึ่ ง มี ค วามจาเป็ นต่ อ การด ารงชี วิต และการแบ่ ง ตั ว ของเชื้ อแบคที เ รี ย
Levofloxacin มีความแรงเป็น 2 เท่าของ racemic ofloxacin และมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมลบได้กว้าง จึงใช้สาหรับ
รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ เช่น ปอดอักเสบชุมชน ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล การติดเชื้อที่ผิวหนัง
ชนิดไม่แทรกซ้อน การติดเชื้อผิวหนังชนิดแทรกซ้อน การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ (ชนิดไม่รุนแรงถึงปานกลาง)
กรวยไตอักเสบ (ชนิดไม่รุนแรงถึงปานกลาง) โพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน หลอดลมอักเสบเรื้อรังกาเริบเฉียบพลัน
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010045
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาอะไซโคลเวียร์ (โซเดียม) (Acyclovir (as sodium))
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
Vilerm Tablet
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท สยามเภสัช จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
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 ตามลาดับ Acyclovir ออกฤทธิ์โดยรบกวนการสังเคราะห์ DNA และยับยั้งขบวนการ replication ของไวรัส
ซึ่งขึ้นอยู่กับการเปลี่ยน Acyclovir ไปเป็น Acyclovir triphosphate ใช้ในการรักษาและป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่ไวต่ อยานี้
เช่น โรคเริมที่เกิดจาก Herpes simplex virus ที่ผิวหนัง และเยื่อบุเมือกรวมทั้งเริมที่อวัยวะเพศ ป้องกันโรคเริมในผู้ป่วย
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
0 2625 9999
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010046
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)
OLFOVEL-500
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด จ้าง บริษัท เมดิกา อินโนวา
จ ากั ด แ ล ะ ภ าค วิ ช าอายุ ร ศ าส ต ร์ ค ณะ แ พ ท ย ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบ
กับยาต้นแบบ
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาลีโวฟลอกซาซิ น (Levofloxacin) ขนาด 500 มิลลิกรัม เป็นยาต้านแบคทีเรียในกลุ่ มฟลูโ อโรควิโ นโลนที่
ออกฤทธิ์กว้ างโดยการยั บยั้งเอนไซม์ DNA gyrase ของแบคทีเรีย ซึ่งมีความจาเป็ นต่ อการด ารงชี วิตและการแบ่ งตั วของ
แบคทีเรียมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง รวมถึงเชื้ออื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรค
ในส่วนของยา OLFOVEL-500 ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ทาให้มั่น ใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุ ณภาพเทียบเท่ ากับยาต้ นแบบ
(Original) ขณะเดี ย วกั น ยา OLFOVEL-500 ยั ง มี ก ารท าการศึ ก ษาชี ว สมมู ล (Bioequivalence Study) โดยภาควิ ช า
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีค วามแตกต่างกั บ ยา
CRAVIT 500 ซึ่งเป็นยาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010047
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยามีลอกซิแคม (Meloxicam)
MELOBIC-15
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด 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 พ ท ย ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยา
ต้นแบบ
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยามีลอกซิแคม (Meloxicam) ขนาด 15 มิลลิกรัม มีคุณสมบัติระงับอาการปวด และอาการอักเสบ ในกลุ่มยา
ต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs-NSAIDs) โดยมีหน้าที่ในการยับยั้งการสร้ าง
Prostaglandin ผ่านทางเอนไซม์ Cyclooxygenase type II (COX-II) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ
ในส่ วนของยา MELOBIC-15 ผลิ ต โดยโรงงานที่ ไ ด้รั บมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่ ง ได้ รั บ การตรวจสอบและ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ทาให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ
(Original) ขณะเดียวกันยา MELOBIC-15 ยังมีการทาการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) โดยภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัช จลนศาสตร์ไ ม่มีค วามแตกต่ างกั บ ยา MOBIC ซึ่งเป็นยา
ต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010048
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil)
TODESAAR 8, TODESAAR 16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด จ้าง บริษัท เมดิกา อินโนวา
จากัด และ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ท าการศึ กษาชี วสมมู ล เปรี ย บเที ย บกั บ ยา
ต้นแบบ
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil) มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่ วยโรคความดั นโลหิตสูง รักษา
ผู้ ป่ วยภาวะหั วใจล้ มเหลวและผู้ ป่ วย impaired left ventricle systolic function (ที่ มี left ventricular ejection fraction
≤40%) โดยใช้ร่วมกับยากลุ่ม ACE inhibitors แบบ add-on therapy หรือใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยากลุ่ม ACE inhibitors
ในส่ วนของยา TODESAAR 8 และ TODESAAR 16 ผลิ ตโดยโรงงานที่ ได้ รั บมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่ งได้ รั บ
การตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ทาให้มั่นใจได้ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพเทียบเท่ ากับ
ยาต้นแบบ (Original) ขณะเดียวกันยา TODESAAR 8 และ TODESAAR 16 ยังมีการทาการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence
Study) โดยภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ ไม่ มี
ความแตกต่างกับยา BLOPRESS ซึ่งเป็นยาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010049
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)
TOPRELIN 150
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด จ้าง บริษัท เมดิกา อินโนวา
จ ากั ด แ ล ะ ศู นย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ นาท า ง ชี ววิ ท ย าศ า ส ต ร์
กองอายุ ร กรรม โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า ท าการศึ ก ษา
ชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin) ขนาด 150 มิลลิกรัม มีข้อบ่งใช้สาหรับรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติ ของ
เส้นประสาทส่วนกลางและส่วนปลายในผู้ใหญ่ (Neuropathic pain) และใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชักมาตรฐานในการรักษา
โรคลมชักแบบ partial seizure
ในส่วนของยา TOPRELIN 150 ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จากต่างประเทศ ทาให้มั่นใจได้ว่ายาที่ ผลิตมีคุ ณภาพเทียบเท่ ากั บยาต้นแบบ (Original)
ขณะเดี ยวกั น ยา TOPRELIN 150 ยั งมี การท าการศึ กษาชี วสมมู ล (Bioequivalence Study) โดยศู นย์ วิจัย และพั ฒ นาทาง
ชีววิทยาศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งพบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับยา LYRICA
150 ซึ่งเป็นยาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010050
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
คลอวาส-40 (CHLOVAS-40)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมัน โดยออกฤทธิ์ยับยั้งของเอ็นไซม์ HMG-CoA
reductase ซึ่งทาหน้าที่เร่งปฏิกิริยารีดักชั่นของ 3-hydroxy-3 methylglutaryl-coenzyme A ให้กลายเป็น mevalonate
ในกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ ซึ่งมีข้อบ่งใช้ ดังนี้
1. ลดความเสี่ ย งการเกิ ด กล้ า มเนื้ อหั วใจหลอดเลื อด โรคหลอดเลื อดสมอง การท า revascularization
procedures การเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะหั วใจล้ มเหลว และอาการเจ็บหน้าอกจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ
2. รักษาผู้ป่วย Fredrickson type III ซึ่งตอบสนองไม่เพียงพอต่อการควบคุมอาหาร
3. ใช้เป็นยาที่ใช้เสริ มกับการควบคุมอาหารในการลดระดับคอเลสเตอรอลรวม lipoprotein cholesterol
มี ค วามหนาแน่ นต่ า (LDL-C) apolipoprotein B (apo B) และไตรกลี เ ซอไรด์ ที่ สู ง และช่ วยเพิ่ มระดับ
lipoprotein cholesterol ที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
4. ใช้สาหรับป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมันที่มีประสิทธิภาพ และสามารถให้โดยการรับประทาน
2. เป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรให้มีความคงตัวดีขึ้น และมีการละลายดีขึ้น
3. เป็ นยาที่ ไ ด้ พั ฒ นาจนสามารถผลิ ต ในประเทศไทย ด้ วยกระบวนการผลิ ต และควบคุ มคุ ณ ภา พ
มาตรฐานการผลิตที่ดี ที่ได้ รับ การรั บรองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing Practices
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
4. มีวิธีการผลิตที่ทาให้ตัวยาส าคัญ กระจายตัวได้ อย่างสม่ าเสมอ และเพิ่มความคงตัวของยาด้วยการ
เคลือบเม็ดยา
5. มีชีวสมมูลกันทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท มิลลิเมด จากัด
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010051
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เอโทซิน (ATOZIN)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาอะซิ โ ธรมั ย ซิ น (Azithromycin) เป็ นยาปฏิ ชี ว นะในกลุ่ ม แมคโครไลด์ (Macrolide) ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ต้ า นเชื้ อ
แบคทีเรีย มีกลไกการออกฤทธิ์โดยการจับกับ 50S ribosomal subunit ของเชื้อจุลชีพที่ไวต่อยานี้ ส่งผลให้เกิดการยับยั้ง
การสังเคราะห์โปรตีน ยาอะซิโธรมัยซิน มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค ดังนี้
1. การติดเชื้อแบคทีเรียที่กาเริบอย่างเฉียบพลันในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. ไซนัสอักเสบเฉียบพลันจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
3. การติดเชื้อเฉียบพลันในหูชั้นกลาง
4. โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน (CAP)
5. แผลริมอ่อน (chancroid) ในเพศชาย
6. คอหอยอักเสบ/ทอนซิลอักเสบ
7. การติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังชนิดไม่ซับซ้อน
8. ท่อปัสสาวะอั กเสบและปากมดลู กอั กเสบ ที่เกิดจากเชื้ อ Chlamydia trachomatis (หนองในเที ย ม)
และที่เกิดจากเชื้อ Neisseria gonorrhoeae (หนองในแท้)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาเอโทซิน เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ และสามารถให้โดยการรับประทาน
2. ยาเอโทซิน รูปแบบยาแคปซู ลเป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรตารับยาให้มีความคงตัวดีขึ้น และมีการ
ละลายดีขึ้น
3. ยาเอโทซิน เป็นยาที่ได้พัฒ นาจนสามารถผลิต ในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุ ม
คุ ณภาพมาตรฐานการผลิ ต ที่ ดี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing
Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
4. ยาเอโทซิน มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น
ยาจึงมีความปลอดภัยและสามารถนาไปใช้ใ นการรั กษาในมนุ ษย์ได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพเทีย บเท่ า
ยาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท มิลลิเมด จากัด
0 2461 1234
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010052
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone
Hydrochloride)
ไกตาโซน (GITAZONE) และ ไกตาโซน-ฟอร์ท (GITAZONEFORTE)
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
บริษัท มิลลิเมด จากัด
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ ท มี ตั วยาส าคั ญ คื อ ไพโอกลิ ท าโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone
Hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด เป็นยาลดระดับน้าตาล เพิ่มฤทธิ์การควบคุม
ระดั บ น้ าตาล โดยท าให้ เ ซลล์ กล้ ามเนื้ อและเนื้ อเยื่ อไขมั นนั้ นไวต่ อฮอร์ โมนอิ นซู ลิ น และยั บ ยั้ ง การสร้ างน้ าตาลจากตับ
ยาไพโอกลิ ท าโซนมี ก ารกระตุ้ น peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPAR-gamma) ซึ่ ง พบมาก
บริ เ วณเนื้ อ เยื่ อ ไขมั น กล้ า มเนื้ อ ลายและตั บ ส่ ง ผลให้ ก าร transcription ของ insulin-positive genes เพิ่ ม มากขึ้ น
ทาให้เกิดกระบวนการควบคุมการนาน้าตาลกลูโคสไปใช้ และการเมแทบอลิซึมของไขมันในร่างกาย
ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท มีข้อบ่งใช้ ดังนี้ ใช้ลดระดับน้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยให้
รั บ ประทานเพี ย งอย่ างเดีย วหรืออาจใช้ ร่ วมกั บ ยาลดระดั บ น้ าตาลชนิ ด อื่ น เช่ น Sulfonylurea, Metformin หรื อยาฉี ด
อินซูลิน ทั้งนี้ ควรมีการควบคุมอาหารและการออกกาลังกายควบคู่กัน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ ท มี ตั ว ยาส าคั ญ คื อ ไพโอกลิ ท าโซน ไฮโดรคลอไรด์
(Pioglitazone Hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด
2. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท ได้รับการพัฒนาสูตรตารับยาให้มีการแตกตั วเร็ ว และมีการ
ละลายที่ดีขึ้น
3. ยาไกตาโซน เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรต้นตารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิต
และควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานการผลิ ต ที่ ดี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน GMP/PICs (Good
Manufacturing Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
4. ยาไกตาโซน และยาไกตาโซน-ฟอร์ท มีกระบวนการผลิตที่ทาให้ตัวยาสาคัญกระจายตัวอย่างสม่าเสมอ
5. ยาไกตาโซน (GITAZONE : Pioglitazone 15 mg) ได้ถูกนามาศึกษาการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาใน
หลอดทดลอง พบว่ามีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรมกับยาไกตาโซน-ฟอร์ท (GITAZONE-FORTE :
Pioglitazone 30 mg) โดยมียาทั้งสองตารับ มีสถานที่ผลิตเดียวกัน และมีกระบวนการผลิตเดี ยวกั น
และมี Dose proportionality
6. ยาไกตาโซน-ฟอร์ท (GITAZONE-FORTE) มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภั ณฑ์ยา
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้นยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถนาไปใช้ในการรักษามนุษย์ได้อย่ าง
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ
++++++++++++++++++++
บริษัท มิลลิเมด จากัด
0 2461 1234
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010053
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เค-ซุวา 20 (K-ZUVA 20)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาโรซูวาสทาทิ น (Rosuvastatin) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ มลดไขมั น โดยออกฤทธิ์ยั บยั้ งของเอ็ นไซม์ HMG-CoA
reductase ซึ่งทาหน้าที่เร่งปฏิกิริยารีดักชั่นของ 3-hydroxy-3 methylglutaryl-coenzyme A ให้กลายเป็น mevalonate
ในกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ ซึ่งมีข้อบ่งใช้ ดังนี้
1. สาหรับรักษาความผิดปกติของไขมันในเลือด
2. สาหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับปฐมภูมิ
3. สาหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับทุติยภูมิ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มลดไขมันที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้โดยการรับประทาน
2. ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรตารับยาให้มีความคงตัวดีขึ้น และมีการละลายดีขึ้น
3. ยาเค-ซุวา 20 เป็นยาที่ได้พัฒนาจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตและควบคุม
คุ ณภาพมาตรฐานการผลิ ต ที่ ดี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน GMP/PICs (Good Manufacturing
Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
4. ยาเค-ซุวา 20 มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น
ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถนามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายา
ต้นแบบ
5. การศึกษาการละลายในหลอดทดลองของยา ยาเค-ซุวา 20 พบว่ามีการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาใน
หลอดทดลองเหมือนกัน และสามารถออกฤทธิ์ได้ทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบในขนาดความแรง
เดียวกัน
++++++++++++++++++++

บริษัท มิลลิเมด จากัด
0 2461 1234
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010054
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ไดโอฟอร์จ-160 (DIOFORGE-160)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาไดโอฟอร์จ-160 มีตัวยาสาคัญ คือ วาลซาร์แทน (Valsartan) 160 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ดเคลือบ
ฟิ ล์ ม ยาวาลซาร์ แ ทน (Valsartan) เป็ น ยาในกลุ่ ม angiotensin II type 1 receptor (AT1) antagonists ซึ่ ง การยั บ ยั้ ง
ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดฤทธิ์ลดความดันโลหิตจากการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือด ยับยั้งฤทธิ์ของระบบประสาทซิมพาเทติก
และนาไปสู่การลดการดาเนินไปของภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ยาไดโอฟอร์จ-160 มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค ดังนี้
1. สาหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง
2. สาหรับรักษาโรคภาวะหัวใจล้มเหลว
3. สาหรับรักษาภาวะหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาไดโอฟอร์จ-160 มีตัวยาสาคัญ คือ วาลซาร์แทน (Valsartan) 160 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ด
เคลือบฟิล์ม
2. ยาไดโอฟอร์จ-160 เป็นยาที่ได้รับการพัฒนาสูตรตารับยาให้มีการแตกตัวที่ดีและการละลายที่ดี มีการ
เคลือบฟิล์มเม็ดยาเพื่อเพิ่มความคงตัวของเม็ดยา
3. ยาไดโอฟอร์จ-160 เป็นยาที่ได้พัฒนาสูตรตารับจนสามารถผลิตในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิต
และควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานการผลิ ต ที่ ดี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน GMP/PICs (Good
Manufacturing Practices Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
4. ยาไดโอฟอร์จ-160 มีกระบวนการผลิตที่ทาให้ตัวยาสาคัญกระจายตัวอย่างสม่าเสมอ
5. ยาไดโอฟอร์จ-160 มีชีวสมมูลทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ
ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถนามาใช้ใ นการรั กษาในมนุ ษย์ ได้ อย่ างมีประสิท ธิ ภ าพ
เทียบเท่ายาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท มิลลิเมด จากัด
0 2461 1234
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010055
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยามานิดิปีน ไฮโรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เคอดิกา 20 (Kerdica 20)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท แมคโครฟาร์ จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท แมคโครฟาร์ จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท แมคโครฟาร์ จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Kerdica 20 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ใช้สาหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง มีการวิจัยและพัฒนาเพื่ อหา
สู ต รยาที่ เ หมาะสม มี คุ ณภาพผ่ านตามข้ อกาหนดตามมาตรฐานต ารายา และมี การศึ กษาเปรี ย บเที ยบชี วสมมู ล ของยา
(Bioequivalence study) กับยาต้นแบบ โดยศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบ สามารถใช้ทดแทนกันได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คนไข้สามารถเข้ าถึง
ยาได้มากขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการรักษาผู้ป่วย ในขณะที่ผู้ป่วยยังคงได้รับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเดิม
++++++++++++++++++++

บริษัท แมคโครฟาร์ จากัด
0 2319 8679
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

100
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010056
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาผสมอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิกแอซิด (โคอะม็อกซิคลาฟ)
(Amoxicillin and Clavulanic acid (Co-amoxiclav))
เอเอ็มเค (AMK)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด ร่วมกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
จากัด
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด
เมษายน 2561 – เมษายน 2564 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
“AMK” หรือชื่อภาษาไทย “เอเอ็มเค”ประกอบด้วยตัวยาสาคัญสองชนิด คือ อะม็อกซีซิลีน (amoxicillin) และ
คลาวูลานิกแอซิด (clavulanic acid) 875/125 มิลลิกรัม มีข้อบ่งชี้สาหรับรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียทั้งแกรม
บวก ลบ และแอนแอโรบิคแบคทีเรีย ได้แก่ การติดเชื้อที่หู ปอด ไซนัส ผิวหนัง และทางเดินปัสสาวะ อะม็อกซีซิลินเป็ น
ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน ทาหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ส่วนคลาวูลานิกแอซิดเป็ นยาที่ยับยั้งเอนไซม์
เบต้า – แลคแทมเมส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียถูกทาลายโดย amoxicillin ยา AMK เป็นผลิตภัณฑ์
รูปแบบยาเม็ดสาหรับรับประทานตามแพทย์หรือเภสัชกรสั่ง
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 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยเสริมสร้ าง
ความเชื่อมั่นในความสามารถของการทดสอบและสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ
4. ยา AMK ได้ รั บ การท าชี วสมมู ล เที ย บกั บ ยาต้ นแบบ และได้ ผ ลว่ า ยา AMK มี ค วามเท่ าเที ย มกั บ
ยาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด
0 2910 0950
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

101
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010057
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
โทนาฟิล 100 (TONAFIL 100)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยา TONAFIL 100 ประกอบด้ วยตั วยา Sildenafil 100 มิ ล ลิ กรั ม ออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การท างานของเอนไซม์
Phosphodiesterase type-5 (PDE5) ทาให้เกิดการเพิ่มของสารเคมี cGMP ส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดแดง
เกิดการคลายตัว ทาให้เลือดไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงองคชาตของบุรุษได้มากขึ้น มีข้อบ่งใช้สาหรับรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศ เนื่องจากอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์เป็นที่พึงพอใจ (Erectile Dysfunction (ED))
ยา TONAFIL 100 ในรู ป แบบ Film-Coated Tablets เป็ นยาที่ พั ฒ นาและผลิ ต ภายในประเทศไทย เพื่ อ
ทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ โดยยานี้ผลิตภายใต้มาตรฐาน EU GMP (PIC/S)
ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ PIC/S จาก
ต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ด้วย
ยา TONAFIL 100 มี ร ายงานการศึ ก ษาชี ว สมมู ล (Bioequivalence Study) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสามั ญ
เปรี ย บเที ย บกั บ ยาต้ นแบบ (VIAGRA) โดยบริ ษัท เมดิ กา อิ นโนวา จากั ด และภาควิ ช าเภสั ช วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ค่าทางเภสัชจลนศาสตน์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบอย่างมีนัยสาคัญ จึงสามารถใช้ ย านี้
แทนหรือเปลี่ยนกับยาต้นแบบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้
++++++++++++++++++++

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

สานักงบประมาณ

102
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010058
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาแอมโลไดปิน (Amlodipine)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
แอมโลปิน (Amlopine)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. ยาแอมโลปิน (Amlopine) มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง (hypertension) โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด (myocardial ischemic) ทั้งจากที่มีการอุดตันของหลอดเลือดซึ่งทาให้มีอาการเจ็บหน้าอกที่คงที่และเรื้อรังจาก
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (chronic stable angina) หรือมีอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพราะมีการหด
เกร็ ง หรื อหดตัวของหลอดเลือดโคโรนารี (prinzmetal’s or variant angina) ลดความเสี่ ย งที่ จะได้รับ การท า coronary
revascularization และป้องกันการต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะมีอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหั วใจ
ขาดเลือด โดยมีหลักฐานว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) (เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
หรือมี ejection fraction น้อยกว่า 40%)
2. ยาแอมโลปิ น (Amlopine) มี การศึ กษาชี วสมมู ล เปรี ย บเที ย บกั บ ยาต้ นแบบ โดยภาควิ ช าเภสั ช วิ ท ยา
คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ และสามารถใช้แทนกันได้ ที่ได้รับการ
รับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายชื่อผลิตภัณฑ์ในหนังสือรายชื่อผลิตภัณฑ์สามัญใหม่ที่มีค วาม
เท่าเทียมในการบาบัดรักษากับยาต้นแบบ (Orange Book)
3. ยาแอมโลปิน (Amlopine) เป็นยาที่พัฒนาและผลิต ในประเทศไทย และลดค่าใช้จ่ายในการรั กษาในการ
รักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ดีใ นการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แ ละ
วิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s)
++++++++++++++++++++

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
0 2737 6717
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

103
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010059
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
แอสแต ชิวเอเบิล 5 มก.(ASTAIR CHEWABLE 5 MG)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยามอนเทลูคาสต์ โซเดียม ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ASTAIR CHEWABLE 5 MG นี้เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ด
ชนิดเคี้ยว เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงป้องกันการเกิดอาการหอบในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
รักษาผู้ป่วยโรคหอบหืด จากการแพ้แ อสไพริ น และป้องกันภาวะหลอดลมหดตั วเนื่ องจากออกกาลั งกายใช้ทั้ งผู้ ใหญ่ แ ละ
เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ทั้งเยื่อจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป และเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตลอดปีในผู้ใหญ่และ
เด็ กอายุ 6 เดื อนขึ้ นไป โดยยาต้ นแบบในชื่ อการค้ า Singulair 5 mg ที่ นาเข้ าจากต่ างประเทศมี ร าคาสู ง บริ ษัท จึ ง ได้
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาโดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยและคัดเลือกสูตรตารับ ศึกษาความคงสภาพของยา รวมทั้งการศึกษา
ชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จากัด ซึ่งพบว่ามีความทัดเทีย มกั น
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นยาที่ใช้ป้องกันและรั กษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงป้องกันการเกิดอาการหอบในช่ วงเวลา
กลางวันและกลางคืน
2. ใช้รักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดจากการแพ้แอสไพริน และป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจากออกกาลังกาย
3. ใช้บรรเทาอาการเยื่ อจมู กอั กเสบจากภู มิแ พ้ใ นช่ วงเวลากลางวันและกลางคื น ทั้งเยื่อจมูกอั กเสบ
จากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล และเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตลอดปี
4. เป็ นยาเม็ ด ชนิ ด เคี้ ย ว เหมาะส าหรั บ เด็ กและผู้ ป่วยที่ ไ ม่ สามารถกลื นยาได้ มี ร สชาติ ดี จึง ช่ วยเพิ่ม
ความร่วมมือในการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็ก
5. เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ
ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่า
++++++++++++++++++++

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จากัด

0 2420 1632-5

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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104
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010060
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine
dihydrochloride)
เลโวเซต (Levocet)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด (มหาชน)
เมษายน 2561 – เมษายน 2564 (3 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ ภายใต้ชื่อการค้า Levocet เป็นยาสามัญ ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยเอกชนไทย
เพื่อใช้รักษาอาการที่เกี่ยวเนื่องกันสภาวะการแพ้ต่างๆ เช่น เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดูกาล เยื่อบุจมูกอักเสบจาก
การแพ้ตลอดปี และลมพิษที่เป็นเรื้อรัง ซึ่งยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่ างประเทศมีร าคาสูง บริษัทจึงได้ดาเนินก ารวิ จัย และ
พัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูลวิจัยและคัดเลือกสูตรตารับที่เหมาะสม รวมทั้งการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ
ซึ่งพบว่ามีความเท่าเทียมกันและได้รับอนุมัติทะเบียนตารับยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา Levocetirizine dihydrochloride 5 มิลลิกรัม
2. ใช้รักษาอาการที่เ กี่ย วเนื่ องกับ สภาวะการแพ้ต่ างๆ เช่น เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดู ก าล
เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ตลอดปี และลมพิษที่เป็นเรื้อรัง
3. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ สามารถใช้แทน
กันได้ โดยได้รับการรับรองผลการศึ กษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากสานั กงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)
4. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยเพื่อทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme
(PIC/S)
++++++++++++++++++++

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด

0 2943 0935

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010061
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline HCl)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ซิซาลอน 50 (SISALON 50)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. Sertraline จั ด เป็ นยาในกลุ่ มรั กษาโรคซึ มเศร้ า โดยเป็ นตั วยั บ ยั้ ง reuptake ที่ neuron ที่ เ จาะจงต่ อ
neuronal serotonin (5-HT) แ ต่ มี ผ ล ต่ อ norepinephrine แ ล ะ dopamine neuronal reuptake
น้ อย มาก Sertraline ไม่ มี ค วามดึ ง ดู ด ที่ 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
ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
4. ยา SISALON 50 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึง
ยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
0 3856 4930 - 32
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010062
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาโทพิราเมท (Topiramate)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
พราด็อกซ์ 25 (PRADOX 25)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. Topiramate เป็นยาต้านการชั กโดยยับ ยั้ง neuronal voltage – dependent ที่ sodium channels มี
ผลทาให้เพิ่มประสิทธิภาพของ GABA (A) และต้านฤทธิ์ของ AMPA/kainite glutamate receptors และ
ยับยั้ง Carbonic anhydrase ได้เล็กน้อย
2. Topiramate เป็ นยาที่ ผ ลิ ต ขึ้ นในประเทศไทย ที่ มีชี วสมมู ล เที ย บเท่ า กั บ ยาต้ น แบบจากต่ างประเทศ
แต่มีราคาที่ถูกกว่า
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา PRADOX 25 : ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีข าว กลม นูนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร T อีกด้านหนึ่ ง
มีเลข 25
2. ยา PRADOX มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค
ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่อความสะดวกในการบริหารยา
4. PRADOX เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึง ยาที่ มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ แต่มีราคาที่ประหยัดกว่า
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
0 3856 4930 - 32
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010063
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
โวซิน 250 (VOCIN 250) และ โวซิน 500 (VOCIN 500)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. Levofloxacin คือ S (-) enantiomer ของ fluoroquinolone ofloxacin โดย levofloxacin จะไปยับยัง้
DNA gyrase โดยจะไปยั บ ยั้ ง การคลายเกลี ย วของ DNA และตั ด สาย DNA ซึ่ ง เอนไซม์ DNA gyrase
(topoisomerse ll) เป็นเอนไซม์สาคัญที่เป็ นส่ วนประกอบของโครงสร้างของ DNA และจาเป็นต่อ DNA
replication และ transcription, DNA repair recombination และ transposition
2. Levofloxacin เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ยา VOCIN 250 เป็นยาเม็ด รูปยาว นูน ปลายมนทั้ง 2 ด้าน เคลือบฟิล์มสี ชมพู อ่อน ด้านหนึ่ ง มี
อักษร LF และเลข 250 อีกด้านหนึ่งเรียบ
2. ยา VOCIN 500 เป็นยาเม็ด รูปยาว นูน ปลายมนทั้ง 2 ด้าน เคลือบฟิล์มสี ชมพู อ่อน ด้านหนึ่ ง มี
อักษร LF อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง และเลข 500 อยู่ด้านหนึ่งของขีดแบ่งครึ่ง
3. ยา VOCIN มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค
ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุค ลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ ผลิต วันที่หมดอายุข องยา
ได้ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
0 3856 4930 - 32
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010064
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาพรามิเพซอล (Pramipexole)
พราเมกซอล 0.25 และ พราเมกซอล 1
(PRAMEXOL 0.25 และ PRAMEXOL 1)
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัท เมดไลน์ จากัด
บริษัท ยูนีซัน จากัด
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. Pramipexole จั ด เป็ น nonergot dopamine agonist โดยจะไปจั บ ที่ D2 subfamily dopamine
receptor แบบจาเพาะ และที่ D3 และ D4 receptor การที่ pramipexole จับที่ receptor ดังกล่าวมี
ผลทาให้กระตุ้นฤทธิ์ของ dopamine ที่เส้นประสาท striatum และ substantia nigra
2. PRAMEXOL เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ
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 มีการศึกษาชี วสมมู ล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา มีความเทียบเท่ าการ
รั กษาโรค ไม่ แ ตกต่ างกั บ ยาต้ นแบบที่ นาเข้ าจากต่ างประเทศ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ดเพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
0 3856 4930 - 32
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010065
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin succinate)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ซอฟแคร์ 10 (Sofcare 10)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. Solifenacin ออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง ที่ Muscarinic receptors ส่ ง ผลให้ ล ดการหดตั วของกระเพาะปั ส สาวะ
เพิ่มปริมาณปัสสาวะที่เหลืออยู่และลดความดันที่กล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะปัสสาวะ
2. Solifenacin เป็ นยาที่ ผ ลิ ต ขึ้ นในประเทศไทย ที่ มีชี วสมมู ล เที ย บเท่ า กั บ ยาต้ นแบบจากต่ า งประเทศ
แต่มีราคาที่ถูกกว่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ยา Sofcare 10 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูป ยาวรี ปลายมน นูนทั้งสองด้ าน เคลือบฟิล์ม สีชมพู อ่อ น
ด้านหนึ่งมีเลข 10 อีกด้านหนึ่งเรียบ
2. ยา Sofcare 10 มิลลิกรัม มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายา มีความเทียบเท่า
การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุ คลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา
ได้ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
0 3856 4930 - 32
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010066
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเดส-ลอราทาดีน (Desloratadine)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
อัลโลล่า 5 (ALLORA 5)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. DESLORATADINE เป็น tricyclic histamine antagonist ที่ออกฤทธิ์ยาว ซึ่งออกฤทธิ์ ยับยั้ง histamine
แบบจาเพาะ ต่ อ H1-receptor โดย desloratadine ไปมี ผ ลต่ อ H1-receptor อย่ างมี นัย ส าคั ญ จาก
การศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า desloratadine ไปยับยั้งการหลั่งของ histamine ใน mast cells ของ
มนุษย์
2. ALLORA 5 เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ยา ALLORA 5 เป็นยาเม็ดรูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีเลข 5 อีกด้านหนึ่งเรียบ
2. ยา ALLORA 5 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษา
โรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
4. ยา ALLORA 5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
0 3856 4930 - 32
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010067
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยารีบามิไพด์ (REBAMIPIDE)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
บาปิด 100 (BAPID 100)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. Rebamipide ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นการสร้าง prostaglandin และเยื่อเมือกในกระเพาะอาหาร ยับยั้ง
การอักเสบ การสะสมของเม็ดเลือดขาว
2. BAPID 100 เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ยา BAPID 100 เป็ น ยาเม็ ด รู ป กลมนู น ทั้ ง สองด้ า น เคลื อ บฟิ ล์ ม สี ข าว ด้ า นหนึ่ ง มี อั ก ษร REB
อีกด้านหนึ่งมี 100
2. ยา BAPID 100 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ายามีความเทียบเท่าการรักษาโรค
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้
ทุกเม็ด เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
4. ยา BAPID 100 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน สามารถเข้าถึงยาที่
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด
0 3856 4930 - 32
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010068
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเออร์บีซาร์แทน (Irbesartan)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เออร์บิซาร์ (IRBEZAR)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยาเออร์ บี ซ าร์ แ ทน ภายใต้ ชื่ อทางการค้ า เออร์ บิ ซาร์ (IRBEZAR) ขนาด 300 มิ ล ลิ กรั ม รู ป แบบยาเม็ ด
เคลื อบฟิ ล์ ม ข้ อบ่ ง ใช้ เ ป็ นยาเดี่ ย วหรื อใช้ ร่ วมกั บ ยาลดความดั นอื่ นๆ ในการรั กษาโรคความดั นโลหิ ต สู ง ใช้ รั กษาภาวะ
ความผิดปกติของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ส อง สาหรับผู้ป่วยที่มีระดับครีเอทินินในซีรั่มสูงขึ้ นและมีโปรตี นในปัส สาวะ
(มากกว่า 300 มก./วัน) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีประวัติการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ยาเออร์บิซาร์เป็นยาที่ได้พัฒนา
ตารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูก
ลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ ทาให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาใน
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้มากขึ้น และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ยาเออร์บิซาร์ มีตัวยาสาคัญ คือ Irbesartan 300 มิลลิกรัม เป็นยารูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
2. ยาเออร์ บิ ซ าร์ เ ป็ น ยาที่ ไ ด้ พั ฒ นาสู ต รต ารั บ วิ จั ย และพั ฒ นาจนสามารถผลิ ต ในประเทศไทย
ด้ วยกระบวนการผลิ ต และควบคุ ม คุ ณภาพมาตรฐานการผลิ ต ที่ ดี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
GMP/PICs
3. ยาเออร์ บิ ซาร์ ผ่ านการศึ กษาชี วสมมู ล พบว่ าทั้ ง อั ต ราและปริ มาณการดู ด ซึ มของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้น ยานี้จึงมีความปลอดภัยและสามารถนามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท มิลลิเมด จากัด
0 2461 1234
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010069
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
โคลพิโดเกรล จีพีโอ (75 มิลลิกรัม) (Clopidogrel GPO (75 mg))
หน่วยงานที่พัฒนา :
องค์การเภสัชกรรม
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
องค์การเภสัชกรรม
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
องค์การเภสัชกรรม
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ยา CLOPIDOGREL GPO ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ Clopidogrel ในขนาด 75 มิลลิกรัม
ยา Clopidogrel เป็นยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ออกฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดโดยยับ ยั้ง
การจั บ ของ adenosine diphosphate (ADP) กั บ P2Y12 receptor ที่ เ กล็ ด เลื อ ดอย่ า งจ าเพาะเจาะจง ท าให้ ADP
ไม่สามารถกระตุ้ นการเปลี่ย นแปลงของ glycoprotein GP llb/llla complex ส่งผลให้เกิดการยั บยั้ง การเกาะกลุ่ ม ของ
เกล็ ด เลื อด มี ข้ อบ่ ง ใช้ ใ นการรั ก ษาโรคเส้ นเลื อดอุ ด ตั นทั้ ง ในหั วใจ (Myocardial ischemia) และในสมอง (Cerebrovascular accident) มีขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง โดยจะรับประทานพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้
ยา CLOPIDOGREL GPO มีการศึกษาชีวสมมูลกับยาต้นแบบ (PLAVIX®) ผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 2 รายการ
มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence)
++++++++++++++++++++

องค์การเภสัชกรรม
0 2203 8600 - 3
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010070
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin (as dihydrate))
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
Azith Capsule และ Azith Oral Suspension
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท สยามเภสัช จากัด ร่วมกับบริษัท ฟาร์มานูวา จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
บริษัท สยามเภสัช จากัด
ผู้จาหน่าย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
- Azith เป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีตัวยาส าคัญ คือ Azithromycin (as dihydrate) จัดเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ ม
macrolides ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย ใช้สาหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย
- ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยาต้นแบบ (Zithromax 250 mg capsule และ Zithromax
oral suspension)
- มีข้อมูลรายงานการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาปฏิชีวนะอะซิโทรมัยซินขนาด
ต่าและขนาดสูงในการรักษาสิวอักเสบระดับรุนแรงปานกลาง
++++++++++++++++++++

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
0 2625 9999
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

รหัส : 03020011
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส
ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System: Model-BioPlasma Cell
Modulation)
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
ร่ ว มวิ จั ย พั ฒ นา กั บ ภาควิ ช าฟิ สิ กส์ ค ณะ วิ ทย าศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพลาสมาและลาอณุภาคศู นย์
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นฟิ สิ ก ส์ แ ห่ ง ประเทศไทยคณะทั น ตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มแพทย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ช ะลอวั ย และฟื้ นฟู สุ ข ภาพ คณะแพทย์
แผนไทยอภั ย ภู เ บศร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาและโรงพยาบาล
อภัยภูเบศร์ ปราจีนบุรี
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จากัด
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จากัด
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ไบโอพลาสมา เป็นนวัตกรรมพลาสมาเย็นที่เกิดจากการผสมผสานระบบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดัน และ
ความถี่สูงให้ป ล่ อยคลื่ นสั ญ ญานออกเป็ นจั งหวะปิดเปิด ที่ค วบคุมได้ ให้ผ่านหัวจ่ ายชนิดที่ เป็ นตั วเก็บ ประจุท าจากฉนวน
กึ่งตัวนาพิเศษที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้น ในการสร้างลาพลาสมาให้มีอุณหภูมิต่าในสภาพบรรยากาศปกติ ทาให้สามารถ
ควบคุ มอั นตรายจากความร้ อนสู ง ที่ มักเกิ ด ร่ วมกั บ ระบบพลาสมาบรรยากาศทั่ วไปเพื่ อเป็ นทางเลื อ กแบบใหม่ ใ นการ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ไบโอพลาสมา (BioPlasma Cell Modulation) เป็นระบบพลาสมาบรรยากาศอุณหภูมิต่าที่ใช้อากาศธรรมดา
ที่อยู่โดยรอบหัวจ่ายเป็นตัวสื่อในการเกิดพลาสมาเมื่อนาเข้าไปประชิดใกล้หรือสัมผัสตรงกับผิว ทาให้เกิดเป็นลาพลาสมาชนิด
ฝอยละเอี ย ดจ านวนมาก (Multiple micro plasma filaments) วิ่ ง สู่ ผิ วท าปฏิ กิริ ย าลู กโซ่ ท างฟิ สิ ก ส์ แ ละเคมี เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของสิ่งที่มีหรือไม่มีชีวิตให้เกิดขึ้น
ในระบบพลาสมาที่ใช้อากาศธรรมดาเป็นตั วสื่ อกลางให้เ กิดพลาสมาเย็ นนี้ ให้ชื่ อว่ าระบบไบโอพลาสมามี ชื่ อ
การค้ าว่ า BioPlasma Cell Modulation มี ส องรู ป แบบคื อ BioPlasma Cell Modulation ชนิ ด ขาตั้ ง เคลื่ อนที่ ไ ด้ และ
EMW-BioPlasma Cell Modulation (system) ชนิดตั้งโต๊ะ ทั้งสองรุ่นเป็นเครื่องผลิตและจ่ายพลาสมาเย็นจากอากาศปกติ
เพื่อใช้กับ
1. การขัดลอกสิ่งสกปรกปนเปื้อน ไขมันและสิ่งตกค้างรวมทั้งขจัดเชื้อโรคจุลชีพที่ก่อให้เกิดสิวที่อยู่บนผิ วหนัง
โดยไม่เกิดบาดแผลเพื่อความสะอาดและปรับสภาพพื้นผิวและเร่งการซ่อมสร้างฟื้นฟูสภาพผิวใหม่
2. ช่วยเสริมสร้างบารุงสุขภาพผิวให้ดูงดงามแข็งแรงและช่ วยเสริมประสิทธิภ าพของเครื่องส าอางสมุนไพร
บารุงผิวและยาทารักษาสิว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. BioPlasma Cell Modulation ได้ ผ่ า นการทดสอบและรั บ รองประสิ ท ธิ ภ าพ มาตรฐานความ
ปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ทั่วไปชนิดความเสี่ยงต่า 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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2. BioPlasma Cell Modulation ไบโอพลาสมาชนิดปล่ อยลาพลาสมาตรงจากหัวจ่ายโดยใช้ อ ากาศ
เป็นตัวสื่อนาสู่ผิว เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมาเย็ นที่ได้พั ฒนาเพื่ อใช้ท างการแพทย์ที่ มีค วาม
ปลอดภัยสูงจากความร้อนที่เกิดกับเครื่องกาเนิดพลาสมารุ่นเดิม โดยการใช้หัวเก็บและจ่ายประจุชนิด
ที่พัฒนาขึ้นจากสารฉนวนกึ่ง ตัวนาไดอิ เ ล็ กตริ กที่ ออกแบบให้ ส ามารถท างานสอดคล้ องกับ เครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้าความถี่สูงที่มีกาลังต่ากว่า 50 วัตต์ชนิดส่งสัญญาณป้อนเป็นระบบพัลส์ที่ปรับความถี่แ ละ
กาลังส่งทาให้พลาสมาสร้างลาพลาสมาที่ไม่ร้อน เสถียร ทางานสม่าเสมอต่อเนื่องในการรักษา มีข้อ
บ่งชี้ในการใช้ คือ
- การขัดลอกผิวบาง ๆ เพื่อทาลายสิ่งสกปรกสิ่งตกค้างเชื้อโรคจุลชีพที่ก่อให้เกิดสิว เป็นการดูแล
รักษาความสะอาด และเพื่อรักษาสุขภาพผิวให้แข็งแรง
- ปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพผิวให้ดูดีขึ้น
- ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสิว และปัญหาจากสิวอักเสบ
- เสริมฤทธิ์ยาทาแก้สิวและสมุนไพรเครื่องสาอางบารุงผิวที่เป็นผลิตภัณฑ์ไทย
++++++++++++++++++++

บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จากัด

0 2960 1151 - 2
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

รหัส : 03020012
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท
ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System : Model-BioPlasmaJet
System)
รับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วม
วิ จัย พั ฒ นากั บ ภาควิ ช าฟิ สิ กส์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพลาสมาและลาอณุภาคศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้ า นฟิ สิ ก ส์ แ ห่ ง ประเทศไทยหน่ ว ยศั ล ย์ ศ าสตร์ ต กแต่ ง แผนก
ศัลย์ศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จากัด
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จากัด
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ไบโอพลาสมา เป็นนวัตกรรมเครื่องพลาสมาเย็ นที่เ กิด จากการผสมผสานระบบเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ มี
แรงดัน และความถี่สูงให้ปล่อยคลื่นสัญญานออกเป็นจังหวะปิดเปิดที่ควบคุมได้ให้ผ่านหัวจ่ายชนิดที่เป็นตัวเก็บประจุท าจาก
ฉนวนกึ่งตัวนาพิเศษที่มีการออกแบบ และพัฒนาขึ้น ในการสร้างลาพลาสมาให้มีอุณหภูมิต่าในสภาพบรรยากาศปกติ ทาให้
สามารถควบคุมอันตรายจากความร้อนสูงที่มักเกิดร่วมกับระบบพลาสมาบรรยากาศทั่วไปเพื่อเป็นทางเลือกแบบใหม่ใ นการ
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ไบโอพลาสมา BioPlasmaJet system เป็นระบบพลาสมาบรรยากาศอุณหภูมิต่าที่ใช้แก๊สเฉื่อย เช่น อาร์กอน
(หรือฮีเลียม) จ่ายผ่านไปยังหัวจ่ายทาให้เกิดเป็นลาพลาสมาอุณหภูมิต่าพ่นไปยังแผลหรือผิวเนื้อเยื่อโดยหัวจ่ายไม่ต้องสัมผัส
กับแผลหรือเนื้อเยื่อในระยะห่างประมาณ 3 มิลลิเมตร องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปลดปล่อยจากการแตกประจุ ได้แก่ อนุภาค
อนุ มู ล แสงโฟตอนที่ คายออกพร้ อมสนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าในล าพลาสมาจะทาปฏิกิริย าลูกโซ่ ทางฟิ สิกส์ และเคมี เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของแผลหรือเนื้อเยื่อ
ไบโอพลาสมาเจ็ท BioPlasmaJet มีสองแบบคือ 1. ชนิดขาตั้งเคลื่อนที่ได้ BPJ1 และ 2. ชนิดตั้งโต๊ะ BPJ2
คุ ณสมบั ติ : ไบโอพลาสมาเจ็ ท (BioPlasmaJet): เครื่ องให้ กาเนิ ด พลั ง งานพลาสมาเย็ นเพื่ อพ่ นฉายล าแสง
พลาสมาบนแผลผิวหนังของมนุษย์หรือสัตว์หรือบนเนื้อวัสดุที่ไม่สามารถทนความร้อนได้และหัวจ่ายไม่สัมผัสแผลโดยใช้ ง าน
ร่วมกับแก๊สเฉื่อย
ข้อบ่งใช้ : ลดการอักเสบและการติดเชื้อจุลชีพบนแผลหรือผิวหนัง
: ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและเชื้อรา
: ช่วยลดการเน่าซึมไหลเยิ้มของบาดแผล
: กระตุ้นการซ่อมสร้างสมานแผล ใช้เร่งการงอกของเนื้อใหม่และเร่งการปิดในแผลเรื้อรัง
คุณลักษณะเฉพาะ
1) BioPlasmaJet ผ่ านการทดสอบตามมาตรฐานเครื่ องมื อแพทย์ IEC 60601 – 1, IEC 60601 – 1 – 2
General requirement for safety and performance of medical device และได้รับการรับรอง
จาก อย. ให้ผลิตและจาหน่ายได้
2) BioPlasmaJet ไบโอพลาสมาเจ็ท เครื่องให้กาเนิดพลังงานพลาสมาเย็นเพื่อพ่นฉายลาแสงพลาสมา
บนแผลผิวหนังของมนุษย์หรือสัตว์หรือบนเนื้อวัสดุที่ไม่สามารถทนความร้อนได้และหัวจ่ายไม่ สั มผัส
แผลโดยใช้งานร่วมกับแก๊สเฉื่อย
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3) ข้อบ่งใช้ :
:
:
:
:

ลดการอักเสบและการติดเชื้อจุลชีพบนแผลหรือผิวหนัง
ช่วยยับยั้งและขจัดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ช่วยลดการเน่าซึมไหลเยิ้มของบาดแผล
กระตุ้นการซ่อมสร้างสมานแผล ใช้เสริมการรักษาแผลให้มีการงอกของเนื้อใหม่ และเร่ง
การปิดในแผลเรื้อรัง
++++++++++++++++++++

บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จากัด
0 2960 1151 - 2
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

รหัส : 03020013
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

หุ่นจาลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical
Model)
หุ่นจาลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จากัด
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จากัด
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)

คุณสมบัตินวัตกรรม:
เป็นหุ่นจาลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคลที่ขึ้นรูปจากเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ สาหรับใช้ในการ
วินิจฉัยโรค วิเคราะห์ และวางแผนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติที่ซับซ้อน เช่น ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกหรือพิการแต่กาเนิด
ของกะโหลกศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร ตลอดจนเนื้องอก หรือความพิการของกระดูกของผู้ป่ วย เป็นต้น โดยสามารถ
ทดลองทาการผ่าตัดจากหุ่นจาลองนี้ ก่อนที่จะทาการผ่าตัดจริง เพื่อกาหนดแนวทางการผ่า ตัดที่ปลอดภัยและได้ประสิท ธิ ผล
สูงสุด รวมถึงสามารถใช้ในการเป็นต้นแบบเพื่อเตรียมวัสดุฝังในแก่ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
หมายเหตุ : ชนิดของวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปเป็นหุ่นจาลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล ได้แก่ ABS, PLA และ Resin
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก หน้า ผ-1 ถึง ผ-5)
++++++++++++++++++++

บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จากัด
0 2901 7412
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

รหัส : 03020014
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore Mattresses)
SAWAKY : ที่นอนลดแผลกดทับ
(SAWAKY : Anti-Bedsore Mattress)
บริ ษั ท โอพี เ อสซี เฮลท์ จ ากั ด ได้ จ้ างคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นหน่วยงานวิจัย โดยได้รับเงิน
สนับสนุนโครงการคูปองนวัตกรรมจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2559
บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จากัด
บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จากัด
เมษายน 2561 – เมษายน 2569 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ที่นอนลดแผลกดทับ คือที่นอนแบบใหม่ ซึ่งปรับปรุงขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติในการช่วยลดแรงกดทับและระบาย
อากาศได้ตลอดเวลา จึงเหมาะสมต่อการนาไปใช้กับผู้ป่วยนอนติดเตียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ โดยได้รวม
เอาวัสดุที่มีคุณสมบัติลดแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและระบายอากาศบริเวณผิวหนังได้ตลอดเวลาเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้แก้ปัญหา
แผลกดทับ ซึ่งได้ออกแบบให้สอดคล้องกับสรีระร่างกายของมนุษย์ในท่านอนและการใช้งานที่เหมาะสม คือ ที่นอนลดแผลกด
ทับ ออกแบบให้มีโครงสร้าง 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นล่าง เป็นแผ่นระบายความร้อนทาหน้าที่พยุงน้าหนักให้เกิดความโปร่ง
ด้านล่าง และชั้นบน เป็นแผ่นฟองน้าเจาะรูพรุนขนาดใหญ่ทาหน้าที่ลดแรงกดทับต่อกล้ ามเนื้ อและถ่ายเทความร้อ นของ
ร่างกายลงสู่ด้านล่างได้รวดเร็วและตลอดเวลา เมื่อนาทั้งสองชั้นมาประกอบกั นจะเป็นโครงสร้างที่โปร่งตล อดทั้งผื น และ
โครงสร้างยังแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้ 5 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะมีขนาดเท่า ๆ กัน และแยกอิสระต่อกัน สามารถถอดทาความ
สะอาดได้ทีละส่วน สลับสับเปลี่ยนตาแหน่งได้ทุกตาแหน่ง (การสลับตาแหน่งเพื่อไม่ให้ฟองน้ายุบตัวในจุดเดิม ๆ หรือเป็น
หลุม และยังคงรูปเดิมตลอดอายุการใช้งาน)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ที่นอนลดแผลกดทับ เป็นที่นอนที่มีวัสดุ 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นล่าง เป็นแผ่นระบายความร้อน อีวีเอ
และชั้ นบน เป็ นแผ่ นฟองน้ า พี ยู เ จาะรู พ รุ นขนาดใหญ่ แ ละหุ้ มด้ วยผ้ ายื ด โพลี เ อสเตอร์ ที่ มีรู พ รุน
มีปลอกผ้าหรือผ้าปูที่นอนเป็นตัวยึดล็อกเบาะนอนทั้ง 5 ส่วนเข้าไว้ด้วยกัน
2. ที่ นอนลดแผลกดทั บ เป็ นที่ นอนที่ แ บ่ ง เป็ นส่ วน ๆ แต่ ล ะส่ วนมี ข นาด 40 x 87 x 5.5 เซนติ เ มตร
นามาเรียงต่อกันเพื่อใช้งาน มีขนาดรวม 87 x 200 x 5.5 เซนติเมตร ใช้วางบนเตียงนอนผู้ป่วยหรื อ
พื้นที่ที่เหมาะสม
3. ที่นอนลดแผลกดทับ เป็นที่นอนที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า และไม่ต้องซ่อมบารุง
4. สินค้ารับประกัน 3 ปี (รับประกันตัววัสดุแผ่นระบายความร้อนและแผ่นฟองน้า)
++++++++++++++++++++

บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จากัด
0 5502 5086 หรือ 09 8565 1692
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

รหัส : 03020015
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
คิดนี่-คลีน (KIDNY-KLEENTM)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท เมดิทอป จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท เมดิทอป จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท เมดิทอป จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เครื่ อ งล้ า งตั ว กรองไตเที ย มอั ต โนมั ติ KIDNY-KLEENTM Model COMPACT และ COMPACT II (ตั ว กรอง
ไตเทียมใช้กับเครื่องไตเทียมสาหรับทาการล้างไตของผู้ป่วยโรคไต) ใช้สาหรับการ Reprocess ตัวกรองไตเทียม (Dialyzer)
เพื่อการนาตัวกรองไตเทียมที่ใช้แล้วนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้กับตัวกรองไตเทียมชนิดต่างๆ ที่มี
ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ตัวกรองไตเทียมชนิด Low Flux, Middle Flux, High Flux และ Hemofilters โดยเครื่องจะทา
การล้ า ง (Clean) ตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพ ได้ แ ก่ การตรวจวั ด ค่ าปริมาตรที่เ หลื ออยู่ ของเส้ นใยในตัวกรอง ( TCV Test),
การตรวจสอบการแตกรั่ วของเส้ นใยตั วกรอง (Leak Test) และการอบฆ่ าเชื้ อตั วกรอง (Sterilization) ทั้ ง หมดเองโดย
อัตโนมัติ และยังมีการทาความสะอาด, อบฆ่าเชื้อ (Disinfection) ภายในระบบเองโดยอัตโนมัติ โดย Model COMPACT
จะเป็นแบบ 1 ช่องล้าง และ Model COMPACT II จะเป็นแบบ 2 ช่องล้างอยู่ในเครื่องตัวเดียวกัน ซึ่งสามารถล้างตัวกรอง
ไตเทียมได้ 2 ตัวพร้อมกัน โดยแยกการทางานเป็นอิสระ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เครื่ องมี คุ ณสมบั ติ ใ นการล้ างท าความสะอาด (Cleaning) ตั วกรองไตเที ย มได้ ภ ายในระยะเวลา
8 – 10 นาที
2. เครื่องสามารถตรวจวัดปริมาตร (Volume Testing) ของตัวกรองไตเทียมได้
3. เครื่องสามารถตรวจหาการรั่วซึม (Leak Testing) ของตัวกรองไตเทียมได้
4. เครื่องมีระบบเติมน้ายาฆ่าเชื้อเพื่ออบฆ่าเชื้อตัวกรองไตเทียมได้ (Sterilant Filling)
5. เครื่ อ งสามารถดู ด น้ ายาฆ่ า เชื้ อ เข้ ม ข้ น (Concentrate Solution) ไปผสมในเครื่ อ งอั ต โนมั ติ
(Auto Dilution) ตามโปรแกรมที่ผู้ใช้งานเลือก
6. เครื่ อ งผ่ า นการทดสอบความปลอดภั ย ด้ า นไฟฟ้ า ( Electrical Safety Test) ตามมาตรฐาน
IEC 60601-1: 2012
7. เครื่องผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Test) ตามมาตรฐาน IEC 60601-1-2
Ed.3: 2007
การรับประกันและบริการบารุงรักษา
บริษัทฯ รับประกันเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติเป็นเวลา 2 ปี รวมค่าบารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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รายการอุปกรณ์สาหรับเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (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
1
Assembly
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
1
Assembly
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
1
Assembly
13 Vented Dialysate Port
2
13 Cleaning Cap Assembly
1
Storage Cap
14 O-ring Calibrator Port Panel
6
14 Barrier Adapter
16
Mount
15 O-ring Dialysate Connector
6
15 Blood Port Storage Cap
4
16 Operating Manual
1
16 Vented Dialysate Port
4
Storage Cap
17 Certificate of Inspection
1
17 O-ring Calibrator Port Panel
12
Mount
18 O-ring Dialysate Connector
12
19 Operating Manual
1
20 Certificate of Inspection
1
++++++++++++++++++++

บริษัท เมดิทอป จากัด
0 2933 1133
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

รหัส : 03020016
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair)
หน่วยงานที่พัฒนา :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2569 (8 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า เป็นรถเข็นที่ใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ (แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์
5 แอมแปร์ จานวน 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน) มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. สามารถบังคับเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ด้วยชุดบังคับ (Joystick)
2. สามารถขับขึ้นทางลาดชันได้ไม่เกิน 12.5 องศา
3. สามารถรับน้าหนักขณะวิ่งได้สูงสุด 158 กิโลกรัม
4. สามารถวิ่งได้ระยะทาง 1.8 กิโลเมตรต่อการชาร์ทหนึ่งครั้ง (น้าหนักบรรทุก 60 กิโลกรัม)
5. ความเร็วในการวิ่ง 0 – 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
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)
การรับประกันและบริการบารุงรักษา
บริษัทฯ รับประกันรถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ปี รวมค่าบารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข

รูปรถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า รุ่น KM
++++++++++++++++++++

บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
0 2150 0254 - 8
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

124
ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์

รหัส : 03030004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :

แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า
(Biocellulose Anti-microbial Dressing with Blue Sliver
Nano)
บลูริบบ้อน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโ ลสเคลื อบโลหะเงิ น
นาโนสีฟ้า
BluRibbon : Biocellulose Anti-microbial Dressing with
Blue Sliver Nano
บลูเมมเบรน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงิน
นาโนสีฟ้า
BluMembrane : Biocellulose Anti-microbial Dressing
with Blue Sliver Nano
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จากัด ร่วมวิจัยกับสานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (Clinical Evaluation) และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จากัด
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จากัด
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2564 (4 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า เป็นแผ่นปิดแผลชนิดปราศจากเชื้อ ใช้สาหรับแผล
เฉียบพลันและเรื้อรัง เตรียมโดยกรรมวิธี Dual Nano Technology ทาจากนาโนเซลลูโลสชีวภาพเคลือบด้วยโลหะเงินนาโน
สีฟ้า (Nano Biocellulose coated with Blue Silver Nanoplates) ซึ่งนาโนเซลลูโลสชีวภาพมีคุ ณสมบัติดีใ นการดู ด ซั บ
น้าเหลืองและหนอง ให้ความชุ่มชื่นแก่บาดแผล สร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการกาจัดเนื้อตายและการงอกใหม่ข องเซลล์
ผิวหนัง พร้อมทั้งเคลือบด้วยโลหะเงินสีฟ้า ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตร สามารถปลดปล่อยอิออนเงินเพื่อ ยับยั้ง
การติดเชื้อบริเวณแผล โดยการทาลายเชื้อโรคที่อยู่ในแผ่นปิดแผล และสีฟ้าของโลหะยังสามารถเปลี่ยนสีเมื่อปลดปล่ อย
อิออนเงิน ซึ่งใช้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแผ่นปิดแผลชิ้นใหม่
คุณลักษณะเฉพาะ
1. แผ่นนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบด้วยโลหะเงินนาโนสีฟ้า
2. โลหะเงินนาโนสีฟ้าสามารถเปลี่ยนสีเมื่อโลหะเงินมีการแตกตัวทาให้ขนาดอนุภาคเล็กลงซึ่งใช้เป็ นตั ว
บอกการเปลี่ยนวัสดุปิดแผลชิ้นใหม่
3. บรรจุในซองปิด ผ่านการทาให้ปราศจากเชื้อ ด้วยการฉายรังสีแกรมมา
++++++++++++++++++++

บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จากัด
0 2349 4100
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ
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ด้านการแพทย์: วัสดุทางการแพทย์

รหัส : 03030005
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้า (ADVANCE WOUND DRESSING)
ไฮโดรเมช® และไฮโดรเมช® เอสเอน
(Hydromesh®&Hydromesh® SN)
บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี)

คุณสมบัตินวัตกรรม :
ในการผลิตผ้าปิดแผลแบบก้าวหน้ านั้ น ได้ใช้คุณสมบัติของไฮโดรเจล ที่เป็นสูตรเฉพาะที่คิดค้ นโดย บริษัท
แอดวานซ์ เมดิเทค จากัด มาผสานกับผ้าปิดแผล โดยไฮโดรเจล ประกอบด้วยสาร Polyethylene glycol ประมาณ 20%
ซึ่งทาหน้าที่รั กษาความชุ่ มชื้ น และน้าอีก 80% ซึ่งไฮโดรเจลนั้ น มีคุณสมบัติช่ วยกระตุ้ นให้เ กิด กระบวนการ Autolytic
debridement ของเนื้อตาย ไม่ติดกับพื้นผิวของแผล ชะล้างออกได้ง่าย และไฮโดรเจลมีความเย็น ช่วยลดความเจ็บปวด
ขณะทาแผลได้
คุณลักษณะเฉพาะ
งานนวั ต กรรมที่ ผ ลิต คือการนาสูต รสารผสมในผ้ าปิ ดแผลมาผสานกั บ ผ้ าปิด แผล ท าให้ เ กิ ด ผ้ าปิดแผลแบบ
ก้าวหน้า และผ้าปิดแผลแบบก้าวหน้าพร้อมสารพิเศษเสริม ช่วยในการยับยั้งเชื้อเฉพาะที่ ภายในผ้าปิดแผล โดยผลิตออกมา
เป็น 2 แบบ คือ
1. ไฮโดรเมช® คือ แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้า เป็นแผ่ นปิดแผลที่เคลือบด้วยไฮโดรเจล (สูตรสารผสมในผ้าปิด
แผล) โดยคุณสมบัติของไฮโดรเจลนั้น ช่วยดูดสารคัดหลั่งที่ออกมาจากบาดแผล รักษาความชุ่มชื้นของแผล
ให้ อยู่ ใ นสภาวะที่พ อเหมาะ ท าให้ ไ ม่ ติ ด แผล นั่ นคื อ ช่ วยให้ ไ ม่ ท าลายเนื้ อเยื่ อที่ ร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่
ในขณะเปลี่ยนผ้าปิดแผล ส่งผลให้การเกิดแผลเป็นลดน้อยลง
2. ไฮโดรเมช® เอสเอนคือ แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้าพร้อมสารพิเศษเสริม (แผลติดเชื้อ) เป็นผ้าปิดแผลที่เคลือบ
ด้วยไฮโดรเจล (สูตรสารผสมในผ้าปิดแผล) โดยคุณสมบัติของไฮโดรเจลนั้น ช่วยดูดสารคัดหลั่งที่ออกมาจาก
บาดแผล รักษาความชุ่มชื้นของแผลให้อยู่ในสภาวะที่พอเหมาะ ทาให้ไม่ติดแผล นั่น คือ ช่วยให้ไม่ทาลาย
เนื้อเยื่อที่ร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่ในขณะเปลี่ยนผ้าปิดแผล ส่งผลให้การเกิดแผลเป็นลดน้อยลง
++++++++++++++++++++

บริษัท แอดวานซ์เมดิเทค จากัด
0 2002 2549
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์

รหัส : 03030006
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :

ชุดน้ายาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี
(Reagent kits for screening of thalassemia and
hemoglobin E)
ชุดน้ายาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี KKU-OF และ
KKU-DCIP Clear (KKU-OF and KKU-DCIP-Clear reagent
kits for screening of thalassemia and hemoglobin E)
ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ และคณะ จากคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจัย
บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จากัด
กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 (3ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ชุดน้ายาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี KKU-OF และ KKU-DCIP-Clear สาหรับตรวจกรองธาลัสซีเมีย
และฮีโมโกลบินอีตามลาดับ ใช้น้ายาทั้งสองชนิดนี้ร่วมกันในการตรวจกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและฮีโมโกลบิ นอี ใน
ประชากร
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ชุดน้ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear ใช้ร่วมกันในการตรวจคัดกรองหาพาหะธาลัสซีเมียที่เป็น
เป้าหมายสาคัญ 3 ชนิด ได้แก่ 𝛼 - thalassemia 1, 𝛽 - thalassemia และ HbE
2. ชุดน้ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear เมื่อใช้ร่วมกันจะมีความไว (Sensitivity) ร้อยละ 100
และความจาเพาะ (specificity) ร้อยละ 87.1
3. ชุดน้ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear สามารถอ่านผลได้ภายใน 15 นาที
4. ชุดน้ายา KKU-OF และ KKU-DCIP Clear ง่ายต่อการทดสอบและสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า
โดยหลังทาการทดสอบ:
- หากสารละลายใส อ่านเป็นผลลบ
- หากสารละลายมีความขุ่น อ่านเป็นผลบวก
++++++++++++++++++++

บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จากัด

0 2881 0473 - 6

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ
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ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์

รหัส : 03030007
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสาเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค (Antimicrobial Dental Plaster)
ปูนพลาสเตอร์ หล่ อแบบฟั นส าเร็ จรูปสูตรยั บยั้ ง การแพร่ กระจาย
ของเชื้อโรค (M Dent Antimicrobial Dental Gypsum Product)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จากัด
บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จากัด
เมษายน 2561 – เมษายน 2568 (7 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ปู นพลาสเตอร์ ห ล่ อแบบฟั นส าเร็ จรู ป สู ต รยั บ ยั้ ง การแพร่ กระจายของเชื้ อโรค พั ฒ นาขึ้ นเพื่ อแก้ ไ ขปั ญ หา
การแพร่ กระจายของเชื้ อโรคในคลิ นิ ก ทั น ตกรรม ลดความเสี่ ย งการติ ด เชื้ อของทั นตบุ ค ลากรจากผู้ ป่ วยและยื ด อายุ
การใช้งานของชิ้นหล่อแบบฟัน เป็นสูตรพิเศษที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปูนพลาสเตอร์หล่อ
แบบฟั น ที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของแบคที เ รี ย และรา ประเภท Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa และ Candida albicans ที่ พ บบ่ อยบนผิ วของชิ้ นหล่ อแบบฟั นได้ ม ากกว่ า 70% และมี
คุณสมบัติทางกายภาพตรงตามข้ อกาหนดใน ISO 6873 ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรั บผลิตภั ณฑ์ยิป ซัมที่ใ ช้ใ นงานทั นตกรรม
นอกจากนี้การผลิตยังเป็นการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อสร้ างความยั่งยืนทางด้านทันตสาธารณสุข ผ่านกระบวนการผลิต ที่ได้
มาตรฐานสากล (ISO 9001, ISO 14001) และผลิตภัณฑ์นี้ยังได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกาหนดในระเบียบข้อบั งคับ
ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยุโรป (CE Marking) โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ยังมีคุณสมบัติเบื้องต้ นเทียบเท่ากับ
วั ส ดุ ที่ น าเข้ า จากต่ า งประเทศ ปู น พลาสเตอร์ ห ล่ อ แบบฟั น ส าเร็ จ รู ป สู ต รยั บ ยั้ ง การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ โรค
มี 3 ชนิด เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน คือ
1. Type 3 (สี เ ขี ย ว) ใช้ ส าหรั บ ท าชิ้ นหล่ อแบบฟั นเพื่ อการศึกษาและส าหรั บงานฟั นเที ยมชนิ ดถอดได้ฐาน
พลาสติก
2. Type 4 (สี ช มพู ) ใช้ ส าหรั บ ท าชิ้ น หล่ อ แบบฟั น เพื่ อ วางแบบสร้ า งวั ส ดุ บู ร ณะฟั น สามารถลอกเลี ย น
รายละเอียดได้ดี
3. Type ออร์โทดอนติกส์ (สีขาว) ใช้เพื่อศึกษาอวัยวะปริทันต์สาหรับงานทางด้านทันตกรรมจัดฟัน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ปูนพลาสเตอร์ห ล่อแบบฟั นส าเร็ จรูป สูตรยั บยั้ง การแพร่ กระจายของเชื้อโรค พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ ไ ข
ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคในคลินิคทันตกรรม ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของทันตบุคคลากร
จากผู้ป่วยและยืดอายุการใช้งานของชิ้นหล่อแบบฟัน
2. สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ แบคที เ รี ย และเชื้ อ รา Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa และ Candida albicans ที่ พ บบ่ อยบนผิ วของชิ้ นหล่ อแบบฟั นได้
มากกว่า 70%
3. มีคุณสมบัติทางกายภาพตรงตามข้อกาหนดใน ISO 6873 ซึ่งเป็นมาตรฐานสาหรับผลิตภัณฑ์ยิปซั มที่
ใช้ในงานทันตกรรม และสามารถลอกเลียนรายละเอียดได้สูงถึ ง 50 ไมครอน มีความแข็งแรงสูง และ
พื้นผิวเงาเรียบ
4. ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกาหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยุโรป (CE Marking)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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5. คุณสมบัติเบื้องต้นเทียบเท่ากับวัสดุที่นาเข้าจากต่างประเทศ
6. สามารถใช้ กับ วั ส ดุ พิ มพ์ ป ากได้ ห ลากหลาย เช่ น alginates, polyether, vinyl (poly siloxane),
poly (dimethyl siloxane)
++++++++++++++++++++

บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จากัด
0 2586 6322
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

129
ด้านการแพทย์ : วัสดุทางการแพทย์

รหัส : 03030008
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alpha-thalassemia 1)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชุดทดสอบ DMSc α-thal1 (DMSc α-thal1 test kit)
หน่วยงานที่พัฒนา :
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จากัด
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2568 (7 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ชุ ดทดสอบความผิ ดปกติ ของยี น Alpha-thalassemia 1 เป็ นผลจากการวิ จัยและพั ฒนาจากกรมวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ใช้สาหรับประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์และสามีในการมีบุตรเป็นโรค Hb Bart’s Hydrops Fetalis ซึ่งเป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่สุด และเป็น 1 ใน 3 โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงตามเป้าหมายในคาประกาศนโยบายส่งเ สริม
ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประเทศไทย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นชุดน้ายาที่ใช้สาหรับตรวจวินิจฉัย α-thalassemia 1 ที่มีรายงานในประชากรไทยได้ครบ 2 ชนิด
คือ ชนิด Southeast Asean (SEA) และชนิดไทย ด้วยเทคนิค Relative Quantitative PCR
2. น้ายามีการตรวจวิเคราะห์ยีนที่ปกติ คือ α-Globin เพื่อควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์
3. เป็ น น้ ายาที่ มี ก ารเพิ่ ม ปริ ม าณสารพั น ธุ ก รรมของ Allele ของ α-Globin gene ปกติ Allele
ที่ ผิ ด ปกติ ข อง α-thalassemia 1 ชนิ ด SEA และ Allele ที่ ผิ ด ปกติ ข อง α-thalassemia 1
ชนิดไทย ใน reaction เดียวกัน
4. ชุดน้ายาประกอบด้ วย Primer 3 คู่ Probe 3 ชนิด และน้ายา 2X Real-time PCR Master Mix
(สาหรับรหัสสินค้ า Thal 001) หรือชุดน้ายาประกอบด้ วย Primer 3 คู่ Probe 3 ชนิด (สาหรั บ
รหัสสินค้า Thal 002)
5. Probe ที่จาเพาะต่อ Allele ของ α-Globin gene ปกติติดฉลากด้วยสารเรืองแสงสี FAM, Probe
ที่จาเพาะต่อ Allele ที่ผิดปกติของ α-thalassemia 1 ชนิด SEA ติดฉลากด้วยสารเรืองแสงสี Cy5
และ Probe ที่จาเพาะต่อ 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 ถึงจะสามารถแปลผลการทดสอบได้
7. ปริมาณตัวอย่าง DNA ตั้งต้นในการเพิ่มจานวนใน 1 reaction ไม่มากกว่า 8 ไมโครลิตร
8. ปริมาณรวมของปฏิกิริยาการเพิ่มจานวนใน 1 reaction ไม่มากกว่า 25 ไมโครลิตร
9. น้ายาเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ -20 องศาเซลเซียส
10. มีประสิทธิภาพความไวและความจาเพาะร้อยละ 100
11. ชุดทดสอบความผิดปกติของยี น alpha-thalassemia 1 สามารถใช้ได้กับเครื่องเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรม คือ เครื่อง BIO-RAD รุ่น CFX-96 และเครื่อง ABI รุ่น 7500 ซึ่งได้ผ่านการ validation
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว
++++++++++++++++++++
บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จากัด
0 2539 9940
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม

รหัส : 03050001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

อาหารทางการแพทย์สาหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน
ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยที่ต้องการ
อาหารทางสายให้อาหาร (GEN-DM)
เจ็น-ดีเอ็ม (GEN-DM)
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
มกราคม 2559 – มกราคม 2562 (3 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. เป็นอาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน้าตาลอยู่ใ นเกณฑ์ต่า สารอาหารครบถ้วนและมีส่วนประกอบของ
โปรตีนจากถั่วเหลืองและนมวัว
2. เหมาะสาหรับคนเป็นเบาหวานที่ต้องการได้รับสารอาหารครบถ้วนและใช้เป็นอาหารทางสายให้อาหาร
3. โปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือด สาหรับผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมกราคม 2559
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด

0 2401 9560

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม

รหัส : 03050002
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

อาหารทางการแพทย์สาหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลัง งาน
สู ง (Medical food for patients who need high protein and
high calories)
นีโอ-มูน (Neo-Mune)
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
มีนาคม 2559 – มีนาคม 2562 (3 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เป็นอาหารทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาหารสาหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น ผู้ที่มีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นภายหลัง
การผ่าตัด อุบัติเหตุ มะเร็ง แผลไฟลวก ภาวะติดเชื้อในเลือด โดยเป็นสูตรที่มีโปรตีนในสัดส่วนที่สูงและมีสารอาหารที่สามารถ
เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคนไข้ได้
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2559
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับพฤศจิกายน 2560

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

บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
0 2571 0770
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม

รหัส : 03050003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

น้ามันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ (Whole Grain Essential Oil)
น้ามันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ "ตราริซสเตอรอลล์"
(RizsterolsTM Whole Grain Essential Oil)
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
น้ามันข้าวกล้องบริสุทธิ์ สกัดด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนากรรมวิธีในการสกัด น้ามัน
ข้าวกล้อง โดยวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมีในการสกัด แต่เลือกใช้วิธีการสกัดที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากข้าวกล้ องที่
กะเทาะเปลือกแล้วมาขัดสีเ อาร าและจมู กข้ าว แล้วนามาบีบอัดด้วยความดั นเพื่ อสกัดน้ ามั นออกมาโดยใช้เวลาน้ อยที่ สุ ด
จากนั้นเข้าสู่กระบวนการทาให้น้ามันบริสุทธิ์ด้วยไอน้าภายใต้สภาวะสุญญากาศซึ่งทุกขั้นตอนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลา
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ทาให้ผลิตภัณฑ์น้ามันข้าวกล้องที่ได้มีสารสาคัญ ไฟโตสเตอรอลโดยเฉพาะสารแกมมา ออริซานอล ซึ่งเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ ในปริมาณที่สูงมากถึง 20,000 ppm
คุณสมบัติเฉพาะ
1. น้ามันข้าวกล้องบริสุทธิ์ สกัดด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี จากข้าวไทยโดยกรรมวิธีเฉพาะที่ เ ป็ น
Innovation Technology
2. มี ป ริ มาณสารอาหารจากธรรมชาติ ใ นกลุ่ ม Phytosterols โดยเฉพาะ Gamma Oryzanol สู ง ถึ ง
20,000 ppm และมี Vitamin E 64 มิลลิกรัม/100 กรัม
3. เป็นโภชนเภสัชจากข้าว ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงและอาการแพ้ ผลิตจากข้าวกล้องอินทรีย์ 100 % ไม่
มีส่วนผสมอื่น
++++++++++++++++++++

บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จากัด
0 2508 3905
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

133
ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม

รหัส : 03050004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

อาหารสูตรครบถ้วนส าหรับ ผู้ต้ องการเสริ มโภชนาการ (อาหาร
ทางการแพทย์) (Complete formula for those who require
nutritional supplement (Medical Food))
เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ (BLENDERA-MF)
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2564 (4 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
อาหารสูตรครบถ้วนสาหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ (อาหารทางการแพทย์) Complete formula for those
who require nutritional supplement (Medical Food) เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน ประกอบด้วย โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ใยอาหาร วิตามิน 13 ชนิด และแร่ธาตุ 14 ชนิด ใช้เป็นอาหารเสริมโภชนาการ สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ หรืออาจใช้แทนอาหารปั่นในโรงพยาบาล ตามคาแนะนาของแพทย์
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด

0 2401 9560

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านการแพทย์ : อาหารเสริม

รหัส : 03050005
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร สาหรับทารกและเด็กที่
ป่ วยด้ วยปั ญ หาเกี่ ย วกั บการย่ อยและดู ดซึ มอาหาร (MEDICAL
FOOD FOR TUBE FEEDING FOR PAEDIATRIC PATIENT
WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE PROBLEMS)
แพนเอ็ น เทอราล : อาหารทางการแพทย์ ใ ห้ ท างสายอาหาร
สาหรับทารกและเด็ กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับ การย่อยและดู ด
ซึมอาหาร
(PAN-ENTERAL : (MEDICAL FOOD FOR TUBE FEEDING FOR
PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE
PROBLEMS)
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
บริษัท ชิลลิค ฟาร์ม่า จากัด
บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
เมษายน 2561 - เมษายน 2564 (3 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้ วน ที่เหมาะสมสาหรับ ให้ท างระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมีส่วนประกอบ
ที่ครบถ้วนและเพียงพอสาหรับผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่มีระบบการย่อยและการดูดซึมผิดปกติ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน ประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ
2. เป็นอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สาหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือผู้ที่มีสภาวะผิดปกติของร่างกาย เช่น
การเกิดภาวะทุพโภชนาการ ทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาการย่อยและการดูดซึมอาหาร หรืออาจ
ใช้แทนอาหารปั่นในโรงพยาบาล ตามคาแนะนาของแพทย์
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด
0 2401 9560
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010002
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)
ECO-S , ECO-ONE , ECO-TWO
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จากัด
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จากัด
1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จากัด
3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาทาเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสมกับ
ตัว LED ทาให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการทางานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต่างจากโคมไฟถนน
เดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึงมี
อายุการใช้งานที่สั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพื้นที่ถนน หรือพื้นที่ส่วนอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม และ
ตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื้นที่ และความ
ต้องการลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในพื้นที่นั้นๆ ได้
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จากัด
0 2271 4888
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

136
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)
ECO - TUBE
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จากัด
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จากัด
1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จากัด
3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารสานักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในอาคาร สามารถ
นาไปใช้ ใ นอาคาร ห้ างร้ าน บ้ านเรื อนทั่ วไป รวมถึ ง สถานที่ ป ฏิ บั ติ การขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็ นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการคานวณ วิเคราะห์และออกแบบทั้งในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50% ไร้ซึ่ง
รังสี UV และสารปรอท ซึ่งต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์ อย่ างสิ้ นเชิ ง ทั้งด้านการประหยัดพลัง งาน และด้า นความ
ปลอดภัย อีกทั้งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 – 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้
มี Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่ นาเข้าจากต่ างประเทศที่ท นทานต่ อสั ญ ญาณ
ฟ้าผ่าแค่ประมาณ 1 kV
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จากัด
0 2271 4888
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

โคมไฟ LED (LED Lighting)
แอลอีดี แม็กเพาเวอร์ (LED MAXPOWER)
บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จากัด
บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จากัด
1. บริษัท ท็อป เบสท์ เอเยนซี่ จากัด
2. บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จากัด
3. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จากัด
4. บริษัท อรัญ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จากัด
5. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
แอลอีดี แม็กเพาเวอร์ เป็นโคมไฟLED ที่มีน้าหนักเบา พร้อมทั้งมี ค่าความสว่างที่สูง และใช้พลังงานน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับหลอด LED ของเจ้าอื่นในกาลัง Watt เดียวกัน ซึ่งเกิดมาจากการวิจัย โดยใช้ Chip ชนิด COB ซึ่งมีความสว่ าง
มาก อีกทั้งใช้การระบายความร้อนด้วย 2 - Phase Heat Exchanger ประกอบกับการเลือกใช้ Driver ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของ Chip ทั้งนี้ได้เกิดนวัตกรรมจากการวิเคราะห์ เรื่องการให้แสงสว่าง ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. เลนส์
2. Base (ระยะห่างของเลนส์) 3. โคม ทั้งนี้ปัจจัยทั้งหมดต้อง Balance กันโดยผ่านการทดลอง ให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด เพื่อ
จะได้หลอด LED ที่มคี วามสว่างและประสิทธิภาพสูงสุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ดวงโคมไฟฟ้า LED ที่มีการระบายความร้อนด้วย 2 Phase Heat Exchanger
2. เป็นดวงโคมไฟฟ้า LED ประเภทดวงโคมไฟฟ้าติดประจาที่สาหรับจุดประสงค์ทั่วไปและดวงโคมฟ้าไฟ
สาดแสง โดยแบ่งออกเป็น 8 ขนาดกาลังไฟฟ้าดังนี้
2.1 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 50 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่ างไม่น้อยกว่ า 6,447.20
ลูเมน (Lumen: lm)
2.2 ดวงโคมไฟฟ้ า ขนาด 60 วั ต ต์ (W) ที่ ค วามสู ง 6 เมตร ให้ ค วามสว่ างไม่ น้อยกว่ า 6,741.71
ลูเมน (Lumen: lm)
2.3 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 80 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่ างไม่น้อยกว่ า 9,366.29
ลูเมน (Lumen: lm)
2.4 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 100 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่ า 9,517.90
ลูเมน (Lumen: lm)
2.5 ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 120 วัตต์ (W) ที่ความสูง 6 เมตร ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 10,712.70
ลูเมน (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 ที่มีน้าหนักเบา เมื่อเทียบกับโคมไฟ LED ทั่วไป
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หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มรุ่นลาดับที่ 1.5 – 1.8 และ 2.5 – 2.6 เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 5 ราย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่ อรุ่น
ผลิตภัณฑ์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
เดิม : โคมไฟใช้แขวนประจาที่สาดแสง 50 วัตต์ 80 วัตต์ 100 วัตต์ และ 120 วัตต์
ใหม่ : 1) ดวงโคมไฟฟ้ า ติ ด ประจ าที่ ส าหรั บ จุ ด ประสงค์ ทั่ วไป (High bay) มี อุ ป กรณ์ ขั บ หลอด
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ใช้ ห ลอดแอล อี ดี กาลั ง ไฟฟ้ าที่ กาหนด 50 วั ต ต์ 80 วั ต ต์ 100 วั ต ต์ และ
120 วัตต์
2) ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง (Flood light) มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิ กส์ ใช้หลอดแอล อี ดี
กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 50 วัตต์ 80 วัตต์ 100 วัตต์ และ 120 วัตต์
++++++++++++++++++++

บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จากัด
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010005
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Drop Wire Snaplock Closure)
เอส เจ พี รุ่น DSC-I012 (SJP DSC-I012)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (สานักงานใหญ่)
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (สานักงานใหญ่)
4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จากัด
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Drop Wire Snaplock Closure) รุ่น DSC-I012 เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดเชื่ อมต่อสาหรับสายเคเบิล (ต่อตรง ต่อ Mid-Span) จะติดตั้งโดยแขวนในอากาศไว้ กับ
สายสะพาน สามารถป้องกันแสงแดดและน้าเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อหัวต่อเคเบิลฯ รุ่น DSC-I012 ออกแบบให้มีลักษณะเป็น
กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 165 x 290 x 53 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้าหนัก 0.9 กิโลกรัม ทาจากพลาสติกคุณภาพสูง
ทนต่อแสงแดด เชื่อมต่อฝาหน้า และฝาหลังด้วยบานพับด้านล่าง เปิด-ปิดและล็อคด้านข้างด้านบนด้วยลวด Snap Lock เพื่อ
สะดวกและง่ายในการติดตั้งและบารุงรักษา มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 2 ช่อง รวมทั้งหมด 4 ช่อง ที่ฝาล่าง มีปะเก็นกั นน้า
และฝุ่ นที่ เ ป็ นยาง EPDM สี ด า คุ ณภาพสู ง ทนต่ อ แสงแดดและสารเคมี ด้ านในฝาล่ างมี จุด ยึ ด Strength Member ของ
สายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มป์แขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member และแคล้มป์แขวนตู้พักทาจากสแตนเลส
คุณภาพสูง เกรด 304
คุณลักษณะเฉพาะ
1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก
2. มีจุดล็อคสองชั้น ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิลเลื่อน และสามารถรับแรงดึงได้สูง
3. การปิด-เปิดสะดวก รวดเร็ว ในลักษณะบานพับ และปิดล็อคด้วยระบบ Snaplock
4. ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
5. สามารถตัดต่อแบบ Mid-Span Branch ไม่ต้องตัด Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว
6. ป้องกันฝุ่นและน้า Protection-Class IP65
7. ติดตั้งบนเสาสายเคเบิล
8. ใช้กับสายเคเบิลใยแก้วนาแสงแบบ Drop Wire
++++++++++++++++++++

บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010006
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Optical Snaplock Closure)
เอส เจ พี รุ่น OSC-I024 (SJP OSC-I024)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (สานักงานใหญ่)
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (สานักงานใหญ่)
4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จากัด
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
หั วต่ อสายเคเบิ ล ใยแก้ วนาแสง (Optical Snaplock Closure) รุ่ น OSC-I024 เป็ นอุ ป กรณ์ ด้ านการสื่ อสาร
โทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อสาหรับสายเคเบิล (ต่อตรง ต่อ Mid-Span) จะติดตั้งโดยแขวนในอากาศไว้ กับ
สายสะพาน สามารถป้องกันแสงแดดและน้าเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อหัวต่อเคเบิลฯ รุ่น OSC-I024 ออกแบบให้มีลักษณะเป็น
กล่ องสี่ เ หลี่ ย มผื นผ้ า ขนาด 180 x 350 x 100 มิ ล ลิ เ มตร (กว้ าง x ยาว x สู ง ) น้ าหนั ก 1.5 กิ โ ลกรั ม ท าจากพลาสติ ก
คุณภาพสูง ทนต่อแสงแดด เชื่อมต่อฝาหน้าและฝาหลังด้วยบานพับด้านล่าง เปิด -ปิดและล็อคด้านข้างด้านบนด้วยลวด Snap
Lock เพื่อสะดวกและง่ ายในการติ ดตั้ งและบ ารุ งรั กษา มีทางเข้าสายเคเบิ ล ข้างละ 2 ช่อง รวมทั้งหมด 4 ช่อง ที่ฝาล่ าง
มี ป ะเก็ นกั นน้ าและฝุ่ นที่ เ ป็ นยาง EPDM สี ด า คุ ณภาพสู ง ทนต่ อแสงแดดและสารเคมี ด้ านในฝาล่ างมี จุด ยึ ด Strength
Member ของสายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มป์แขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member และแคล้มป์แขวนตู้พักทา
จากสแตสเลสคุณภาพสูง เกรด 304 และมีชุด Shield Continuity
คุณลักษณะเฉพาะ
1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก
2. มีจุดล็อคสองชั้น ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิลเลื่อน และสามารถรับแรงดึงได้สูง
3. การปิด-เปิดสะดวก รวดเร็ว ในลักษณะบานพับ และปิดล็อคด้วยระบบ Snaplock
4. ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
5. สามารถตัดต่อแบบ Mid-Span Branch ไม่ต้องตัด Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว
6. ป้องกันฝุ่นและน้า Protection-Class IP65
7. ติดตั้งบนเสาสายเคเบิล
++++++++++++++++++++
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010007
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

หลอดไฟแอลอีดี (LED Lamp)
ตั๊กกี้แลมป์ (Tukky lamp)
บริ ษัท ออล อิ นฟอร์ มเมชั่ น เทคโนโลจี ส จากั ด ร่ วมวิ จั ย กั บ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จากัด
บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จากัด
บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
หลอดไฟ ตั๊กกี้ แลมป์ เป็นหลอดไฟ LED ถูกออกแบบให้ส่วนของเลนส์ครอบหลอดไฟเหมาะสมกับ การใช้ ง าน
ซึ่งมี 2 แบบคือ 1. แบบ Omni Lens ซึ่งเป็นเลนส์แบบกระจายแสง เมื่อนามาครอบที่หลอดไฟแอลอีดี จะทาให้ลักษณะของ
แสงเป็นแบบกระจายรอบทิศ เหมาะกับการนาไปติดตั้งในห้องหรือในสานักงาน และ 2. แบบ Spot Lens เป็นเลนส์บังคับให้
ล าแสงตรง เมื่ อนามาครอบที่ ห ลอดไฟแอล อี ดี จะท าให้ แ สงมี ลั กษณะเป็ นล าแสงตรง คล้ าย spotlight หรื อไฟฉาย
เหมาะกับการนาไปใช้ส่องป้าย หรือใช้ส่องวัตถุเพื่อเน้นสิ่งนั้น โดยการออกแบบเลนส์ครอบหลอดไฟนี้ ได้ขอยื่นจดสิท ธิบัตร
การออกแบบผลิตภั ณฑ์แ ล้ ว หลอดไฟแอลอี ดี นี้ส ามารถซ่ อม และนากลั บ มาใช้ใ หม่ ได้ ชิ้นส่วนทุ กชิ้ นหากช ารุดเสี ย หาย
สามารถเปลี่ยนได้ ตัวหลอดเป็นเซรามิก จึงไม่มีการหลอมละลายเมื่อถูกความร้อน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้กาลังไฟฟ้า 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. ใช้กับขั้วหลอดขนาด E27
7. สินค้าได้รับมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1955-2551
8. สินค้าผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IESNA LM-79-2008 CIE 121-1996 และ
CIE13.3-1995
9. สินค้ารับประกัน 3 ปี
++++++++++++++++++++

บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จากัด
0 4346 5579
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010008
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

คอนฉนวนชนิ ด ไฟเบอร์ กลาสเรนฟอร์ ด โพลี เมอร์ (Fiberglass
Reinforced Polymer : FRP)
ITC คอนฉนวน FRP (ITC Crossarm FRP)
บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จากัด
1. บริษัท กิจแสงทอง เทรดดิ้ง จากัด
2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลพาร์ทเนอร์ คอมมิวนิเคชั่นแอนด์
เน็ตเวิร์ค จากัด
บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
คอนฉนวนชนิด FRP ผลิตจากวัสดุใยแก้วเสริมแรงโพลิเมอร์ ผลิตขึ้นรูปเพื่อให้ได้สมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า
และออกแบบการวางเส้นใยแก้วชนิด E-glass เพื่อการรับแรงตามข้อกาหนดรายการการรับน้าหนักต่อจานวนสายสื่ อสาร
โทรคมนาคม
คุณลักษณะเฉพาะ
1. Water Absorption น้าหนักหลังทดสอบ ต้องแตกต่างจากน้าหนักก่อนทดสอบไม่เกินร้อยละ 0.25
2. ความทนแรงดันไฟฟ้า (Dielectric Strength) ชิ้นงานต้องไม่เกิดการ breakdown หรือ flashover
3. ขนาดชิ้นงาน กว้าง 100 มิลลิเมตร สูง 5 มิลลิเมตร หนา 10 มิลลิเมตร รูวงกลม 17.5 มิลลิเมตร
โดยมี ค วามยาว 2 ขนาด คื อ 1,000 มิ ล ลิ เ มตร และ 1,700 มิ ล ลิ เ มตร (เป็ น ไปตามแบบเลขที่
SB3-015/59006)
4. Accelerated Weathering ชิ้นงานทดสอบ จะต้องไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีการเสื่อมสภาพของพื้นผิว
และต้ องมี ค่ า Tensile strength หรื อ Flexural strength หลั ง การทดสอบ UVA-340 ไม่ น้อยกว่ า
ร้อยละ 90 ของค่าก่อนการทดสอบ UVA-340
5. Thermal Aging ชิ้นงานทดสอบจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว (Cracking) ไม่มีการเสียรูปอื่นๆ ที่แตกต่าง
จากชิ้นงานก่อนการทดสอบ
6. การลามไฟ (Flammability Test) ชิ้นงานทดสอบต้องเป็นไปตาม UL-94 Class V0
7. Bending Test ในแนวตั้งและแนวนอนชิ้นงานทดสอบจะต้องไม่เ กิดการแตก บิ่น ร้าว งอ หรือการ
เสียรูปอื่นๆ ที่แตกต่างจากชิ้นงานก่อนการทดสอบ
8. การหาส่วนประกอบของวัสดุเส้นใยแก้ว (Fiberglass) มากกว่าร้อยละ 55 โดยน้าหนัก
9. Hardness Barcol ค่าความแข็งไม่น้อยกว่า 40
10. Volume Resistance มากกว่า 1 x 1010 Ohm-cm (ที่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 500 V)
11. ความสามารถรับแรงขันสลั กเกลียว (Bolt-hole torque strength) ชิ้นงานทดสอบ จะต้องไม่เ กิ ด
ความเสียหายทางกายภาพที่จะส่งผลเสียต่อการใช้งาน
++++++++++++++++++++

บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จากัด
0 2871 2340
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010009
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber Optic Closure)
หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber Optic Closure)
บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จากัด
1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
2. หจก.เทพมงคล เทคโนโลยี (สานักงานใหญ่)
3. หจก.ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (สานักงานใหญ่)
4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จากัด
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด
บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2567 (6 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber Optic Closure) เป็นอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ทาหน้าที่เป็ น
หัวต่อสายเคเบิล ฯ ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเสาสายเคเบิลและใต้ดิน เพราะใช้วิธีปิดล็อคที่แน่นหนา (Bolt) วัสดุภายนอกใช้
เม็ดพลาสติกพิเศษที่มีความคงทนต่อแรงกระแทกและการกดทับ
รุ่ น I060 ออกแบบให้ มีข นาด 180 x 41 0x 100 (กว้ าง x ยาว x สู ง ) มิ ล ลิ เ มตร น้ าหนั กรวม 3 กิ โ ลกรั ม
ออกแบบภายในและภายนอกให้สามารถป้องกันแสงแดดและน้าตามบริเวณข้อต่อ มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 2 ช่อง รวม
ทั้งหมด 4 ช่อง ที่ผ่าล่าง มีปะเก็นกันน้าและฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีดา คุณภาพสูงด้านในฝาล่างมีจุดยึด Strength Member
ของสายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มแขวนตู้พัด 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member และแคล้มป์แขวนตู้พักทาจากสแตนเลส
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 น้าหนักรวม 5.7 กิโลกรั ม
ออกแบบภายในและภายนอกให้สามารถป้องกั นแสงแดดและน้าตามบริเวณข้อต่อ มีทางเข้าสายเคเบิลข้างละ 3 ช่อง รวม
ทั้งหมด ช่อง ที่ผ่าล่าง มีปะเก็นกันน้าและฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีดา คุณภาพสูงด้านในฝาล่างมีจุดยึด Strength Member
ของสายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มแขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member และแคล้มป์แขวนตู้พักทาจากสแตนเลส
คุณภาพสูง เกรด 304 สามารถรองรับถาด Splice Tray ขนาด 24 ได้ สูงถึง 5 ถาด
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ดิน และบนเสาสายเคเบิลใยแก้วนาแสง
2. มีจุดล็อคสองชั้น ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิ้ลเลื่อน และสามารถรับแรงดึงได้สูง
3. ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
4. สามารถตัดต่อแบบ Mid – Span Branch ไม่ต้องตัด Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว
5. วัสดุภายนอกทาจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงทาให้มีความคงทน ทนต่อแรงกระแทกได้ดี
และทนต่อแสง UV
++++++++++++++++++++

บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จากัด

0 3444 6999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010010
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วนาแสงภายใน (Optical Indoor Box)
เอส เจ พี รุ่น OIB-002 (SJP OIB-002)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (สานักงานใหญ่)
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ (สานักงานใหญ่)
4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จากัด
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เจ พี อินเตอร์เทรด
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2568 (7 ปี)

คุณสมบัตินวัตกรรม:
กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วนาแสงภายใน รุ่น (OIB-002) เป็นอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้
เป็นจุดพักสายเคเบิล (Drop Wire Cable) จะติดตั้งไว้กับกาแพงภายในอาคาร มีหน้าที่เก็บสายเคเบิลเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและง่ายแก่การดูแลรักษา ทั้งนี้ยังช่วยป้องกันความเสียหายของสายเคเบิล ตัวกล่องพักสายเคเบิลใยแก้วน าแสง
ภายใน รุ่น OIB-002 ใช้เม็ดพลาสติก เกรด P/E ออกแบบให้มีลักษณะเป็ นกล่ องสี่เหลี่ย ม มีทางเข้าสายเคเบิลข้าง 1 ช่อง
ทางออก 2 ช่อง รวมทั้งหมด 3 ช่อง มีช่อง Adapter Installation 1-2 ช่อง มีระบบปิดกล่องแบบ Hinged ให้ง่ายแก่การเปิดปิด ออกแบบภายในให้มีการเก็บสายที่เป็นระเบียบ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก
2. มีขนาด 95 x 100 x 30 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้าหนัก 70 กรัม
3. มีจุดล็อคสาย Drop Wire Cable ภายในเพิ่มความง่ายต่อการจัดเก็บ
4. ออกแบบระบบเก็บสายภายในไม่ให้ยุ่งยาก
5. ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
6. ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการติดตั้งภายในอาคาร
++++++++++++++++++++

บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จากัด

0 3444 6999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010011
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ไอซ์ เอส. (ICE – S)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์ สาหรับนอกอาคาร น้าหนักเบา ติดตั้งง่าย ระบายความร้อน กระบวนการผลิต
ทุ กขั้ นตอนผ่ านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรม (Thai Industrial Standard) ออกแบบและผลิ ต
โดยคนไทย โรงงานในประเทศไทย ลดการนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณลักษณะ
1) แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า
2) ความถี่
3) กระแสไฟฟ้าด้านเข้า
4) กาลังไฟฟ้าด้านเข้า
5) ตัวประกอบกาลัง
6) ฟลักซ์การส่องสว่างรวม
7) ประสิทธิศักย์การส่องสว่าง
8) มุมกระจายของหลอด (Beam Angle)
(C = 0/180◦)
9) อุณหภูมิสีสมมูล
10) ดัชนีการทาให้เกิดสีทั่วไป

กาลังไฟฟ้า 770 วัตต์
220 V
50 Hz
3.521 A
758.9 W
0.980
78,950 lm
104.03 lm/W

กาลังไฟฟ้า 320 วัตต์
220 V
50 Hz
1.569 A
340.48 W
0.986
39,000 lm
114.54 lm/W

กาลังไฟฟ้า 240 วัตต์
230 V
50 Hz
0.678 A
153.05 W
0.969
20,460 lm
133.68 lm/W

23.8◦

23.3◦

30.0◦

7,116 K
76

5,133 K
85

6,817 K
79

หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561
- เพิ่มรุ่นกาลังไฟฟ้าที่กาหนด 320 W ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561
- เพิ่มรุ่นกาลังไฟฟ้าที่กาหนด 240 W ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จากัด
08 6335 3575
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010012
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

โคมไฟถนน (Street light)
โคมไฟถนน บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จากัด
(Street light CHUE CHIN HUA CO.,LTD.)
การไฟฟ้านครหลวง และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จากัด
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จากัด
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จากัด
มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ช่ วยลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าในงานส่ องสว่ างส าหรั บ ไฟถนน มี วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั กเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านในทาหน้ าที่
บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิ วถนน ซึ่งมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนนทั่ วไป
ทาให้สามารถลดขนาดกาลังไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสูง ขนาด 250 วัตต์
หรือ 400 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนแสงโคมไฟถนนตามการออกแบบนี้ สามารถลดขนาดกาลังไฟฟ้าของหลอดไฟ
เป็นขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ
ถนนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและการไฟฟ้า
นครหลวง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. โคมไฟถนนสมรรถนะทางแสงสูง
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ
3. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ
ค่าความสม่าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อกาหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ าง
บนทางหลวง กรมทางหลวง คือ มีค่าความส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 21.5 ลักซ์ (lux) ค่าความ
สม่าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1:2.5 และ (Emax/Emin) ไม่เกิน 6 : 1
4. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ
ค่ าความสม่ าเสมอของแสงบนผิ วถนนได้ ต ามข้ อกาหนดของการไฟฟ้ านครหลวง คื อ มี ค่ าความ
ส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 15 ลักซ์ (lux) และค่าความสม่าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav)
ไม่น้อยกว่า 1 : 3
5. โคมไฟถนนรุ่น R20 มีค่า IP54/IP24
6. โคมไฟถนนรุ่น R24 มีค่า IP65
7. โคมไฟเป็นไปตาม มอก. 1955-2551
++++++++++++++++++++

บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จากัด
0 2818 8004 – 6
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010013
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา
(Portable Transient and TOVs Surge Protection Device)
ไซแพด : อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา
((SiPAD) : Portable Transient and TOVs Surge Protection
Device)
บริษัท สตาบิล จากัด
บริษัท สตาบิล จากัด
บริษัท สตาบิล จากัด
มิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2569 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ไฟกระโชกช่ ว งสั้ น และช่ ว งยาว แบบพกพา (Portable Transient and TOVs Surge
Protection Device) เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ พั ฒ นาขึ้นเพื่ อป้ องกั นไม่ ใ ห้เ กิ ดความเสี ยหายกั บอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าอิ เล็ กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ
จากการเกิด ไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์ จ/Surge เป็นต้น โดยอุปกรณ์ป้ องกั นไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์ จ/Surge ที่มี
จาหน่ายในปัจจุบันจะถูกติดตั้งที่ตาแหน่งตู้เมนไฟฟ้า (MDB) มีขนาดใหญ่ มีความยุ่งยากในการติดตั้งใช้งาน มีราคาสูง และ
ต้องใช้ช่างผู้ชานาญเฉพาะทางเท่านั้น ทาให้ไม่สะดวกในการจัดหาและติดตั้งใช้งาน ดังนั้น จึงได้วิจัยพัฒนา อุปกรณ์ป้องกัน
ไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก สะดวกแก่การพกพา และติดตั้งใช้งานได้ง่าย ไม่ต้อง
ใช้ช่างผู้ชานาญเฉพาะทาง มีคุณสมบัติเด่นในการป้องกันไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge ได้ทั้งแบบช่วงสั้น (Transient)
และ แบบช่วงยาว (Temporary Over Voltages : TOVs) จึงทาให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้รับความปลอดภัย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. มีคุณสมบัติเด่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่สามารถป้องกันไฟกระโชก/ไฟกระชาก/เสิร์จ/Surge ทั้งแบบช่วงสั้น
(Transient) และแบบช่วงยาว (Temporary Over Voltages : TOVs) ได้ในตัวเดียวกัน
2. มีขนาดเล็กซึ่งสะดวกและติดตั้งใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องการช่างผู้ชานาญเฉพาะทางใด ๆ
3. เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก ที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่
4. มีโลหะเต้าเสียบแบบกลม จานวน 3 ขา ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเทคนิคตามมาตรฐาน มอก.
166-2549 หัวข้อย่อยที่ 9 ประเทศไทย
5. สามารถติดตั้งใช้งานป้องกันได้ทันที ไม่ต้องคานึงถึงโหลด เพราะเป็นการต่อแบบขนานกับระบบไฟฟ้า
6. ใช้งานโดยการเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแบบ 3 รู ตามมาตรฐาน มอก. 166-2549
7. มีขนาดเล็ก เมื่อเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังแล้ว ยังมีเต้ารับไฟฟ้าเหลืออีก 1 เต้ารับ ที่อุปกรณ์
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 สาหรับรุ่น PTHA4T
10.2 เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 150 mSec สาหรับรุ่น PTHA6T
++++++++++++++++++++
บริษัท สตาบิล จากัด

0 2681 5533

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07020001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air Cleaner)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
อัลไพน์ อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ฟิลเตอร์
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท อัลไพน์ จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท อัลไพน์ จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2563 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เครื่ องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (ALPINE ELECTRONIC AIR FITER) มี แ ผ่ นกรองอากาศที่ ถู กออกแบบโดยใช้
หลักการทางานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาศัยศักยภาพของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตบั งคับให้อนุภาคที่ต่างศักย์มา
เกาะติดที่เส้นใยสังเคราะห์ โดยใช้แรงลมเป็นตัวนาพาอนุภาคให้เคลื่อนที่ผ่านแผ่นฟิลเตอร์และถูกดูดโดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
สถิ ต ที่ อยู่ ใ นแผ่ น ฟิ ล เตอร์ นั้ น และอนุ ภ าคจะถู ก ท าลายด้ ว ยไฟฟ้ าแรงดั น สู ง ซึ่ ง แผ่ นกรองอากาศนี้ ผ่ า นการทดสอบ
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ASHRAE 52.2 แล้ว โดยสามารถกาจัดฝุ่นที่ มีข นาดอนุภาคระดับ ไมครอนได้ และแผ่นกรอง
อากาศขนาด 24 x 24 x 2 นิ้ ว ผ่ า นการทดสอบความเข้ า กั น ทางแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ตามมาตรฐาน CISPR14-1 : 2016,
IEC 61000-3-2 : 2014 และ IEC 61000-3-3 : 2013
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องฟอกอากาศ ALPINE แต่ละรุ่น
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น PT - 200 ชนิดตั้งโต๊ะ
คุณสมบัติทั่วไป
1. ทางานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
1.1 แผ่ น กรองอนุ ภ าคฝุ่ น ละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing
Electronic Air Filtration
1.2 สามารถถอดออกล้างทาความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้
1.3 เป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ผ่ านการตรวจสอบคุ ณภาพและรั บ รองตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรม
เลขที่ 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 สามารถกาจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอยใน
อากาศ กลิ่นอับชื้น เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างทา
ความสะอาดได้
3. ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งสามารถฟอกอากาศได้ สู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 99.99% สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน
5. ตัวเครื่องทาด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ
การใช้งาน
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 – 240 โวลท์ 50 – 60 เฮิร์ท
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่า)
8. การไหลเวี ย นของอากาศ (Air Volume) ปรั บ แรงลมได้ 3 ระดั บ ระดั บ 200 / 400 / 600 CFM
สามารถใช้พื้นที่ 25 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 62.5 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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เครื่องฟอกอากาศ รุ่น PT - 400 ชนิดตั้งโต๊ะ
คุณสมบัติทั่วไป
1. ทางานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
1.1 แผ่ น กรองอนุ ภ าคฝุ่ น ละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing
Electronic Air Filtration
1.2 สามารถถอดออกล้างทาความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้
1.3 เป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ผ่ านการตรวจสอบคุ ณภาพและรั บ รองตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรม
เลขที่ 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 สามารถกาจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย
ในอากาศ กลิ่นอับชื้น เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างทา
ความสะอาดได้
3. ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งสามารถฟอกอากาศได้ สู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 99.99% สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน
5. ตัวเครื่องทาด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ
การใช้งาน
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 – 240 โวลท์ 50 – 60 เฮิร์ท
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่า)
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 250 / 450 / 650 CFM
สามารถใช้พื้นที่ 36 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร หรือ 12 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
เครื่องฟอกอากาศรุ่น PT - 600 ชนิดเคลื่อนย้ายได้
คุณสมบัติทั่วไป
1. ทางานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
1.1 แผ่ น กรองอนุ ภ าคฝุ่ น ละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing
Electronic Air Filtration
1.2 สามารถถอดออกล้างทาความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้
1.3 เป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ผ่ านการตรวจสอบคุ ณภาพและรั บ รองตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรม
เลขที่ 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 สามารถกาจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย
ในอากาศ กลิ่นอับชื้น เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างทา
ความสะอาดได้
3. ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งสามารถฟอกอากาศได้ สู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 99.99% สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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5.
6.
7.
8.

ตัวเครื่องทาด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ
การใช้งาน
ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท
สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่า)
การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 700 / 900 / 1100 CFM
สามารถใช้พื้นที่ 50 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 125 ลูกบาศก์เมตร หรือ 15 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อชั่วโมง

เครื่องฟอกอากาศรุ่น PT - 900 ชนิดเคลื่อนย้ายได้
คุณสมบัติทั่วไป
1. ทางานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
1.1 แผ่ น กรองอนุ ภ าคฝุ่ น ละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing
Electronic Air Filtration
1.2 สามารถถอดออกล้างทาความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้
1.3 เป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ผ่ านการตรวจสอบคุ ณภาพและรั บ รองตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรม
เลขที่ 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 สามารถกาจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย
ในอากาศ กลิ่นอับชื้น เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างทา
ความสะอาดได้
3. ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งสามารถฟอกอากาศได้ สู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 99.99% สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน
5. ตัวเครื่องทาด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ
การใช้งาน
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่า)
8. การไหลเวียนของอากาศ (Air Volume) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ระดับ 900 / 1100 / 1300 CFM
สามารถใช้พื้นที่ 70 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 175 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
เครื่องฟอกอากาศรุ่น CASSETTE - 1600
คุณสมบัติทั่วไป
1. ทางานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
1.1 แผ่ น กรองอนุ ภ าคฝุ่ น ละออง ระบบ Electrostatic Field Media Filter แบบ Non Ionizing
Electronic Air Filtration
1.2 สามารถถอดออกล้างทาความสะอาด หรือดูดฝุ่นได้
1.3 เป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ผ่ านการตรวจสอบคุ ณภาพและรั บ รองตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรม
เลขที่ มอก. 1516-2549, IEC 60335-2-65 (2005-09)
1.4 แผ่นกรองอนุภาคได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE 52.2 – 2007 จากประเทศสหรัฐอเมริกา
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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1.5 เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้านี้ได้รับการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า Emission
การ แ พ ร่ สั ญ ญ า ณร บ กว น ( EMC : Electromagnetic Compatibility) ต ามมาต ร ฐ า น
CISPR 14-1 :2016, IEC 61000-3-2 : 2014 (HE), IEC 61000-3-3 : 2013 (VF)
1.6 มีโครงข่ายป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอยู่ภายนอกของ Filter Unit
คุณลักษณะทางเทคนิค
1. ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถกาจัดฝุ่นละออง ควัน ไอมลพิษ สารแขวนลอย
ในอากาศ กลิ่นอับชื้น เกสรดอกไม้ เชื้อโรค เชื้อรา
2. แผ่นกรองหยาบ (PRE-FILTER) และแผ่นกรองละเอียด (COLLECTING CELL) สามารถถอดล้างทา
ความสะอาดได้
3. ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งสามารถฟอกอากาศได้ สู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 99.99% สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ
4. มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 0.01 - 0.005 ไมครอน
5. ตัวเครื่องทาด้วยโลหะ และพลาสติกคุณภาพสูง น้าหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพ
การใช้งาน
6. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลท์ 50 - 60 เฮิร์ท
7. สามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (สูง กลาง ต่า)
8. การไหลเวี ย นของอากาศ (Air Volume) ปรั บ แรงลมได้ 3 ระดั บ ระดั บ 1400 / 1600 / 1800
CFM สามารถใช้พื้นที่ 120 ตารางเมตร หรือห้องที่มีปริมาตรขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13
เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง
การรับประกันและบริการ
บริษัทฯ จะรับประกันอะไหล่ชิ้นส่วนของเครื่องเป็นเวลา 2 ปี
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560
- เพิ่มเติมรุ่น PT – 200 ชนิดตั้งโต๊ะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- แก้ไขรายละเอียดคุณลั ก ษณะโดยเพิ่ มข้ อความแผ่ นกรองอากาศขนาด 24 x 24 x 2 นิ้ว ผ่านการทดสอบ
ความเข้ า กั น ทางแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ตามมาตรฐาน CISPR14-1 : 2016, IEC 61000-3-2 : 2014 และ IEC
61000-3-3 : 2013 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
++++++++++++++++++++

บริษัท อัลไพน์ จากัด

0 2431 2228
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07020002
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber Distribution Closure)
เอส เจ พี รุ่น BAT-S008 (SJP BAT-S008)
บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จากัด
1. บริษัท ไทย เมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพมงคล เทคโนโลยี (สานักงานใหญ่)
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปปอร์ (สานักงานใหญ่)
4. บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จากัด
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด
บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2567 (7 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ตู้พักฯ รุ่น (BAT – S008) เป็นอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อสาหรับกระจาย
สาย Drop Cable และจุดเชื่อมต่อสายเคเบิล (ต่อตรง, ต่อแยก, ต่อ Mid – Span) จะติดตั้งโดยแขวนในอากาศไว้กับสาย
สะพาน สามารถป้องกันแสงแดดและน้ าเข้าบริเ วณจุดเชื่ อมต่ อ ตู้พักฯ รุ่น BAT – S008 ออกแบบให้มีลักษณะเป็น กล่ อง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 200 x 450 x 105 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้าหนัก 2.4 กิโลกรัม ทาจากพลาสติก คุณภาพสูง
เชื่อมต่อฝาหน้าและฝาหลังด้วยบานพับด้านล่าง เปิด-ปิด และล๊อคด้านข้างด้านบนด้วยลวด Snap Lock เพื่อสะดวกและง่าย
ในการติดตั้งและบารุงรักษา
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 มีปะเก็นกันน้าและฝุ่นที่เป็นยาง EPDM สีดา คุณภาพสูง ทนต่อแสงแดดและสารเคมี ด้านในฝาล่างมีจุดยึด
Strength Member ของสายเคเบิล และด้านบนมีแคล้มป์แขวนตู้พัก 2 ชุด แผ่นล็อค Strength Member และแคล้มป์แขวนตู้
พักทาจากสแตนเลสคุณภาพสูง เกรด 304 ด้านหลังของฝาล่างสามารถติดตั้งอุปกรณ์เก็บสาย Drop Cable ได้ไม่น้อยกว่า
46 เมตร ภายในตู้พักแยกการทางานเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็นจุดต่อกับสาย Drop Cable จะอยู่ด้านใน Splitter Tray ส่วนที่
เป็นจุดตัดต่อเส้นใยแก้วจะอยู่ด้าน Splice Tray รองรับการตัดต่อแบบ Fusion Splice มีพื้นที่ในการวนเก็บและจัดเรียงเส้น
ใยแก้ว ฝาหน้ามีพื้นที่สาหรับพ่นรายละเอียดของตู้พักใยแก้ว และมีชุด Shield Continuity สาหรับการต่อแยกสายเคเบิล
คุณลักษณะเฉพาะ
1. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกได้ตามมาตรฐานผลทดสอบจากทีโอที
2. มีขนาด 200 x 450 x 105 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้าหนัก 2.4 กิโลกรัม
3. มีจุดล็อคสองชั้น ทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อไม่ให้สายเคเบิลเลื่อน และสามารถรับแรงดึงได้สูง
4. การปิด-เปิดสะดวก รวดเร็ว ในลักษณะบานพับ และปิดล็อคด้วยระบบ Snaplock
5. ออกแบบภายในและภายนอกให้ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
6. สามารถตัดต่อแบบ Mid-Span Branch ไม่ต้องตัด Loose Tube ไม่ต้องตัดเส้นใยแก้ว
7. ป้องกันฝุ่นและน้า Protection-Class IP65
8. ติดตั้งได้บนเสาสายเคเบิล
++++++++++++++++++++
บริษัท เอสเจพี เทคโนโลยี จากัด

0 3444 6999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07020003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

เครื่องมือวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (Multifunction Power
Meter)
Multifunction Power Meter
บริษัท ไพรมัส จากัด
บริษัท ไพรมัส จากัด
บริษัท ไพรมัส จากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
Multifunction Power Meter ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง การดูข้อมูลในการใช้พลังงานไฟฟ้าว่ามีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเท่าไร และสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลและบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได้ มีความเป็ น
นวัตกรรมคือ มีการเพิ่มเติมค่าต่าง ๆ ให้อ่านได้มากขึ้น เช่น ดูค่าชั่วโมงการทางานของเครื่องจักรได้ ดูค่าฮาโมนิกส์ทางไฟฟ้า
ได้ และเชื่อมต่อเพื่อดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้
รุ่น KM-07 แบ่งออกเป็น KM-07-A ; Kwh/Import และ KM-07-B ; Kwh/Import/Export ซึ่งเป็นมิเตอร์ที่มี
ความสามารถวั ดค่ า Volt, Amp, Watt, Var VA, kWh, kvarh และ kVAh นอกจากนี้ ส ามารถวั ดค่ ามุ ม Phase ระหว่ าง
กระแส กับแรงดันไฟฟ้าได้ และค่า % THD ของ Volt และ Amp ได้ อีกทั้งยังสามารถ สื่อสารผ่ านระบบ 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
Power Consumption
Display

Input

Class 0.5
Direct Phase and Neutral
Direct Between Phase
Voltage Primary
Voltage Secondary
PT Ratio
Accuracy
Type
Direct
Current Primary
Current Secondary

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

230VAC ±15% 50-60 Hz
2.5 VA
LCD
Voltage (TRUE RMS)
10 to 290 VAC
10 to 500 VAC
Up to 72000 VAC
60, 100, 110, 173, 190, 240 VAC
1-300
± 0.2 % FS.
Current (TRUE RMS)
20 mA to 10 A
Up to 10000 A
20 mA to 5 A
สานักงบประมาณ
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Input

Digital Output

Communication

Ambient
Operation
Ambient
Storage
Protection
Degree
Installation
Material
Size
Weight

Accuracy
Type
Accuracy
Type
Accuracy
Type
Accuracy
Active Energy Accuracy
Reactive Energy Accuracy
THD
Speed
Volt Operate
Protocol
Baud Rate
Parity
Stop Bits
Data Bits
Support Device Node
Temperature
Humidity
Temperature
Humidity
Front Protection Rating
Case Protection Rating

± 0.2 % FS.
Power
± 0.5 % (FS)
Power Factor
± 0.2 % (FS)
Frequency
45 to 65 Hz ± 0.1 Hz
Class 0.5
Class 1.0
Volt, Current
32 Pulse/sec
10-48 VDC
MODBUS RTU
2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
None, Even, Odd
1, 2
8 Bits
128
-10
85 % RH Non-Condensing
-20
85 % RH Non-Condensing
IP52
IP30
Panel Mounting
ABS-V0
96x96x76.6 mm.
465 g.

หมายเหตุ :
- รุ่นที่ลงท้ายด้วย A-1 และ B-1 คือ มีระบบ Analog output, Pulse output (เพื่อนาสัญญาณไปเชื่อมต่อ
กับ Indicator, Counter)
- รุ่ นที่ ล งท้ ายด้ วย A-2 และ B-2 คื อ มี ร ะบบ RS485, Pulse output (เพื่ อนาสั ญ ญาณไปเชื่ อมต่ อ กั บ
Computer, Counter)
- รุ่นที่ลงท้ายด้วย A-3 และ B-3 คือ มีระบบ RS485, Analog output, Pulse (เพื่อนาสัญญาณไปเชื่อมต่อ
กับ Computer, Indicator, Counter)
++++++++++++++++++++

บริษัท ไพรมัส จากัด

0 2693 7005 หรือ 0 2277 8027

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07020004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

เครื่องปรับอากาศที่มีระบบกาจัดไรฝุ่น
(House Dust Mite Killer Air Conditioner)
เครื่องปรับอากาศที่มีระบบกาจัดไรฝุ่น
(House Dust Mite Killer Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เครื่องปรับอากาศที่มีระบบกาจัดไรฝุ่น เป็นเครื่องปรับอากาศ รุ่น Hygienic Inverter มีระบบการทางานเพื่อ
ช่วยกาจัดไรฝุ่นโดยใช้เวลา 11 วัน เพื่อกาจัดไรฝุ่นให้ตายสนิท และในระหว่างที่ระบบกาลังทางานอยู่นั้น ผู้ใช้งานยังสามารถ
เปิดเข้า-ออกห้องได้ตามปกติ เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์จะอยู่ในช่วง 40-45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังอยู่ในย่าน Comfort zone ของ
มนุษย์แต่ไม่ดีกับตัวไรฝุ่น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องปรับอากาศส าหรับห้ อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบอินเวอร์ เ ตอร์
ช่วยประหยัดพลังงาน ได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5
2. ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.1155-2536
3. มี ฟั ง ก์ ชั นควบคุ มความชื้ นเพื่ อกาจั ด ไรฝุ่ นภายในห้ อง เมื่ อเปิ ด ใช้ ฟั ง ก์ ชั นนี้ ใ นระยะเวลา 11 วั น
แบบต่อเนื่อง โดยกดปุ่ม Hygienic ผ่านรีโมทไร้สาย (สภาวะการทางานของฟังก์ชัน คือ การตั้งค่า
อุณหภูมิเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และตั้งค่าอุณหภูมิเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 12 ชั่วโมง โดยตั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 40% ตลอด 24 ชั่วโมง)
4. เป็นเครื่องปรับอากาศรุ่น 12,000 บีทียูต่อชั่วโมง ใช้กับห้องขนาดประมาณ 12-16 ตร.ม.
5. ในสภาวะที่มีการควบคุมความชื้นฆ่าไรฝุ่น ผู้ใช้งานสามารถเข้าออกห้องได้ปกติ
++++++++++++++++++++

บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

0 2832 1999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07020005
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ที่มีการทดสอบค่าความต้านทานภายใน
(Battery Monitoring System with Internal Resistance Test)
BEMoS - Ri
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด และจ้างวิจัยกับ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
อุปกรณ์เป็นลักษณะ Module วัดค่าต่างๆ ของแบตเตอรี่จานวน 16 ลูก และสามารถเพิ่มจานวน Module
สาหรับวัดค่าแบตเตอรี่จานวนมากขึ้น ที่มีการต่อแบตเตอรี่อนุกรมหรือขนานแถวกัน ทั้งในระบบ UPS ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบโทรคมนาคม ด้ วยวงจรกรองสั ญ ญาณแบบ DSP (Digital signal processing) และวิ ธีการวั ด แบบ 4 wire –
kelvin probe ทาให้ค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่ที่วัดได้มีความแม่นยา สามารถวัดได้ในขณะประจุไฟแบบ Floated
charge รวมถึงในระบบ UPS ที่มีสัญญาณรบกวนสูง
คุณลักษณะเฉพาะ
ระบบ Battery Monitoring มีอุปกรณ์เป็นแบบ Module ทาให้สามารถปรับขยายจานวนให้สามารถ
ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่ในระบบ UPS ระบบโทรคมนาคม Sub station และอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรม
1. ในแต่ละ Module สามารถวัดแบตเตอรี่จานวนหลายๆ ลูกที่ต่ออนุกรมกันสูงสุด 16 ลูก และสามารถ
ต่อขยายเพิ่มจานวน Module ได้
2. ในแต่ละ Module สามารถ
- ตรวจวัดค่าแรงดันแบตเตอรี่ทุกลูก
- ตรวจวัดค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่ทุกลูก
- ตรวจวัดค่ากระแสของแบตเตอรี่ในแถว (string current)
- ตรวจวัดอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม
- ตรวจวัดอุณหภูมิของแบตเตอรี่ (Pilot)
3. สามารถวัดค่าในขณะที่แบตเตอรี่กาลังประจุแบตเตอรี่แบบ Floated charge ได้
4. แสดงผลเป็นค่าต้านทาน (mOhm) และ ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับค่าอ้างอิง เพื่อแสดงถึงสภาพของ
แบตเตอรี่ (State of health)
5. สามารถวัดค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่
- ตั้งแต่ 0.200 mOhm – 40.000 mOhm สาหรับแบตเตอรี่ 12 V
- ความเที่ยงตรง 2-3% of Full Scale
- Resolution 0.005 mOhm (แบตเตอรี่ 12V)
6. สามารถวัดค่าแรงดันแบตเตอรี่
- ตั้งแต่ 1V – 17V สาหรับแบตเตอรี่ 12V
- ความเที่ยงตรง 0.1-0.2% of Full Scale
- Resolution 0.001V
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7. สามารถวัดค่ากระแสแบตเตอรี่
- ตั้งแต่ +/-300A to +/-1000A
- ความเที่ยงตรง 0.2-0.5% of Full Scale + sensor error
- Resolution 0.1A
8. สามารถวัดค่าอุณหภูมิ
- ความเที่ยงตรง +/-1 C @ 25 C
- Resolution 0.1 C
++++++++++++++++++++

บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07020006
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

เครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล : SEER สูง
(High SEER Split Type Inverter Air Conditioner)
เครื่องปรับอากาศซัยโจเด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง
(SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และจ้างศูนย์บริการ
ปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นหน่วยงานวิจัย
โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี
บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เครื่องปรับอากาศอิ นเวอร์เตอร์ ได้ออกแบบแผงวงจรอิ เล็ กทรอนิ กส์ รวมทั้งพัฒนาซอร์ฟ แวร์เ พื่ อควบคุ ม
เครื่องปรับอากาศรวมทั้งการขับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์แบบประหยัดพลังงานสูง และการพัฒนาการไหลของลมมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกทั้งเครื่องปรับอากาศสามารถเตือนผู้บริโภคได้
หากเครื่องปรับอากาศกินไฟมากกว่าปกติ หรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลง พร้อมฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลื อบ
สีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทานมากขึ้น มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู กาล (SEER) สูง ซึ่งมีค่า SEER สูง
กว่าเกณฑ์ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องปรับอากาศสาหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์
(Inverter Air Cooled Split Air Conditioner)
2. เครื่องปรับอากาศที่ทั้งชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน ที่เหมาะกับ
การติดตั้งภายในอาคาร และชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ที่เหมาะกับการติดตั้งภายนอก
อาคาร ประกอบสาเร็จจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน
3. เครื่องปรับอากาศที่ใ ช้ส ารท าความเย็ นที่ไ ม่ ท าลายโอโซน โดยมีค่าแสดงระดับ การท าลายโอโซน
Ozone Depletion Potential : ODP = 0
4. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) ที่ใช้เทคโนโลยี Corona
Discharge ครอบคลุมพื้นที่ลมผ่านไม่น้อยกว่า 100 ตารางเซนติเมตร มีอุปกรณ์ปล่อยประจุลบไปที่
อนุภาค ฝุ่นละอองภายในเครื่ อง และดักจับด้วยแผงดั กจับ ฝุ่ นละออง โดยสามารถนาไปท าความ
สะอาด และนาระบบฟอกอากาศแบบตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) กลับมาใช้ใหม่ได้
5. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตทาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ มีพระราชกฤษฎี กากาหนดให้ ต้ อง
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134 – 2553 เครื่องปรับอากาศ
สาหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
6. เครื่องปรับอากาศได้รับ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1155-2536 เครื่องปรับอากาศสาหรับห้องแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ
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7. เครื่องปรับอากาศได้รับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER
สูงกว่าเกณฑ์พลังงานเบอร์ 5 ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
7.1 เครื่ องปรั บ อากาศจะต้ องมี ค่ าประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานตามฤดู ก าล : SEER ไม่ น้อยกว่ า 23
ในเครื่องปรับอากาศขนาดกาลังทาความเย็นไม่เกิน 8,000 วัตต์ (<=27,296 บีทียู/ชั่วโมง)
7.2 เครื่ องปรั บ อากาศจะต้ อ งมี ค่ าประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานตามฤดู ก าล : SEER ไม่ น้อยกว่ า 21
ในเครื่องปรับอากาศขนาดกาลังทาความเย็นมากกว่า 8,000 ถึง 12,000 วัตต์ (> 27,296 –
40,944 บีทียู/ชั่วโมง)
8. มีชุดคอนเดนซิ่ง (หน่วยระบายความร้อน) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายนอกอาคาร ระบายความร้อน
ด้ ว ยอากาศ ใช้ กั บ ระบบไฟฟ้ า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิ ร ตซ์ ประกอบด้ ว ย คอมเพรสเซอร์
(Compressor) ใบพัดลมพร้อมมอเตอร์ (Outdoor Fan And Outdoor Motor) ข้อต่อพร้อมวาล์ ว
บริ การ (Service Valve) แผงวงจรอิ นเวอร์ เ ตอร์ เพื่ อขั บ คอมเพรสเซอร์ อินเวอร์ เ ตอร์ (Inverter
Driver For Inverter Compressor) เ ซนเ ซอร์ วั ด อุ ณ ห ภู มิ หั ว ค อมเ พ ร ส เ ซ อร์ (Discharge
Temperature) อุณหภูมิน้ายาที่แผงคอนเดนเซอร์ (Mid Coil Condensor Temperature)
9. มีชุดแฟนคอยล์ (หน่วยส่งความเย็น) ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน
ที่มีส่วนแสดงผล Error Code เป็น 7-SEG เพื่อง่ายต่อการบารุงรักษา ประกอบด้วย แผงควบแน่น
(Evaporator) ใบพัดลม พร้อมมอเตอร์ (Indoor Fan and Indoor Motor) แผงวงจรเพื่อควบคุมชุด
แฟนคอยล์ เซนเซอร์อุณหภูมิของท่ อน้ ายาทางเข้าคอยล์เย็ น (Inlet Temperature) อุณหภูมิห้ อง
(Room Temperature)
10. มีแผงระบายความร้อน (Condenser Coil) และแผงระบายความเย็น (Evaporator Coil) เป็นแบบ
Fin and Tube โดยฟินเป็นอลูมิเนียมฟินเคลือบสีฟ้า และท่อเป็นท่อทองแดงเพื่อความทนทาน
11. ชุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ ชุดควบคุมแบบไร้สาย (Wireless Remote)
จานวน 1 ตัว สวิตซ์เบรกเกอร์ จานวน 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับพร้อมหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว
ไม่เกิน 15 เมตร
12. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการล้างแอร์ได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7-SEG โดยสามารถเตือนได้ทุ กๆ
การใช้ 1,800 ชั่วโมง
13. เครื่องปรับอากาศสามารถเตือนการซ่อมบารุงได้ผ่านหน้าจอแสดงผล 7-SEG หากเครื่องปรับอากาศ
กินไฟมากกว่าปกติหรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตกลงอย่างมีนัยสาคัญ
14. รายละเอี ย ดแบบรุ่ น ของชุ ด แฟนคอยล์ และ ชุ ด คอนเดนซิ ง รหั ส ตั ว ร้ อ นและตั ว เย็ น ของ
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 อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
0 2832 1999
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์ตรวจการณ์

รหัส : 08060001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

รถตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง
TR TRANSFORMER II
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) จ้างผู้เชี่ยวชาญในการ
วิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด
พฤศจิกายน 2559 – พฤศจิกายน 2566 (7 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่ง ชาติ
(MTEC) สวทช. ดาเนินการออกแบบและพัฒนารถตรวจการอเนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง โดยใช้หลักการการออกแบบและ
คานวณทางวิศวกรรมชั้นสูงทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการคานวณทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering (CAE))
ซึ่งออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่รองรับแรงกระทาที่เกิดขึ้น กรณีรถเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยใช้เกณฑ์ในการ
ออกแบบตามมาตรฐาน US NCAP จานวน 2 กรณี ได้แก่ กรณีการชนเต็มหน้ายานยนต์ และกรณีการชนด้านข้างรถยนต์
แบบ side pole ซึ่งทฤษฎีที่นามาใช้ในการออกแบบ คือ การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) และนาผลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการออกแบบ จนได้วิธีการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม สาหรับการทดสอบความปลอดภัย
ซึ่งรถตรวจการอเนกประสงค์นี้ได้ผ่านการทดสอบใน 2 หัวข้อ คือ
1. การทดสอบด้านความแข็งแรงโครงสร้าง และ
2. การทดสอบด้านสภาวะความสบายของการโดยสาร โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน อวกาศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ และรถตรวจการอเนกประสงค์ นี้ จ ะถู ก ผลิ ต โดย
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) และมี บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด เป็นผู้แทนจาหน่าย
หมายเหตุ :
1) รถยนต์ TR TRANSFORMER II รหั ส รุ่ นรถยนต์ GUN135R-CTTMHT ขนาดเครื่ องยนต์ 2393 CC
ขนาด 150 แรงม้า มีคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับรถยนต์ในท้องตลาด ที่ระบุ
ปริมาตรกระบอกสูบเท่ากับ 2400 CC
2) รถยนต์ TR TRANSFORMER II รหั ส รุ่ นรถยนต์ GUN126R-CTFMHT ขนาดเครื่ องยนต์ 2755 CC
ขนาด 177 แรงม้า มีคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับรถยนต์ในท้องตลาด ที่ระบุ
ปริมาตรกระบอกสูบเท่ากับ 2800 CC
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2559
- เพิ่มเติมขนาด 2800 CC จานวน 2 รุ่น ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560 ดังนี้
1) TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จานวน 11 ที่นั่ง รุ่น STD
2) TR TRANSFORMER MAXI 2.8 (4WD MT) จานวน 7 ที่นั่ง รุ่น STD
- แก้ไขปริมาตรกระบอกสูบ จาก 2400 CC เป็น 2393 CC และ 2800 CC เป็น 2755 CC ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จากัด
0 2420 0076
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านยานพาหนะและขนส่ง : อื่น ๆ

รหัส : 08070001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป
สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารสปีดโบ๊ทอลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป
(SAKUN C : Aluminum Passenger Speed Boat)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด โดยการจ้างศูนย์บริการปรึ กษา
การออกแบบและวิศ วกรรม สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานวิจัย และได้รับการ
สนับสนุนทุนจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(NIA)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. การออกแบบเรือโดยใช้โปรแกรม 3D (NX7) เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพรวมของตัวเรือ และเพื่อได้แบบที่
ถูกต้องก่อนการผลิตและการ simulation รวมถึงการผลิตเรือจาลอง โดยใช้เครื่อง CNC ในการออกแบบ
โฟมเพื่อเทสจริงก่อนการผลิต
2. การผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป โดยใช้นวัตกรรมยานยนต์ที่ทางทีมงาน ร่วมในการวิจัยและพัฒนาโดยคานึง ถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
3. การใช้นวัตกรรมไร้รอยต่อตัวบอดี้เรือ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนของการผลิตได้มาก
4. การใช้นวัตกรรมการฉีดขึ้นรูป อลูมิเนียมทาโครงสร้างตัวเรือ เพื่อให้เรือแข็งแรง น้าหนักเบา ปลอดภัยต่อ
นักท่องเที่ยว
5. การใช้นวัตกรรมการฉีดโฟมความหนาแน่นสู ง ฝังใต้ท้องเรือ กรณีเรือรั่วจากการเกิดอุบัติเหตุ เรือไม่จมลง
ใต้ท้องทะเล
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เรืออลูมิเนียมทั้งลา โดยใช้การปั๊มขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์
2. เครื่องยนต์แบบ INBOARD DIRECT, INBOARD WATERJET, OUTBOARD
3. ความยาวตลอดลา 19 เมตร
4. สามารถโดยสารได้สูงสุด 90 ที่นั่ง
++++++++++++++++++++

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด

0 3551 4222

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

163

ด้านโรงงาน
: ครุภัณฑ์โรงงาน

รหัส : 09020001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ (Shrimp Extending Machine)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ (Shrimp Extending Machine)
หน่วยงานที่พัฒนา :
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก นางสาวปุษยา ฤทธิ์ดี
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จากัด
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท ชิบิยา จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2561 - เมษายน 2569 (8 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เครื่องบั้งยืดกุ้งอัตโนมัติสามารถบั้งและยืดกุ้งได้หลายขนาดและได้ความยาวที่ต้องการภายในเครื่องเดี ยวกัน
เครื่องมีส่วนของใบมีด ซึ่งมีค วามบางเพีย ง 1 มิลลิเมตร สาหรับใช้ในการบั้งกุ้ งที่ข้ อต่างๆ เพื่อทาให้กุ้งคลายตัวก่ อนเข้ าสู่
กระบวนการยืดต่อไป ในส่วนของการยืด ตัวเครื่องมีระบบเซนเซอร์ใช้สาหรับควบคุมความยาวของตัวกุ้งหลังการยืด
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เครื่องจักรสามารถบั้งและยืดกุ้งได้ภายในเครื่องเดียวกัน
2. ใบมีดในตัวเครื่องจักรสามารถบั้งกุ้งได้หลายขนาด และสามารถปรับระดับใบมีดเพื่อควบคุมความลึ ก
ในการบั้งได้
3. ประกับสามารถปรับแรงในการบีบเพื่อใช้ในการยืดกุ้งแต่ละขนาด โดยสามารถยืดกุ้งที่มีน้าหนักในช่ วง
12 - 16 กรัม ได้
4. เครื่องจักรมีกาลังการผลิตอยู่ในช่วง 5,000 - 6,000 ตัว/ชั่วโมง
++++++++++++++++++++

บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จากัด
0 2918 2249
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านสานักงาน
: อื่นๆ

รหัส : 10030001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
(ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)
โฟลซอฟต์ (FlowSoft)
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด วิจัยเอง
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด
เมษายน 2561 – เมษายน 2564 (3 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) โฟลซอฟต์ (FlowSoft) รุ่น 4.0 เป็นนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์
สาเร็จรูป คุณลักษณะเป็นระบบงานสารบรรณหน่วยงานภาครัฐ* สาเร็จรูป ที่ช่วยพัฒนาระบบการทางานสารบรรณระหว่ าง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐ วิ ส าหกิจ และหน่วยงานอื่ นๆ ที่มีกระบวนการสารบรรณเหมื อนภาครัฐ โดยสามารถใช้
ปรับปรุงกระบวนการทางานเดิมให้มีค วามคล่องตัว สามารถบริหารจัดการเวลาในการรับ-ส่งเอกสารได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากการส่งงานเอกสารมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถติดตามสถานะความเคลื่อนไหวของเอกสารได้ตลอดเวลา
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นระบบงานที่ใช้งานในลักษณะ Web Application โดยสามารถใช้งานระบบผ่านโปรแกรม Web
Browser (Internet Explorer Version 6.0 ขึ้นไป)
2. ระบบงานตามโครงการนี้ในส่วนของผู้ใช้งาน สามารถใช้บนระบบปฏิบัติการได้ตั้งแต่ Windows XP
หรือ Windows Vista เป็นอย่างน้อย
3. รองรับระบบการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่ อให้ ส อดรั บ กั บนโยบายรั ฐบาลในด้ านอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แวร์ การใช้ ง านด้วย Open Source
ระบบที่จัดหาจะต้องพัฒนาด้วย Open Source
(รายละเอียดคุณลักษณะ e-Saraban FlowSoft อยู่ในภาคผนวก ก หน้า ผ-6 ถึง ผ-10)
หมายเหตุ : * อ้างอิงจาก ระบบงานสารบรรณของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
++++++++++++++++++++

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด
0 2678 0978
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จัดจาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :

สารชีวภาพขจัดคราบน้ามัน (Bio dispersant)
OIL SPILL CONTROL
ศู นย์ พั นธุ วิศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี วภาพแห่ ง ชาติ (BIOTEC)
และ บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จากัด
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จากัด
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
7. บริษัท 168 เคมิคอล จากัด
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
9. บริษัท เวล เมด 1969 จากัด
10. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จากัด
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จากัด
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
15. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็กซ์พลอริท
16. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
17. ร้าน วีทีซัพพลาย
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจากัด
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จากัด
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จากัด
23. ห้างหุ้นส่วนจากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จากัด
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จากัด
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จากัด
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จากัด
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด
30. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
บริษัท คีนน์ จากัด
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ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
Oil spill control เป็นสารชีวบาบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์
และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ามัน คราบน้ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่กัดกร่อน
ไม่เป็นอันตรายใช้ทาความสะอาดคราบน้ามัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ามันรวมทั้ งบริเวณแหล่ งน้ า
หรือดินที่ปนเปื้อนน้ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบาบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการทางาน
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่ายรายใหม่ จานวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่ายรายใหม่ จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิ กรายชื่ อ ผู้ แ ทนจ าหน่ ายออก 19 ราย และเพิ่ มรายชื่ อ ผู้ แ ทนจ าหน่ ายรายใหม่ จานวน 4 ราย
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด
0 2747 2101–3 ต่อ 104
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

สารทาความสะอาดชีวบาบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค)
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic))
คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์
ศู นย์ พั นธุ วิศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี วภาพแห่ ง ชาติ (BIOTEC)
และ บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จากัด
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จากัด
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
7. บริษัท 168 เคมิคอล จากัด
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
9. บริษัท เวล เมด 1969 จากัด
10. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จากัด
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จากัด
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
15. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็กซ์พลอริท
16. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
17. ร้าน วีทีซัพพลาย
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจากัด
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จากัด
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จากัด
23. ห้างหุ้นส่วนจากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จากัด
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จากัด
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จากัด
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จากัด
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด
30. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
บริษัท คีนน์ จากัด
กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 (5 ปี)
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คุณสมบัตินวัตกรรม :
คี นเอฟ.โอ.จี . คลี นเนอร์ เป็ นสารชี วบ าบั ด ภั ณฑ์ KEEEN ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยจุ ลิ นทรี ย์ ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพสูง
เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ามัน คราบน้ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ทาความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ทาความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ทางาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่ อระบายน้า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบาบัดค่าสกปรกของน้าเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น้าเสีย โดยอาศัยการทางานเชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ จาก
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่ายรายใหม่ จานวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่ายรายใหม่ จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิ กรายชื่ อ ผู้ แ ทนจ าหน่ ายออก 19 ราย และเพิ่ มรายชื่ อ ผู้ แ ทนจ าหน่ ายรายใหม่ จานวน 4 ราย
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด

0 2747 2101–3 ต่อ 104
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010005
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :

น้ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
(NATURAL DISINFECTANT)
1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์
(ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกากับดูแลของ อย.)
2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์
(ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกากับดูแลของกรมปศุสัตว์)
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จากัด
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จากัด
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
7. บริษัท 168 เคมิคอล จากัด
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
9. บริษัท เวล เมด 1969 จากัด
10. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จากัด
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จากัด
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
15. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็กซ์พลอริท
16. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
17. ร้าน วีทีซัพพลาย
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจากัด
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จากัด
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จากัด
23. ห้างหุ้นส่วนจากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จากัด
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จากัด
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จากัด
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จากัด
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด
30. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
บริษัท คีนน์ จากัด
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ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2566 (6 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด , สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อรา ได้ถึง 99.99 % ได้ทุกพื้นผิว
สามารถท าความสะอาดคราบเลื อดปนเปื้ อน หรือคราบไขมั น คราบที่เกิดจากเชื้ อรา คราบตะกรันที่ปนเปื้ อนบริเวณพื้ น ผิ ว
และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol – free formulation)
2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์คือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ในด้านการปศุสัตว์
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 %
โดยผลิตภัณฑ์นี้มีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio – surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน้ามันมะพร้าว นามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์ให้
น้อยลง
ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด , สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิมเฮดเตอร์-บลัด
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่ายรายใหม่ จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิกรายชื่อผู้แทนจาหน่ายออก 19 ราย และเพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่ายรายใหม่ จานวน 4 ราย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
++++++++++++++++++++
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ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12020001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ สาหรับ
การบาบัดน้าเสีย (Onsite Microbial Reactor)
เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้
(KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor)
บริ ษั ท คี น น์ จ ากั ด ร่ ว มวิ จั ย กั บ ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรร มและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท พีทีเอ็ม เมเนจเม้นท์ จากัด
5. บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จากัด
6. บริษัท วี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
7. บริษัท 168 เคมิคอล จากัด
8. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
9. บริษัท เวล เมด 1969 จากัด
10. บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จากัด
11. บริษัท ไทยไบโอ อ๊อกซีน จากัด
12. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
13. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
14. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
15. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็กซ์พลอริท
16. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
17. ร้าน วีทีซัพพลาย
18. บริษัท สยามเวิลด์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจากัด
19. บริษัท ฟิล ออกานิค จากัด
20. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
21. บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
22. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จากัด
23. ห้างหุ้นส่วนจากัด 3พี เมดิคอลซัพพลาย
24. บริษัท เค พี ดริลล์ ซัพพลายส์ จากัด
25. บริษัท ไฮโดร คลีน จากัด
26. บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด
27. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จากัด
28. บริษัท เซฟสยาม บิชิเนสกรุ๊ป จากัด
29. บริษัท ทรีกรุ๊ป เออีซี ฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด
30. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
บริษัท คีนน์ จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี)
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คุณสมบัตินวัตกรรม:
เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบาบัดน้าเสีย (KEEEN OMR – Onsite Microbial Reactor) คีนน์ โอเอ็ม
อาร์ – ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่ว ยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วนเครื่ อง
อุ ป กรณ์ ผ ลิ ต หั วเชื้ อจุ ลิ นทรี ย์ ใ นห้องปฏิบั ติ การที่ มีความยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อน และจาเป็ นต้ องใช้ นักวิ ท ยาศาสตร์ค วบคุมดูแล
นามาย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบุไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น ทา ให้
สะดวก ใช้ง่าย และที่สาคัญสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั้งมีความสด
ใหม่ตลอดเวลา ทาให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
คี นน์ โอเอ็ มอาร์ จะถู กติ ด ตั้ ง พร้ อมกั บ อาหารเลี้ ย งเชื้ อสู ต รความเข้ มข้ นสู ง สู ต รเฉพาะและเหมาะสมกับ
หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จากัด และหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นที่มีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกจากนั กวิจัย
ไบโอเทค แล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน้าเสียที่มีน้ามันหรื อไขมัน
ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์บาบัดน้าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื้อจุลิ นทรีย์
บาบัดน้าเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบาบัดน้าเสียของอุตสาหกรรมที่
สามารถใช้ เ ครื่องคีนน์ โอเอ็ มอาร์ นี้ ไ ด้ ได้ แ ก่ อาคารส านั กงาน คอนโดมิ เ นี ย ม อพารท์ เ ม้ นท์ หมู่ บ้ าน ห้ างสรรพสินค้า
คอมมู นิตี้ มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิ ต อาหาร โรงงานอุ ต สาหกรรมทั่ วไป และนิ ค ม
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่ายรายใหม่ จานวน 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิ กรายชื่ อ ผู้ แ ทนจ าหน่ ายออก 19 ราย และเพิ่ มรายชื่ อ ผู้ แ ทนจ าหน่ ายรายใหม่ จานวน 4 ราย
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด
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ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12020002
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
เครื่องผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เครื่องผลิตก๊าซโอโซน "โอเทค" (Ozone generator "OTECH")
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จากัด
ผู้จาหน่าย :
บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
โอโซน (Ozone หรือ O3) เป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นจากออกซิเจน ที่มีอยู่ในอากาศทั่วไป โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้า หรือแสงอุลตร้าไวโอเลต ทาให้โมเลกุลของออกซิเจนแตกตัวเป็นอะตอมเดี่ยว เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของออกซิเ จน
จาก 2 อะตอม (O2) ให้เป็น 3 อะตอม (O3) โอโซนสามารถเกิดขึ้นในธรรมชาติจากการที่ฟ้าผ่า จะเกิดสนามพลังงานฟ้าผ่า
(Corona Discharge) ท าให้ ออกซิ เ จนแตกตั วและรวมกั นเป็ นโอโซนได้ เหมื อนกั น และการผลิ ต โอโซนที่ใ ช้ หลั กการของ
พลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตและควบคุมปริมาณของก๊าซโอโซนได้ง่าย หลักการทั่วไป คือ อะตอมของออกซิเจน จะได้รับการ
ถ่ายพลังงานจนทาให้เกิดเป็นโมเลกุลที่เร่งสภาพหรือมีพลังงานสูง และในที่สุด ก็เกิดการรวมเป็นโมเลกุลของโอโซนโดยอาศัย
ทฤษฎีของการทา Corona Discharge หรือการเร่งประจุไฟฟ้า ทาให้ออกซิเจนเกิดการแตกตัว สามารถผลิตเป็นโอโซนได้ ใน
ระดับที่ควบคุมได้
คุณสมบัติที่สาคัญของโอโซน คือ เป็นตัวออกซิไดส์ที่ดีมาก และในขณะเดียวกันก็เป็นสารที่ไม่อยู่ตัว จะสลาย
เป็นแก๊สออกซิเจนได้ง่าย ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เร็วกว่าคลอรีน 3,000 เท่า โดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง ทาให้สามารถประยุกต์ใช้ ใน
งานในทางอุตสาหกรรม เช่น การใช้ก๊าซโอโซนในการบาบัดสีและกลิ่นในกระบวนการบาบัดน้าเสีย การใช้โอโซนในการบาบัด
น้าในระบบหอผึ่งเย็นเพื่อการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันตะกรันและลดพลังงานในการทาความเย็น รวมถึงการใช้โอโซน
ฆ่าแบคทีเรียและเชื้อโรคในระบบการผลิตน้าประปา การลดการใช้พลังงานในระบบซักผ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. รูปแบบการผลิตก๊าซโอโซน ใช้หลักการ Corona Discharge แบบแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง (5 KHz –
8 KHz)
2. การควบคุมการทางาน โดย Programmable Logic Control (PLC)
3. ก๊ า ซตั้ ง ต้ น ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ก๊ า ซโอโซน เป็ น อากาศที่ มี ค วามชื้ น ไม่ เ กิ น 15% และมี ป ริ ม าณ
ก๊าซออกซิเจน (O2) ในอากาศไม่น้อยกว่า 20% หรือก๊าซออกซิเจน
4. สามารถผลิตก๊าซโอโซน (O3) ในปริมาณที่เข้มข้น โดยมีขนาดของระบบที่เล็ก
5. ใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตน้อย
6. ระบบตรวจจับและป้องกันเครื่อง
- แท่งผลิตก๊าซโอโซน (O3) ชารุด
- อุณหภูมิภายในหลอดผลิตก๊าซโอโซน
- ปริมาณการไหลของอากาศผิดปกติ
- ความดันน้าของระบบผสมผิดปกติ
- อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นและไล่ความชื้น
- กระแสไฟฟ้ารั่วไหล, ระบบไฟฟ้าป้อนเข้า
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7. ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220V AC 50Hz หรือ 3 เฟส 380V AC 50 Hz
8. ตัวตู้เครื่องฯ ทาด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm. ใช้สีฝุ่นโพลีเอสเตอร์
9. การระบายความร้อนใช้น้าและอากาศ
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จากัด
0 2988 0804
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ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง

รหัส : 13020004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH
N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร (Rubber Seals for 155 mm.
GH N-45 A1 Towed Howitzer)
ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH
N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร
ร่วมวิจัยกับสานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก
และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จากัด (ผู้ผลิต)
บริษัท อาร์มี่ซัพพลาย จากัด
บริษัท อาร์มี่ซัพพลาย จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2567 (7 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ชุดแหวนกันซึมฯ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร ซึ่งใช้งานอยู่ ใ น
6 ระบบ ได้แก่ ระบบเคลื่อนที่และค้ายันปืน ระบบเครื่องช่วยให้มุมทางสูง ระบบเครื่องป้อนกระสุน ระบบเครื่องรับแรง
สะท้อนกลับ ระบบลากล้อง และระบบเบรก เป็นชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในอาวุ ธยุทโธปกรณ์เพื่ อความมั่นคงของประเทศ
ผลงานนวัตกรรมดังกล่าวนี้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนชิ้ นส่วนของยุทโธปกรณ์ที่ใ ช้งานในกองทั พบก ซึ่งต้องพึ่งพาการ
นาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้เกิดปัญหาในด้ านของระยะเวลาในการส่ งมอบชิ้นส่ วน ความครบถ้วนของรายการชิ้ น ส่ วน
รวมถึง ชิ้นส่วนคงคลังเพื่อใช้ในยามจาเป็น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้สาหรับปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร
2. ใช้องค์ความรู้วิศวกรรมย้อนกลับทางด้านรูปทรงและวัสดุในการวิจัยและผลิต
3. ผ่านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ออกแบบชิ้นงานและแม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
++++++++++++++++++++

บริษัท อาร์มี่ซัพพลาย จากัด
0 2184 2851
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ด้านอื่นๆ
รหัส:14000001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย:
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย:
หน่วยงานที่พัฒนา:

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด วิจัยร่วมกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
1. บริษัท พัทธพงศ์พาณิชย์รุ่งเรือง จากัด
2. บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จากัด
3. บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จากัด
4. บริษัท เจมินี พลัส จากัด
5. บริษัท สตาร์เร็ท เซ้าท์อีสต์ เอเชีย จากัด
6. บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จากัด
7. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จากัด
8. บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จากัด
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ แอนด์ บี โปรดักส์
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
มีนาคม 2559 – มีนาคม 2567 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด:
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย:
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน:
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยนาผลิตภัณฑ์ใส่ลงในภาชนะที่มีขังแหล่ง น้า
ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ข องยุงลาย ซึ่งจะไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่มีคราบน้ามันบนผิวน้ า ไม่ทาให้น้าขุ่น มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานยาวนาน สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2559
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด

0 2295 2151 - 3
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ด้านอื่นๆ

รหัส : 14000004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ระบบลอยตะกอนฟองละเอียด (Micro Bubble Dissolved Air
Flotation (MBDAF))
ระบบลอยตะกอนด้ วยเทคโนโลยี ฟ องละเอี ย ด : อี โ คโนวั ต ต์
(ECONOWATT : Micro Bubble Dissolved Air Flotation for
Water Treatment System (MBDAF))
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จากัด
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จากัด
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จากัด
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2565 (5 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
นวัตกรรมระบบลอยตะกอนฟองละเอียด ใช้วิธีผสมอากาศลงในน้าด้วยปั๊มที่มีการเพิ่มใบพัดหลายก้านเป็ นปั๊ ม
ผสมอากาศที่ความดัน 3.5 บาร์ ทาให้อัตราการผสมอากาศในน้าเพิ่มขึ้นสูงสุด และมีฟองละเอียดขนาดเล็กกระจายตัวเป็น
เนื้อเดียวกับน้า (Homogeneous) ผ่านโปรแกรมควบคุมและเซ็นเซอร์ควบคุมระดับความดันในระบบ อัตราการไหลของน้า
และอากาศที่เหมาะสม ทาให้การผสมอากาศลงในน้ามีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา (Automatic Adjust Pressure) ระบบจะ
สร้างฟองละเอียดได้ต่อเนื่องให้สามารถแยกไขมันและอีมัลชันออกจากน้าได้ดี และแยกตะกอนแขวนลอยได้ถึง 70% ลดค่า
BOD และ COD ที่ติดอยู่กับตะกอนแขวนลอยลงได้ นวัตกรรมระบบลอยตะกอนฟองละเอียดยั งสามารถเฝ้ าระวั ง ความ
ผิดปกติ (monitoring) ของระบบได้ตลอดเวลา ปราศจากพนักงานประจาเครื่อง โดยสามารถเฝ้าระวังความผิดปกติ ข อง
เครื่องโอโซนผ่านระบบ GPRS/3G/4G หรือ WiFi ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการทางานของระบบลอยตะกอน
ฟองละเอียดได้บน www.econowatt.co.th ตลอดเวลา และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานจนถึงเวลาปัจจุบัน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เครื่องลอยตะกอนฟองละเอียด ประกอบด้วยถังแยกตะกอนลอย ตัวถังทาด้วยสเตนเลส 304 รูปทรง
สี่เหลี่ยม ด้านบนของถังมีใบปาดตะกอนและมีท่ อรวบรวมตะกอน ส่งไปยังถังรับตะกอน ถังแยก
ตะกอนและถังรับตะกอนต้องมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้าและปริมาณตะกอนที่ต้องการบาบั ด
กาหนดให้ระยะเวลาบาบัดไม่เกิน 22 ชั่วโมง/วัน
2. เครื่องลอยตะกอนฟองละเอียดต้องมีการควบคุมการเปิด – ปิด แบบอัตโนมัติด้วย PLC ทั้งนี้การตั้ง
ค่ าช่ วงเวลาเพื่ อเปิ ด ใช้ งานนั้ นให้ เ ป็นไปตามที่ ผู้ ติ ดตั้ง เห็นสมควร โดยจะต้ องไม่ มีผ ลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทางานโดยรวมของระบบบาบัดฯ
3. ระบบผลิตอากาศละลายต้องเป็น Dynamic Mixing Pump ที่มีประสิทธิภาพแยกตะกอนแขวนลอย
ได้ถึง 70% ซึ่งถูกออกแบบสาหรับเติมอากาศโดยเฉพาะ ห้ามใช้ระบบผสมแบบเติมอากาศด้วย เวนจูรี
(Venturi Injection) ร่ ว มกั บ ใบกวนในท่ อ (Static Mixer) และถั ง ผสมก๊ า ซแรงดั น สู ง (Pressure
Tank) และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องอัดอากาศเพิ่มเติม
4. กาหนดให้มีการติดตั้ง pressure gauge โดยติดตั้งที่ด้านจ่ายของ Dynamic Mixing Pump เพื่อใช้
ในการควบคุมแรงดันของน้าในระบบให้เป็นไปตามข้อกาหนด
5. กาหนดให้มีระบบเฝ้าระวังความผิดปกติของอุปกรณ์แสดงให้เห็นได้ทางอินเตอร์เน็ตบน website
ผู้ผลิต หรือ ผู้ขาย ผ่านการสื่อสาร 3G โดยอย่างน้อยต้องมีการแสดงค่าหรือสถานะดังต่อไปนี้
5.1 สถานะการทางานของระบบ ON/OFF
5.2 สถานะการทางานปั้มสูบน้าก่อนบาบัด ON/OFF
5.3 สถานะการทางานปั้มสร้างอากาศละลาย ON/OFF
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5.4 อัตราการบาบัด (l/min)
5.5 ชัว่ โมงการทางานของเครื่อง (Hr.)
5.6 เตือนปริมาณสารสร้างตะกอน (Coagulant) อยู่ในระดับต่า
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จากัด
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 จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จากัด
ผู้จาหน่าย :
บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
กันยายน 2560 – กันยายน 2563 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® มีน้าหนัก 1.3 กิโลกรัม ± 5% รูปร่างทรงกลมเหมาะมือ สาหรับโยน ทอย ปา
กลิ้ง เข้ากองเพลิง การทางานของลูกบอลดับเพลิง 1 ลูก มีอายุการใช้งาน 5 ปี สามารถดับเพลิงได้ทั้ง
ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ หรือพลาสติกต่างๆ โดยการใช้งาน เฝ้า
ระวังได้และระงับเพลิง คือ โยน ทอย ขว้าง ปา เข้ากองเพลิง สามารถโยนเข้าพร้อมๆ กัน หลายๆ ลูกก็ได้ เพื่อให้เพลิงสงบลง
ประเภท B คือ ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย เช่น ห้องจัดเก็บสารเคมีที่ไวไฟ จุดเชื่อมต่อแก๊ส LPG
หรือ NGV เมื่อเปลวไฟเผาไหม้ลูกบอลดับเพลิง ภายใน 3-10 วินาที ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะทางาน แตกกระจาย
ผลักดันสารเคมีเป็นผงแป้ง ออกมาดับไฟได้โดยอัตโนมัติ และมีเสียงดังตกกระแทกอยู่ระหว่าง 110-139 db(A) การติดตั้งให้
ติดตั้งอยู่ในระยะเหนือจุดเสี่ยง 1 เมตร หรือ 3.28 ฟุต
ประเภท C คือ ไฟที่ใช้น้าดับไม่ได้ เช่น บริเวณเหนือปลั๊กไฟฟ้า ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย โดยเมื่อ
เปลวไฟเผาไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะทางานภายใน 3-10 วินาที และจะระเบิดผงเคมีแห้งออกมาดับไฟได้โดย
อัตโนมัติ ความดังของเสียงลูกบอลดับเพลิ ง ELIDE FIRE® ซึ่งอยู่ระหว่าง 110-139 db(A) อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ใน
ระดับเสียงตกกระแทก (IMPULSIVE NOISE)
ลักษณะเด่นของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®
- ใช้ดับเพลิง ใช้เฝ้าระวัง เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ทางานจะมีเสียงดัง จะทาให้ผู้ที่ไม่รู้ ว่าไฟ
ไหม้สามารถรู้ได้ทันทีว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น
- ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ที่ติดตั้งนั้นจะคอยทาหน้าที่เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัยต่างๆ เมื่อเกิด
เพลิงไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะทางาน และหน้าที่ดับเพลิงก่อนที่เพลิงจะลุกลามไปยัง
เพดานบ้าน อาคาร
- ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนชรา การทางานจะทางานเมื่ อโดน
เปลวไฟเท่านั้น
- ส่ วนผสมต่ างๆ ของสารเคมี ที่ บ รรจุ ในลู กบอลดับ เพลิ ง ELIDE FIRE® ไม่ เ ป็ นอั นตรายต่ อคน และ
สิ่งแวดล้อม และไม่มีชื่ออยู่ในรายการของสารเคมีอันตราย และทาลายสิ่งแวดล้อมขององค์กรสากล
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟจะเผาไหม้สิ่งของนั้น เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ทางาน จะไม่ทาให้สิ่งของข้างนอกกองเพลิง
เสียหาย เพราะการทางานของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ไม่รุนแรงรวมทั้งวัสดุห่อหุ้มเป็นชั้นโฟมไร้สาร CFC และไม่ลาม
ไฟ ไม่มีวัสดุที่แข็ง มีแต่วัสดุที่นิ่ม ดังนั้น จึงไม่ทาให้สิ่งของที่อยู่นอกกองเพลิงเสียหาย
++++++++++++++++++++
บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จากัด

0 3841 4184 - 5
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ด้านอื่นๆ

รหัส : 14000006
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน
(Incinerator reduces pollution and energy saving)
CEP : เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน
Mobile Burn : เตาเผาขยะเคลื่อนที่ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน
CEP : Incinerator reduces pollution and energy saving
Mobile Burn : Mobile Incinerator reduces pollution and
energy saving
บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จากัด โดยได้รับการ
สนับสนุนทุน จาก สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จากัด
1. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)
2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
3. บริษัท เดอะซัน ซีเอ็ม กรุ๊ป จากัด
4. บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
5. บริษัท พล พรีเมี่ยมพลัส จากัด
6. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
7. บริษัท พี แอนด์ โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. เป็นเตาเผาขยะ ชนิดเผาขยะต่อเนื่อง สามารถเผาขยะได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง สร้างอุณหภูมิในการ
เผาได้ตั้งแต่ 500 – 1,200 องศาเซลเซียส
2. มีที่ดักฝุ่นละเอียดในห้องเผาควัน มีถังดักฝุ่นละเอียดเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม มีที่ดักหรือกรองก๊าซ
ก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มีถังกรองก๊าชเป็นเหล็กทาด้วยวัสดุกันสนิม
3. ปล่องระบายอากาศทาด้ วยเหล็ กหรือวั สดุที่มีความแข็งแรงเทียบเท่ า ทาสีกันสนิมและทาทับด้ วยสี กัน
ความร้อนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร
4. ใช้พัดลมหรือเครื่องอัดอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้ และระบบบาบัด
5. เป็นเตาเผาที่มีระบบ Wet Scrubber และ Cyclone ช่วยในการบาบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก
6. ผนังภายในห้องเผาทั้งหมดทาด้วยอิฐดิบทนไฟหรืออิฐเผาแห้ง หนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีคุณสมบัติ
ทนความร้อน ไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า
7. เตาเผาขยะ มีระบบการทางานหลัก 3 ระบบ คือ ระบบเตาเผาขยะ ระบบดักเก็บมลพิษและระบบดักเก็บ
ฝุ่น ทุกระบบต้องเชื่อมต่อการทางานเข้าด้วยกัน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ประหยัดพลังงานและเป็นการประหยัดงบประมาณในการบริห ารการจัด การ สามารถจุดติดด้วย
เชื้อเพลิง โดยใช้แก๊ส (LPG) ในปริมาณต่าเพื่อจุดนาร่องการเผาไหม้ในห้องเผา ช่วยลดมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อม
2. มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

181
3. เป็นเตาเผาขยะสาเร็จรูปติดตั้งบนรถกึ่งพ่วงและสามารถเคลื่อนย้ายได้ (เฉพาะรุ่นเตาเผาขยะแบบ
เคลื่อนที่)
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย อีก 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย อีก 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561
++++++++++++++++++++

บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จากัด
0 5200 3945 , 095 919 1496
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ด้านอื่นๆ

รหัส : 14000007
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด
(Instant Coffee Powder with Capsicum Extract)
พริกค่ะ สไปซี่คอฟฟี่กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด
(Prikka Spicy Coffee Instant Coffee Powder with Capsicum
Extract)
บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จากัด
บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด วีเอเอสเฮิร์บ
บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย:
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
กาแฟพริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่ เป็นกาแฟปรุงสาเร็จชนิดผง 3 in 1 ผสมพริกสกัด ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร ชื่อ “กาแฟ
ที่มีส่วนผสมของพริก ” ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ในลั กษณะ World’s First Spicy Coffee ที่ให้รสชาติแตกต่าง กลมกล่อมแต่
จั ด จ้ า นด้ ว ยสารสกั ด พริ ก ขี้ ห นู พั น ธุ์ ไ ทย Hot Flavor,Warm Feeling สั ม ผั ส ได้ (Customer Experience) ถึ ง Product
Value จากแก้ วแรกที่ ดื่ ม รู้ สึ กอุ่ นร้ อน (คล้ าย Burn) ที่ บ ริ เ วณท้ อง และ Spicy After Taste ที่ ไ ม่ เ คยมี มาก่ อน จึ ง เป็ น
การเปิ ด Segmentation ใหม่ ข องรสชาติ กาแฟ นั่ นคื อ Spicy Coffee อี กทั้ ง ยั ง มี ค วามเป็ นไทยใน Brand Image และ
Brand Personality ที่สะท้อนผ่านทางชื่อแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมหลักที่ทาให้เกิดรสชาติเผ็ดร้อน นั่นคือ พริกขี้หนู
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของไทย ชื่อ “พริกค่ะ” ยังสื่อภาษาไทยใน
ชื่อแบรนด์ให้เป็นที่จดจาของชาวต่างชาติ อีกด้วย เป็น Functional Coffee ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพไม่เติมน้าตาล ไม่ใส่
วัตถุกันเสีย ไขมันต่า ไม่มีคลอเรสเตอรอล ให้พลังงานต่ าเพี ยงซองละ 60 กิโลแคลอรี่ ส่วนผสมในสูตรประกอบไปด้ วย
สารสกั ด จากพริ ก ขี้ ห นู ถั่ ว ขาว กระบองเพชร ส้ ม แขก L-Valine, L-Arginine , L-Carnitine-L-Tartrate , Chromium
Picolinateและ Fructooligosaccharideพร้อมทั้ง กลิ่ นหอมของกาแฟอั นเป็ นเอกลักษณ์ ส่งผลให้ Prikka World’s First
Spicy Coffee เป็นกาแฟที่อร่อย และดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังสามารถวางตาแหน่งเป็นได้ทั้ง กาแฟ 3 in 1, Functional Coffee และ Coffee for
Souvenir (Cross Segmentation) สามารถขยายลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ กลุ่มผู้ดื่มกาแฟเพื่อ
ควบคุมน้าหนัก ผู้ที่ชอบดื่มกาแฟรสชาติแปลกใหม่ กาแฟที่ขายเป็นของที่ระลึก กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่อยู่เมืองหนาวดื่มเพื่ อให้
ร่างกายรู้สึกอบอุ่น เป็นต้น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็ นกาแฟปรุ ง ส าเร็ จ 3 in 1 ที่ ยื่ นจดอนุ สิ ท ธิ บั ต รชื่ อ “กาแฟที่ มีส่ วนผสมของพริ ก ” ซึ่ ง เป็ นการ
ประดิษฐ์ในลักษณะ World’s First Spicy Coffee”
2. เป็นกาแฟที่มีรสชาติที่แตกต่างจากกาแฟทั่วไป โดยมีส่วนผสมของสารสกัดพริกขี้หนู เป็นตัวสร้าง
นวัตกรรมใหม่ด้านรสชาติกาแฟ Hot Flavor, Warm Feeling
3. ให้พลังงานต่า เพียง 60 กิโลแคลอรี่ต่อซองไขมันต่า ไม่มีคลอเรสเตอรอลไม่เติมน้าตาล ไม่ใส่วัตถุกัน
เสีย ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาล
4. ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สารสกัดจากพริกขี้หนู ถั่ วขาว กระบองเพชร ส้มแขก L-Valine,
L-Arginine, L-Carnitine-L-Tartrate, Chromium Picolinate และ Fructooligosaccharide
++++++++++++++++++++
บริษัท สตาร์ เฮิร์บฟาร์ม่า จากัด
0 2441 1479
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รหัส : 14000008
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ข้าวกล้องพองอัดแผ่น (Popped Rice)
ไพรซ์, พริสซ์ข้าวกล้อง ออแกนิกป๊อป (PRIZE, PRIZ Organic
Pop Rice)
จ้างวิจัยโดยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย โดยผู้สนับสนุนทุนคือ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จากัด
บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จากัด
บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ผลิตภัณฑ์ ขนมข้าวกล้องพองอัดแผ่น ตรา ไพรซ์ และ พริสซ์ ผลิตจากข้าวกล้องออแกนิก โดยการ ป๊อป เหมือน
การทาป๊อปคอร์น คือ การนาข้าวเต็มเมล็ด มาทาให้สุกด้วยความร้อนและแรงดันสูง เพื่อขึ้นรูป โดยไม่ผ่านการอบหรือทอด
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ทาจากข้าวกล้อง เต็มเมล็ด
2. ไม่มีการอบหรือทอด
3. ทาให้สุกโดยผ่านความร้อนและแรงดัน
4. มีความกรอบ
5. ไม่มีผงชูรส
6. ไม่มีกลูเตน
7. ไม่มีคอลเลสเตอรอล
8. ไม่มีสารกันเสีย
++++++++++++++++++++

บริษัท แฮปปี้ บอกซ์ จากัด

0 2117 2797
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รหัส : 14000009
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุง ชนิดเม็ด
มอสกอน 10ที (Mosgon 10T)
บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จากัด
บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จากัด (ผู้ผลิต)
1. บริษัท เคมฟลีท จากัด
2. บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไบโอเจท (2009)
บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จากัด
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2563 (3 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
มอสกอน 10ที เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา โดยคนไทยเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในการกาจัดลูกน้ายุง
ตามอั ต ราการใช้ ที่ องค์ การอนามั ย โลกแนะนา ซึ่ ง มอสกอน 10ที นั้ น ไม่ มีกลิ่ น น้ าหนั กเบา ไม่ ท าให้ น้าขุ่ น และเป็ นฝ้า
เมื่ อเปรี ย บเที ย บผลิ ต ภั ณฑ์ ป ระเภทเดี ย วกั น เช่ น ทรายเคลื อบสารที มีฟ อส โดยจากผลการวิ จัย และส ารวจจากพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและเขตเมือง พบว่ามีความพึงพอใจในการใช้ มอสกอน 10ที มากกว่า 5 เท่าของการใช้ทรายเคลือบสารทีมี
ฟอส มอสกอน 10ที ได้รับการอนุมัติทะเบียนจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงได้รับการผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ ISO
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ผลิตภัณฑ์กาจัดลูกน้ายุงชนิดเม็ด ประกอบด้วย สารออกฤทธิ์ (Active ingredient) Temephos
10% w/w โดยมีคุณสมบัติค่อยๆ ปล่อยสารออกฤทธิ์ ในการกาจัดลูกน้ายุงลายได้ยาวนาน
2. ชื่อทางเคมี คือ O,O,’O,’O-TETRAMETHYL O,O’-THIODI-P –PHENYLENE
DIPHOSPHOROTHIOATE
3. สูตรโมเลกุล C12H20O6P2S3
++++++++++++++++++++

บริษัท สยาม พับบลิค เฮลท์ จากัด
06 5209 4455
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รหัส : 14000010
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel cushion)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ (Heel soother)
หน่วยงานที่พัฒนา :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จากัด
ผู้จาหน่าย :
บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. ผลิตภัณฑ์ยางรองส้นเท้า เป็นผลิตภัณฑ์สาหรับลดแรงกดและแรงกระแทกที่ส้นเท้าทาจากยางธรรมชาติ
2. มีความยืดหยุ่นสามารถรับแรงได้ดี โดยมีการปรับสมบัติของยางธรรมชาติให้มีความเหมาะสมในการรับแรง
ที่บริเวณส้นเท้า
3. ผลิตภัณฑ์ยางรองส้นเท้าทาจากยางธรรมชาติที่มีการปรับสมบัติให้ใ กล้เคียงเนื้ อเยื่อส้ นเท้ามนุษย์ และ
ออกแบบให้ ลั กษณะการกระจายแรงในรู ป แบบดั บ เบิล วั ฟ เฟิ ล เลเยอร์ ช่ วยกระจายแรงในส้ นเท้ าให้
เหมาะสมกับเท้าแต่ละข้าง
4. ใช้สาหรับลดแรงกดและแรงกระแทกที่ส้นเท้า
++++++++++++++++++++

บริษัท รับเบอส์อินโนเทค จากัด

08 1766 9373
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รหัส : 14000011
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ที่นอนน้ายางพารา (Water mattress)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ที่นอนน้ายางพารา (Water mattress)
หน่วยงานที่พัฒนา :
ห้างหุ้นส่วนจากัด เคทีซี ที่นอนน้า
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ห้างหุ้นส่วนจากัด เคทีซี ที่นอนน้า
ผู้จาหน่าย :
ห้างหุ้นส่วนจากัด เคทีซี ที่นอนน้า
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ห้างหุ้นส่วนจากัด เคทีซี ที่นอนน้า
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2568 (8ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
การนายางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเทศไทย มาพัฒนาเป็นถุงน้าสาหรับรองรับการนอน หรือการนั่งทดแทน
วัสดุที่ทาจากพลาสติก โดยประดิษฐ์เป็นท่อยางพาราที่นอนน้า (Nature rubber hose for waterbed) สาหรับสอดในช่อง
ตารางของที่นอนน้าเพื่อใช้กับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการนอน โดยใช้วัสดุยางพาราธรรมชาติขึ้นรูป มีรูปลักษณะเป็นท่อยาวขึ้นรูป
มีความนิ่ม ยึดหยุ่นทนการเสียดสี รับแรงกระแทกได้ดี ทนความร้อนได้ ตามคุ ณลั กษณะของยางพารา ความยาวของท่ อ
ยางพาราตามการประดิษฐ์นี้ไม่มีรอยผนึกรอบๆ ความยาวท่อ ยกเว้นด้านหัวและด้านท้ายของท่อยางพาราจะผนึกให้ติ ด กัน
เพื่อเก็บกักน้าและป้องกันการไหลซึมของน้าไว้ด้านในถุง โดยด้านบนของท่อยางพารามีช่องเปิด – ปิด จานวน 1 ช่อง เป็น
ช่องเปิด – ปิด ทาจากจุกเกลียวพลาสติก มีแผ่นยางรองรับจุกเกลียวหมุนเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้าเมื่อหมุนจุกเกลียว
พลาสติกปิด จานวน 1 แผ่น สาหรับใช้เป็นช่องบรรจุน้าเข้าสู่ท่อยางพาราและสาหรับนาน้าในท่อยางพาราออก ด้านท้ายของ
ท่อยางพาราผนึกให้ติดกันแน่นไม่สามารถเปิด – ปิดได้
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ลอนน้าทาจากยางพาราธรรมชาติ หนา เหนียว และมีความยืดหยุ่นที่ดี ทาความสะอาดง่าย
2. รับน้าหนักได้มากถึง 120 กิโลกรัม/ลอน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่ ง
ประเทศไทย ให้การรับรอง
3. ลอนน้าแต่ละลอนบรรจุน้าประมาณ 10,000 ซีซี ที่นอนทั้งผืนจึงบรรจุน้ากว่า 100,000 ซีซี เมื่อใช้
นอนจึงมีความเย็นสบาย
4. ลอนน้าแต่ละลอนมีจุกปิด – เปิด เพื่อบรรจุน้าเข้า (เพื่อใช้เป็นที่นอน) หรือนาน้าออก (เพื่อจัดเก็บขน
ย้าย) และปิดท้ายเฉพาะลูกสามารถเปลี่ยนลอนน้าได้ลู กต่อลูก
5. ขนาดที่นอน (กว้าง x ยาว x สูง) 95 x 195 x 10 เซนติเมตร มีลอนน้า 13 ลอน
6. ผ้าคลุมลอนน้าเป็นผ้าฝ้าย มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี สามารถถอดซักทาความสะอาดได้ อย่ าง
สะดวก
7. บรรจุน้าเข้าลอนน้าครั้งเดียวสามารถใช้ที่นอนได้นาน จึงประหยัดค่าใช้จ่าย
++++++++++++++++++++

ห้างหุ้นส่วนจากัด เคทีซี ที่นอนน้า

08 8813 8893
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รหัส : 14000012
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :

อาหารทดแทนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมและลดน้าหนัก
(Meal replacement for weight loss and control)
สลิมเวล อาหารควบคุมและลดน้าหนัก (Slimwell weight loss
and control food (Prowell Brand))
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จากัด ร่วมวิจัยกับมหาวิท ยาลั ย
ศิ ล ปากร ภายใต้ โ ปรแกรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรมไทย (ITAP) ส านั กงานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จากัด (ผู้ผลิต)
บริษัท กฤติยา รอยัล จากัด (ผู้ผลิต)
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท กฤติยา รอยัล จากัด
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)

ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
สลิมเวล เป็นอาหารทดแทนมื้ออาหาร ชนิดผงชงดื่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ลดน้าหนัก และส่งเสริมสุขภาพ
ของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบไขมันในเลือด น้าตาลในเลือด ระบบหลอดเลือดและหัวใจ กระตุ้นการเผาผลาญ
พลังงาน ระบบมวลกระดูก ระบบขับถ่าย ระบบกล้ามเนื้อและผิวพรรณ ทั้งนี้ โดยหลักการโภชนาการ มีสารอาหารครบทั้ง
5 หมู่ ได้แก่ โปรตีนสูงถึง 28 % ไขมัน โอเมก้า 3,6,9 ในอัตราส่วนที่เ หมาะสม น้ามันไตรกลีเซอร์ไรด์ส ายกลาง (MCT)
ไฟเบอร์ทั้งชนิดละลายและไม่ละลายในน้า 15 % วิตามินและแร่ธาตุครบทั้ง 29 ชนิด ให้พลังงานต่าที่เพียงพอ 216 – 218
กิโลแคลลอรี และเสริมสารอาหารที่จาเป็ นต่ อการเผาผลาญไขมั นให้พ ลังงานอี กหลายชนิดโดยไม่ มีการใช้ ยาแต่ อย่ างใด
ทั้ ง นี้ สลิ มเวลได้ ผ่ านการวิ จัย ในคน โดยคณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โรงพยาบาลศิ ริร าช เมื่ อปี พ.ศ. 2559
ว่ารับประทานแล้วให้ผลในการลดน้าหนักจริง และยังให้ผลเชิงบวกต่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคอ้วนลงพุง
โรคไขมั นในเลื อดสู ง โรคความดั นโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน โดยท าให้ ไ ขมั นในเลื อดลดลง รอบเอวลดลง ความดั นลดลง
และมีแนวโน้มช่วยการทางานของอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานให้ดีขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสลดยาลง
++++++++++++++++++++

บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จากัด

0 3497 9625

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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รหัส : 14000013
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ
กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขาเหยียบ ยี่ห้อ NATURAL NICHE
บริ ษัท เนเชอรั ล ณิ ช จากั ด ได้ รั บ ทุ นสนั บ สนุ นจากส านั กงาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) ในการ
ทดสอบการใช้งานภาคสนาม
บริษัท เนเชอรัล ณิช จากัด
บริษัท เนเชอรัล ณิช จากัด
บริษัท เนเชอรัล ณิช จากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ และ กี่ทอมือ ยกดอก ระบบ 20 ตะกอ 2 ขาเหยียบ เป็นกี่ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อทอผ้ายกดอกลวดลายใหม่ๆ และแบบรูปทรงเรขาคณิตทุกรูปแบบ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของกี่ทอมือ
พื้นบ้าน สามารถนาไปใช้ได้ทุกพื้นที่ ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการทางาน ดูแลรักษาง่าย สามารถทอผ้ายกดอกได้รวดเร็วกว่า
และควบคุมคุณภาพการทอได้สม่าเสมอกว่ากี่ทอผ้ายกดอกแบบเดิม
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถทอลายผ้ารูปทรงเรขาคณิตได้ลายที่มีความสม่าเสมอ
2. สามารถทอผ้ายกดอกได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ด้วยกี่ทอมือที่มีระบบยกตะกอ และ 2 ขาเหยียบ
3. ไม่ใช้กระแสไฟฟ้าในการทางาน
++++++++++++++++++++

บริษัท เนเชอรัล ณิช จากัด
0 2875 5033
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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รหัส : 14000014
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

โยเกิร์ตกรอบ (Yogurt Melt)
โยเกิร์ตกรอบรสสตอเบอร์รี่ ตราเวลบี Yogurt Melt Strawberry
(Wel-B Brand) โยเกิร์ตกรอบรสมิกซ์เบอร์รี่ ตราเวลบี, Yogurt Melt
Mixed Berry (Wel-B Brand)
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จากัด ร่วมวิจัยกับสถาบันอาหาร (National
Food Institute : NFI)
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จากัด
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จากัด
พฤศจิกายน 2560 – พฤศจิกายน 2568 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกรอบรสผลไม้ละลายในปาก เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
กระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีทาแห้งแบบเยือกแข็งสุญญากาศ (Freeze Dried) ซึ่งเป็นกระบวนการดึงน้าออก
ในสภาวะอุ ณหภู มิต่ า ท าให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ โยเกิ ร์ ตกรอบ ที่ ค งคุ ณค่ าสารอาหาร และจุ ลิ นทรี ย์ Lactic acid Bacteria ที่ มี
ประโยชน์ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย มีรูปทรงสามเหลี่ยม ทรงกลม และสี่เหลี่ยม และยังสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าโยเกิร์ตปกติ
++++++++++++++++++++

บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จากัด
0 3487 1825-6
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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รหัส : 14000015
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ระบบโอโซนบาบัดน้าคอนเดนเซอร์ (Ozone System for
Condenser Water Treatment)
อีโคโนวัตต์ : ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบาบัดน้า
คอนเดนเซอร์
(ECONOWATT : High Efficiency Ozone System for
Condenser Water Treatment)
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จากัด
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จากัด
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จากัด
มกราคม 2561 – มกราคม 2564 (3 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ระบบโอโซน มีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง คือ ระบบเตรียมอากาศ ทาหน้าที่เตรียมอากาศ
แห้งหรือก๊าซออกซิเ จนเพื่ อการผลิต ก๊ าซโอโซน ส่วนที่สอง คือ เครื่องผลิตโอโซน ทาหน้าที่เปลี่ย นอากาศแห้ง หรื อ ก๊ า ซ
ออกซิเจนให้เป็นก๊าซโอโซน และส่วนที่สาม คือ ระบบผสมก๊าซโอโซนกับน้า ทาหน้าที่ดูดน้าจากหอผึ่งน้า (Cooling Tower)
มาผสมกับก๊าซโอโซนและปล่อยน้าที่ผสมโอโซนแล้วลงในหอผึ่งน้า
ระบบผลิตโอโซน ประกอบไปด้ วย ตัวเครื่องผลิตโอโซนที่ถู กออกแบบโดยใช้ห ลอดผลิ ตโอโซนที่ เป็ นแบบ
โคโรนา ดิ ส ชาร์ จ (Corona Discharge) ซึ่ ง ระบายความร้ อนภายในหลอดผลิ ตโอโซน ด้ วยน้ าและอากาศ เพื่ อควบคุ ม
อุณหภูมิการใช้งานของตัวหลอดไม่ให้สูงเกินไป ทาให้ผลิตปริมาณก๊าซโอโซนได้คงที่
ระบบเตรียมอากาศ เป็นการนาเอา Oxygen Concentration ที่สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนที่มีความเข้มข้น
มากกว่า 80% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตก๊าซโอโซน
ระบบผสมก๊ า ซโอโซนกั บ น้ า เป็ น แบบ Dynamic Mixing Method ท างานด้ ว ยอุ ป กรณ์ Ozone Mixing
Pump ซึ่งถูกออกแบบสาหรับเติมก๊าซโอโซนโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพในการผสมก๊ าซโอโซนกับน้ามากกว่า 80% ซึ่งทาให้
ก๊าซโอโซนสามารถละลายอยู่ในน้าได้มากกว่าแบบ Static Mixing Method พิจารณาการต่ออุปกรณ์ในระบบ Dynamic
Mixing เทียบกับ Static Mixing (Conventional Mixing)
ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบาบัดน้าคอนเดนเซอร์ ได้รับการพิสูจน์จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน และผู้ใช้แอร์ทั่วไปแล้วว่าสามารถนาไปใช้ใ นระบบแอร์ชิลเลอร์ได้ อย่างมีประสิท ธิภาพ สามารถลด
ความสูญเสียของกาลังไฟฟ้า และน้า เนื่องจากสามารถป้องกันการเกิดตะกรันในคอนเดนเซอร์และรักษาสภาพน้าในหอผึ่ง
เย็นได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังฆ่าแบคทีเรีย (Legionella Bacteria) ที่ทาให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันได้ 100%
ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบาบัด น้าคอนเดนเซอร์ ไม่ต้องการสารเคมีเติมลงในน้ าและไม่ทิ้ ง สาร
ตกค้างไว้ในน้า ไม่ต้องการระบบทาน้าอ่อน (Softener) ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการซ่อมบารุงเป็นอย่างมาก สามารถ
ใช้น้าประปากับหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ได้โดยตรง
ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่ อการบ าบัดน้ าคอนเดนเซอร์ จะไม่ทาให้เกิดไบโอฟิล์ ม (Bio-film) อันเป็ น
สาเหตุของตะกรันในท่อคอนเดนเซอร์โดยจะรักษาการเพิ่ มของอุ ณหภูมิ Condenser Approach Temperature ไม่เกิ น
2 องศาฟาเรนไฮนต์ จากค่าเริ่มต้น ซึ่งทาให้เครื่องทาน้าเย็น (Chiller) คงค่าประสิทธิภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ผลิตก๊าซออกซิเจนที่มีความเข้มข้นมากกว่า 80%
2. ระบบโอโซนบาบัดน้าแบบ Closed Loop สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้าได้มากถึง 80%
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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3. ระบบโอโซนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อโรค (Legionella Bacteria) ที่อยู่ในน้า ที่ทาให้เกิด
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันได้ 100%
4. ป้องกันการเกิดตะกรันในท่อคอนเดนเซอร์และรักษาอุณหภูมิคอนเดนเซอร์แอพโพรชให้ต่าอยู่เสมอ
โดยรั บ ประกั นระบบอุ ป กรณ์ โอโซนและการรั กษาการเพิ่ มของอุ ณหภู มิ Condenser Approach
Temperature ไม่เกิน 2 องศาฟาเรนไฮนต์ จากค่าเริ่มต้นเป็นเวลา 2 ปี หลังจากติดตั้งใช้งาน
5. ลดภาระระบบบาบัดน้าเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดสารเคมีในองค์กร
6. ยกเลิกการใช้ระบบทาน้าอ่อน (Softener) โดยใช้น้าประปาทดแทน
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จากัด
0 2809 1601 - 4
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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รหัส : 14000016
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

เครื่องดื่มที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ โปรตีน 10% และโซเดียม
0.3 กรัม (Beverage with complete 5 groups nutrition 10%
protein and 0.3 g. Sodium)
พรีเดียเวล® เครื่องดื่ม (เครื่องหมายการค้าโปรเวล)
(Prediawell® beverage (ProwellTM))
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท กฤติยา รอยัล จากัด
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จากัด
กุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2569 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผูแ้ ทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
พรี เ ดี ย เวล (Prediawell) เป็ น เครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ผง ชงดื่ ม กลิ่ น ข้ า วโพด พั ฒ นาขึ้ น โดยอาศั ย หลั ก การทาง
โภชนาการ มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ สภาพปัญหาของร่างกายที่ต้ องการจากัดปริมาณโปรตี น
ไม่เกิน 10% และมีปริมาณโซเดียม 0.3 กรัม
พรีเดียเวล คัดสรรสารอาหารเฉพาะที่มีคุณภาพสูง และปริมาณเหมาะสม ตามหลักโภชนาการ โดยมีปริมาณ
โปรตี นคุ ณภาพดี 10% มี วิต ามิ นและแร่ ธาตุ ถึ ง 29 ชนิ ด ปริ มาณโซเดี ย ม โพแตสเซี่ ย ม แมกนี เ ซี่ ย ม และฟอสฟอรั ส ต่า
มีปริมาณไขมั นอิ่ มตั วต่ าและมีเฉพาะไขมั นดีคุ ณภาพสู ง ได้แก่ โอเมก้า 3-6-9 และ MCT (medium chain triglyceride)
มีปริมาณใยอาหารชนิดพรีไบโอติก และแคลเซี่ยมจากธรรมชาติ (น้านม) และยังเสริมสารอาหาร เช่น L-Arginine, Taurine,
Choline, Inositol และสารต้านอนุมูลอิสระอีกหลายชนิด ได้แก่ วิตามินเอ ซี อี และ ซีลีเนี่ยม ชงง่าย อร่อยแบบไม่มีน้าตาล
ไม่มีแลคโตส ไม่มีกลูเต้นท์ ปรับความเข้มข้นของสารอาหารได้ และเก็บรักษาง่าย สะดวก โดยมีรายละเอียดคือ
1. โปรตีนเพียง 10% และมีคุณภาพดีจากเวย์โปรตีนไอโซเลต โซเดียมเคซิเนต ไอโซเลตซอยโปรตีน
2. มีวิตามินและเกลือแร่ถึง 29 ชนิด กรดอะมิโนครบทั้ง 20 ชนิด
3. ไม่มีน้าตาลในสูตรส่วนประกอบ
4. ปริมาณไขมันอิ่มตัวต่าเพียง 2% แต่ปริมาณไขมันในสูตรประกอบด้วยไขมันชนิดดีทั้งสิ้น ได้แก่ โอเมก้า 36-9 และ MCT oil
5. มีใยอาหารทั้งชนิดไม่ลายน้า และ ละลายน้า (พรีไบโอติกไฟเบอร์)
6. ปริมาณโซเดียม 0.3 กรัม และโพแตสเซี่ยม 0.32 กรัม
7. เสริมสารอาหารหลายชนิด เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ แคลเซี่ยมธรรมชาติ (น้านม) แพล้นท์สเตอรอล
8. ให้ พ ลั ง งาน 360 กิ โ ลแคลลอรี /200 มล. ความเข้ ม ข้ น ของสารอาหาร 1.8 kcal/ml เพื่ อ ให้ พ ลั ง งาน
เพียงพอ
9. เป็นเครื่องดื่มชนิดผงชงร้อนดื่มง่าย ทานง่าย อร่อย ไม่เติมน้าตาล ไม่มีแลคโตส ไม่มีกลูเต้นท์
10. เสริมโอเมก้า 3 แคลเซี่ยมธรรมชาติจากน้านม สารต้านอนุมูลอิสระ แพล้นท์สเตอรอล แอล-อาร์จินีน ทอรีน
โคลีน อิโนซิทอล
++++++++++++++++++++
บริษัท เบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จากัด

0 3497 9625
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รหัส : 14000017
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพลูคาวและพืชสมุนไพรอื่น หมักด้วย
จุลินทรีย์ Saccharomyces unisporus และ Lactobacillus
casei รูปแบบเครื่องดื่ม (Dietary Supplement Beverage
from Houttuynia cordata Thunb. and herbs Fermented
with Saccharomyces unisporus and Lactobacillus
casei)
ซุยยากุ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) (Zyuyaku (Dietary
Supplement Product))
บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จากัด และได้รับการสนับสนุน
ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท สมาร์ทไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จากัด
มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
ผลิ ต ภั ณฑ์ เ สริมอาหารเพื่ อการดู แลสุ ขภาพร่ างกายให้ แข็ ง แรง ตามภู มิห ลั ง ของพื ช สมุ นไพรที่ นามาใช้เป็น
ส่วนประกอบ ได้แก่ พลูคาว มะขามป้อม และพืชสมุนไพรอื่นเป็นส่วนประกอบสาคัญ และใช้กระบวนการหมักด้วยจุลิ นทรีย์
S.unisporus และ L.casei ในขั้นตอนการผลิต โดยมีการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพลูคาว เพื่อนามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบพร้อมดื่มที่มีส่วนประกอบของพลูคาว มะขามป้อม และสมุนไพรตั ว
อื่นๆ รวม 11 ชนิด
2. ใช้จุลินทรีย์ S.unisporus และ L.casei ในกระบวนการหมัก
++++++++++++++++++++

บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จากัด
0 5302 8194 - 5
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รหัส : 14000018
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เอมเมจิน อนาไลติกส์ (Aimagin Analytics)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท เอมเมจิน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท เอมเมจิน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท เอมเมจิน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เอมเมจิน อนาไลติกส์ (Aimagin Analytics) เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมู ล (Business Intelligence – BI)
ที่ถูกออกแบบเน้นช่วยให้ผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมหรือการจัดการฐานข้อมูล สามารถนาเข้า เปลี่ยนแปลง
วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูล ได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยไม่จาเป็นต้องใช้ผู้เ ชี่ย วชาญเฉพาะทางในการเตรีย มข้ อมูลเหมื อ น
ซอฟต์แวร์ BI อื่นๆ ไม่ต้องทา Cube ไม่ต้องเชื่อมต่อ Database ไม่ต้อง Join table โดยแนวคิดแล้ว Aimagin Analytics
ใช้ไฟล์ Excel (XLSX) หรือ CSV เป็นเสมือนฐานข้อมูล และใช้ IntelliJoin ช่วยในการรวมข้อมูลจากไฟล์ CSV หลายๆ ไฟล์
เข้าด้วยกันเป็นตารางเดียวโดยอัตโนมัติ และอานวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถกาหนดสิทธิ - แบ่งปันข้อมูลโดยง่าย
คล้าย Dropbox ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายผู้ ใช้ ง าน Aimagin Analytics คือผู้ใช้งานคอมพิ วเตอร์ทั่ วไปที่ มีทั กษะการใช้ ง าน
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยโปรแกรม Spreadsheet (เช่น Microsoft Excel) อยู่แล้ว
Aimagin Analytics ใช้เทคโนโลยี Client-Side-In-Memory โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดจะถู กเก็บ
ไว้ ใ นหน่ วยความจา (RAM) ของเครื่ อง Client และการประมวลผลทั้ ง หมดจะถู กด าเนิ นการในเครื่ อง Client เช่ นกั น
เครื่อง Server ทาหน้าที่เป็นเพียง File Servers บริหารจัดการผู้ใช้ และจัดเก็บข้อมูลรูปแบบรายงาน จึงทาให้สามารถใช้
Server ราคาประหยัดได้
Aimagin Analytics ยังเน้นช่วยผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายในการนาเข้าและจัดการไฟล์ข้อมูล (ETL) ตั้งเวลาดึง
ข้ อ มู ล โดยอั ต โนมั ติ (Job Scheduling) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล (Data Cleansing) ตรวจสอบข้ อ มู ล ซ้ า
(Duplicate) ได้ด้วยตนเอง
Aimagin Analytics สามารถแสดงผลแบบ Interactive ได้ ห ลากหลาย เช่ น Pivot Table Sankey หรื อ
Venn Diagram เป็ นต้ น อี กทั้ ง ยั ง สามารถเพิ่ มรู ป แบบการแสดงผลได้ ไ ม่ จากั ด ได้ด้ วยตนเอง และพิ มพ์ ร ายงานผลการ
วิเคราะห์ในรูปแบบไฟล์ pdf
คุณลักษณะเฉพาะ
1. การเตรียมข้อมูล (Consolidation)
1.1 ใช้ไฟล์ XLSX หรือ CSV (หรือเทียบเท่า เช่น TSV PSV) เป็นฐานข้อมูลเสมือน
1.2 รองรับการทา ETL การตรวจสอบข้อมูลซ้า (Duplicate) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
(Data
Cleansing) โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้เอง
1.3 ใช้เทคนิค IntelliJoin ในการรวมข้อมูล CSV หลายๆ ไฟล์เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ
1.4 รองรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation) ขั้นสูงด้วย Java Script
2. การวิเคราะห์และแสดงผล (Analysis)
2.1 Interactive Visualization
2.2 สามารถเพิ่ม Visualization ที่ซับซ้อนได้
3. การทางานร่วมกัน (Collaboration)
3.1 รองรับการแบ่งปันและกาหนดสิทธิการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลคล้าย Dropbox หรือ Google Drive
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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3.2 รองรับการกาหนดสิทธิและการบริหารจัดการผู้ใช้โดยผู้ดูแลระบบ (Administrator)
3.3 รองรับการพิมพ์รายงานที่บันทึกรายละเอียดการจัดทาข้อมูลเพื่อการตรวจสอบประวัติที่มาที่ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มีการบันทึกเวอร์ชั่นไฟล์ข้อมูล
3.5 สามารถบันทึกประวัติความเห็น (Comment History) ของข้อมูลที่แบ่งปันได้
4. แบ่งผู้ใช้เป็น 3 กลุ่ม
4.1 Administrator : สามารถจัดการผู้ใช้ นาเข้าข้อมูล (ETL) รวมข้อมูล (IntelliJoin) วิเคราะห์
ข้อมูล และดูรายงาน
4.2 Analysts : สามารถนาเข้าข้อมูล (ETL) รวมข้อมูล (IntelliJoin) วิเคราะห์ข้อมูล และดูรายงาน
4.3 Viewer : สามารถดูรายงาน
5. ใช้เทคนิค Client-Side In-Memory เพื่อกระจายโหลดการทางานและลดความต้องการเครื่องแม่ข่าย
ราคาแพง
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก หน้า ผ-11 ถึง ผ-12)
++++++++++++++++++++

บริษัท เอมเมจิน จากัด
08 9133 1211
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
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รหัส : 14000019
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)
ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ไพรรอส (PYRRHOS MOBILE
FOAM UNIT)
บริษัท แอนตี้ไฟร์ จากัด วิจัยเอง และร่วมวิจัยกับ Richmond
Fire International Inc. (Germany)
บริษัท แอนตี้ไฟร์ จากัด
บริษัท แอนตี้ไฟร์ จากัด
เมษายน 2561 – เมษายน 2569 (8 ปี)

คุณสมบัตินวัตกรรม:
รถเข็นถังบรรจุโฟมไพรรอส ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1) ตัวถังและรถเข็ น 2) อุปกรณ์ดูด น้ ายา
โฟมหรือ In-line Inductor 3) หัวฉีดน้ายาโฟมหรือ Branch-pipe/Nozzle 4) สายส่งน้าดับเพลิง
โดยรถเข็นถังบรรจุโฟมไพรรอส ถูกออกแบบอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถใช้สารดับเพลิง ชนิดโฟม เช่น ARAFFF หรือ AFFF เพื่อดับอัคคีภัยที่เกิดจากสารไวไฟทุกชนิด (หรือไฟประเภท B) ได้อย่างสะดวกและคล่องแคล่วด้วยการ
ออกแบบที่ง่ายต่อการเข็น โดยมีสามล้อทาให้สามารถเข็นได้อย่างสะดวกไม่ต้องสมดุลน้าหนักขณะเข็น และสามารถบรรจุ
น้ายาโฟมได้ถึง 170 ลิตร หรือ 45 แกลลอน และมีอัตราการไหลของ Branch-pipe/Nozzle อยู่ที่ 400 ลิตร/นาที และ
อัตราการไหลของ In-line Inductor อยู่ที่ 350 ลิตร/นาที เหมาะแก่การปฏิบัติดับเพลิงจริง ตามสถานที่เก็บสารไวไฟทุก
ชนิด เช่น ห้องเก็บน้ามัน ห้องพ่นสี หรือพื้นที่สนามบิน และเพราะรถเข็นบรรจุโฟมไพรรอส มีขนาดที่เล็ก และมีราคาที่ถูก
กว่ารถดับเพลิงมากจึงทาให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็วกว่า
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวถังทาจากพลาสติก HDPE หรือ High Density Polyethylene
2. ตัวถังสามารถจุน้ายาโฟมได้ถึง 170 ลิตร หรือ 45 แกลลอน
3. รถเข็นถังบรรจุโฟม ถูกออกแบบให้มีสามล้อเพื่อความมั่นคง ไม่ต้องคอยสมดุลน้าหนักในการเข็น
4. มีหน้าปัดวัดระดับโฟม บนถังบรรจุโฟม
5. มีการติดตั้งวาวล์ซึ่งสามารถทาให้เลือกความเข้ มข้ นของสารดับเพลิงโฟมได้ โดยปรับได้ 3 ระดับ
ได้แก่ 1% 3% 6%
++++++++++++++++++++

บริษัท แอนตี้ไฟร์ จากัด
0 2260 4565
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)

สานักงบประมาณ

197
ด้านอื่นๆ

รหัส : 14000020
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
เตาเผาถ่านชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2569 (8 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เตาเผาถ่านชีวมวลเป็นเตาถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ที่ติดตั้งท่อกระจายความร้อนและฉนวนหุ้มเตา ใช้สาหรับ
ผลิตถ่านจากวัสดุทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด เช่น ไม้ เศษกิ่งไม้ ซังข้าวโพด ฟางข้าว เป็นต้น ถ่านที่ผลิตได้เป็นถ่านที่มี
คุณภาพสูง คือ มีค่าสารไอระเหยต่ า ค่าคาร์บอนเสถียรสูง และค่าความร้ อนของถ่ านสูง นอกจากนี้ ยั ง ได้ น้าส้ มควั น ไม้
เป็นผลพลอยได้ เนื่องจากเตาเผาถ่านชีวมวลมี การติดตั้งท่อระบายควั นที่มีระบบควบแน่ นไอ ทาให้รวบรวมน้าส้มควั นไม้
ได้มากกว่าการเผาด้วยเตาเผาทั่วไป
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็ นเตาเผาถ่ านชี วมวลผลิ ตจากถั งเหล็ กขนาด 200 ลิ ตร หุ้ มด้ วยฉนวนกั นความร้ อน ที่ มีการติ ดตั้ง
ท่อกระจายความร้อนภายในเตา เพื่อเป็นช่องทางส่งความร้อนจากแหล่งเชื้อเพลิงไปสู่วัสดุที่ใช้ทาถ่าน
2. มีฝาปิดถังพร้อมที่รัด
3. ช่องใส่เชื้อเพลิงพร้อมแผ่นเหล็กสาหรับปิดหน้าเตา บริเวณด้านล่างของเตา
4. มีท่อระบายควันจานวน 4 ท่อ พร้อมระบบหล่อเย็นเพื่อให้ควั นควบแน่ นเป็นน้ าส้มควั นไม้ พร้อมทั้ ง
ช่องเก็บน้าส้มควันไม้ ท่อระบายควันและระบบหล่อเย็นทาจากเหล็กกล้าไร้สนิม
5. เทอร์โมมิเตอร์ 2 ตาแหน่ง คือ ด้านบนและด้านล่างของเตา
6. พื้ นที่ ติ ด ตั้ ง ประมาณ กว้ าง 85 เซนติ เ มตร ยาว 100 เซนติ เ มตร สู ง 142 เซนติ เ มตร มี ป ริ มาตร
เผาถ่านประมาณ 0.147 ลูกบาศก์เมตร
7. เวลาที่ใช้ในการเผาต่อครั้ง ประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และความชื้นของไม้
8. ปริมาณถ่านที่ได้จากการเผาต่อครั้ง ประมาณ 15 – 25 % ของปริมาณไม้แห้ง ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ
และความชื้นของไม้
9. ผลผลิตถ่านที่ได้จากการเผา มีค่าความร้ อน ไม่น้อยกว่า 6000 แคลอรีต่อกรัม เทียบเคียงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านไม้หุงต้ม มผช. 657/2547
หมายเหตุ : ทดสอบการเผาถ่าน ในไม้ยาง (ไม้ยางพารา) กะลามะพร้าว และไม้ไผ่
++++++++++++++++++++

บริษัท ไฟเบอร์ รีสอร์ซ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด
08 1912 8245 และ 09 8246 4134
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561)
สานักงบประมาณ

ภาคผนวก ก
รายละเอียด/คุณสมบัติเพิ่มเติม
03020013
10030001
14000018

หุ่นจำลองทำงกำรแพทย์เฉพำะบุคคล (Personalized Medical
Model)
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
(ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)
ซอฟต์แวร์วิเครำะห์ข้อมูล (Analysis Software)

หน้ำ ผ-1 ถึง ผ-5
หน้ำ ผ-6 ถึง ผ-10
หน้ำ ผ-11 ถึง ผ-12

ผ-1

ผ-1
03020013

หุ่นจาลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model)

เป็นหุ่นจำลองทำงกำรแพทย์เฉพำะบุคคลที่ขึ้นรูปจำกเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทำงกำรแพทย์ ใช้ในกำร
วินิจฉัยโรค วิเครำะห์ วำงแผนกำรผ่ำตัดในผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติที่ซับซ้อน เช่น ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกหรือพิกำรแต่กำเนิด โดย
สำมำรถทดลองทำกำรผ่ำตัดจำกหุ่นจำลองนี้ ก่อนที่จะทำกำรผ่ำตัดจริง เพื่อกำหนดแนวทำงกำรผ่ำตัดที่ปลอดภัยและได้
ประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงสำมำรถใช้ในกำรเป็นต้นแบบเพื่อเตรียมวัสดุฝังในแก่ผู้ป่วยก่อนกำรผ่ำตัด
ลักษณะ
เป็นหุ่นจำลองทำงกำรแพทย์เฉพำะบุคคลที่ขึ้นรูปจำกเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทำงกำรแพทย์
โดยผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ วำงแผนกำรผ่ำตัด ทดลองผ่ำตัด หรือใข้ เป็นต้นแบบเพื่อ
เตรียมวัสดุฝังในแก่ผู้ป่วยก่อนกำรผ่ำตัด
ข้อบ่งใช้
สำหรับใช้ในกำรวินิจฉัยโรคและกำรวำงแผนกำรผ่ำตัดในผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติที่ซับซ้อน เช่น
ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกหรือพิกำรแต่กำเนิดของกะโหลกศีรษะ ใบหน้ำ และขำกรรไกร ตลอดจนเนื้อ
งอกหรือควำมพิกำรของกระดูกของผู้ป่วย เป็นต้น
ข้อควรระวัง
ต้องทำกำร Verify ข้อมูล CT Scan ที่ได้รับและข้อมูลที่จะนำไปขึ้นรูปหุ่นจำลอง ตำมขั้นตอน
กำรตรวจสอบข้ อมู ลให้ถู กต้ อง และตรวจสอบขนำดของหุ่ นจำลองที่ ขึ้ นรูป มำแล้ วเที ย บกั บ
ข้อมูลสำมมิติที่ได้รับอย่ำงละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่ำขนำดของหุ่นจำลองถูกต้อง
หมายเหตุ : รายละเอียดของรหัสสินค้าและราคาจาหน่าย ดังตารางด้านล่าง
ชนิดวัสดุ : ABS, PLA และ Resin
ตัวอย่างหุ่นจาลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model)
ขึ้นรูปหุ่นจำลองทำงกำรแพทย์
เฉพำะบุคคล เพื่อวิเครำะห์และ
วำงแผนกำรผ่ำตัดในผู้ป่วยที่มี
ควำมผิดปกติที่ซับซ้อน

ผ-2

ขึ้นรูปหุ่นจำลองทำงกำรแพทย์
เฉพำะบุคคล เพื่อวิเครำะห์และใช้
เป็นต้นแบบในกำรเตรียมวัสดุ
ฝังใน (ดัด Reconstruction
Plate เตรียมไว้ ก่อนกำรผ่ำตัด)

ขึ้นรูปหุ่นจำลองทำงกำรแพทย์
เฉพำะบุคคล ในคอมพิวเตอร์เพื่อ
วิเครำะห์และวำงแผนกำรผ่ำตัดใน
ผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติที่ซับซ้อน

ผ-3
ตารางแสดงรายละเอียดของรหัสสินค้าและราคาจาหน่ายหุ่นจาลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล
(Personalized Medical Model)

1. Full Skull

CTRPSLL-001

ราคา
(รวม Vat)
ตาแหน่ง
ต่อหน่วย
39,600.00 2. Front-half of full skull

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

ตาแหน่ง

รหัสสินค้า

CTRPSLL-002

ราคา
(รวม Vat)
ต่อหน่วย
24,800.00

รหัสสินค้า

ผ-4
ตาแหน่ง

CTRPSLL-010

ราคา
(รวม Vat)
ต่อหน่วย
14,900.00

12. 1/2 of front-half of
2/3 full skull w/o
mandible

CTRPSLL-012

9,900.00

14,900.00

14. Front-half of mid face
region

CTRPSLL-014

9,900.00

CTRPSLL-015

7,920.00

16. ¼ of Mid face

CTRPSLL-016

5,940.00

CTRPSLL-017

6,930.00

18. ½ of Mandible

CTRPSLL-018

4,950.00

รหัสสินค้า

ราคา
(รวม Vat)
ตาแหน่ง
ต่อหน่วย
29,700.00 10. Side of 2/3 full skull
w/o mandible

9. 2/3 full skull w/o
mandible

CTRPSLL-009

11. Front-half of 2/3 full
skull w/o mandible

CTRPSLL-011

14,900.00

13. Mid face region (½
full skull)

CTRPSLL-013

15. Half of mid face
region

17. Mandible

รหัสสินค้า

ผ-5

19. Maxilla

CTRPSLL-019

ราคา
(รวม Vat)
ตาแหน่ง
ต่อหน่วย
5,940.00 20. ½ of Maxilla

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

ตาแหน่ง

รหัสสินค้า

CTRPSLL-020

ราคา
(รวม Vat)
ต่อหน่วย
2,970.00

รหัสสินค้า

ผ-6
10030001 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)
FlowSoft เป็นระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำรทำงำนในลักษณะ Web Application ที่สำมำรถทำงำนได้
บนโปรแกรม Browser ของ Microsoft Internet Explorer version 7.0 หรือสูงกว่ำ และ Mozilla Firefox version 2.0
หรือสูงกว่ำ กำรทำงำนของระบบเป็นไปตำมระเบียบสำรบรรณของสำนักปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี (สปน.) ทุกประกำร ซึ่ง
สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนของผู้ใช้ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรจนถึงผู้บริหำรระดับสูง โดยสำมำรถกำหนดระดับในกำรเข้ ำถึง
ข้ อมู ล ได้ ต่ ำงกั น และต้ องท ำงำนได้พ ร้อม ๆ กั น ได้ อย่ ำงถู กต้ องและได้ผ่ ำนกำรตรวจสอบผลิต ภัณฑ์ ตำมมำตรฐำนกำร
แลกเปลี่ยนข้ อมู ล ภำยใต้ “โครงกำรพัฒ นำกำรแลกเปลี่ ย นข้ อมูล สำรบรรณอิเ ล็กทรอนิ กส์ ข องหน่วยงำนภำครั ฐโดยใช้
มำตรฐำน e-cms 2.0 ตำมมำตรำฐำนของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ” โดยมีคุณสมบัติทั่วไปอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไปของแต่ละระบบงาน
1. เป็นระบบงำนที่ใช้งำนในลักษณะ Web Application โดยสำมำรถใช้งำนระบบผ่ำนโปรแกรม Web
Browser (Internet Explorer Version 6.0 ขึ้นไป)
2. ระบบงำนตำมโครงกำรนี้ในส่วนของผู้ใช้งำน สำมำรถใช้บนระบบปฏิบัติกำรได้ตั้งแต่ Windows XP หรือ
Windows Vista เป็นอย่ำงน้อย
3. รองรับระบบกำรใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่อให้สอดรับกับนโยบำยรัฐบำลในด้ำนอุตสำหกรรมซอฟแวร์กำรใช้งำนด้วย Open Source ระบบที่
จัดหำจะต้องพัฒนำด้วย Open Source
คุณสมบัติการทางานของระบบงาน
1. ระบบสำมำรถให้บริกำรกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร แทนระบบเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. สำมำรถติดตำมสถำนะหนังสือที่ส่งจำกระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุเงื่อนไขข้อมูลตำมต้องกำร
3. ลักษณะกำรทำงำนหน้ำจอต้องมีควำมสะดวกต่อผู้ใช้งำน และต้องมี Feature ต่ำง ๆ เพื่ออำนวยควำม
สะดวกต่อผู้ใช้งำนอย่ำงเหมำะสม
4. สำมำรถส่งหนังสือผ่ำนระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail ที่มีมำตรฐำนเป็น SMTP/ POP3 เป็นอย่ำงน้อย
5. ระบบจะต้องใช้รับ-ส่งงำนได้อย่ำงต่อเนื่องจำกหน่วยงำนในแต่ละหน่วยงำน ส่งถึงกัน และกำรส่งหนังสือ
ระหว่ำงสังกัด ในองค์กร และกำรส่งหนังสือสู่หน่วยงำนภำยนอก โดยมีกำรเก็บบันทึกขั้นตอนกำร
เปลี่ยนแปลงและสำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนได้ทุกขั้นตอน
6. ระบบสำมำรถรองรับกับระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ
ประกำศใช้ในอนำคตและรองรับกำรส่งเอกสำรโดยใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) หรือ
รองรับระบบ PKI (Public Key Infrastructure)
7. มี Module สำหรับแยกเก็บข้อมูลภำยนอกระบบเพื่อสะดวกในกำรติดตำมหรือค้นหำในกรณีอยู่นอก
สถำนที่หรือ ไม่สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยได้
การบันทึกหนังสือ
1. บันทึกหนังสือ พร้อมเก็บรำยละเอียดหนังสือ
2. key หนังสือจำกภำยนอก
3. key หนังสือนอกระบบ
4. ลงทะเบียน ออกเลขรับหนังสืออัตโนมัติ
5. สำมำรถรับหนังสือซ้ำที่มีอยู่ในระบบได้ โดยได้ข้อมูล คือ เลขรับเดิม ส่วนวันที่และเวลำรับใหม่
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6. key หนังสือภำยใน
7. key หนังสือส่งออก
8. สำมำรถสร้ำงหนังสือพร้อมระบุจำนวนที่ต้องกำรสำเนำ หรือเลือกสำเนำจำกหนังสือที่มีในระบบได้
9. สำมำรถจัดเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้มได้
10. กำหนดรูปแบบของเลขที่หนังสือเองได้
11. อ้ำงถึงหนังสือ หรือบันทึกหนังสือฉบับเก่ำ
12. มีระบบแจ้งเตือนให้กับหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ว่ำมีหนังสือเข้ำทำง email
13. ระบบมี Template ในลักษณะเอกสำรรำชกำร (เอกสำรหัวครุฑใหญ่ เอกสำรภำยในหัวครุฑเล็ก และ
บันทึกข้อควำม) ให้เลือกผ่ำนระบบพร้อมทั้งสำมำรถนำข้อมูลในระบบสร้ำงเป็นเอกสำรร่ำงตำมรูปแบบ
Template ที่เลือกได้ทันที
14. มีกำรเก็บประวัติกำรเสนอเรื่องลงนำมแต่ละครั้งที่เสนอ ซึ่งบำงครั้งมีกำรแก้ไขหลำยรอบ
15. สำมำรถกำหนดระดับควำมเร่งด่วนของหนังสือได้
16. สำมำรถกำหนดระดับชั้นควำมลับของหนังสือได้
การ รับ-ส่ง หนังสือ
1. รับหนังสือภำยในได้
2. รับหนังสือจำกภำยนอกได้
3. ส่งหนังสือออกภำยนอกได้
4. ส่งหนังสือภำยในได้
5. สำมำรถทำกำรออกเลขทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภำยนอก
6. สำมำรถทำกำรออกเลขทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภำยใน
7. สำมำรถสร้ำงหนังสือส่งออก จำกหนังสือภำยในได้
8. ทำกำรบันทึกวันที่ และเวลำ ให้โดยอัตโนมัติ
9. เพิ่มเติมเนื้อหำของหนังสือ โดยเพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมำด้วย หรือเอกสำรแนบได้
10. สำมำรถเลือกลงสมุดรับหรือสมุดส่งเองได้
11. รับ-ส่ง หนังสือตำมสำยบังคับบัญชำ
12. เพิ่มคำสั่งแนบท้ำย ณ ขณะที่ส่งหนังสือ หรือบันทึกกำรปฏิบัติกำร ณ ขณะที่รับหนังสือได้
13. ส่งหนังสือไปยังหน่วยงำนปลำยทำงได้มำกกว่ำ 1 หน่วยงำน
14. รับหนังสือ ได้มำกกว่ำ 1 เล่มต่อครั้ง แต่ต้องเป็นหนังสือที่ยังไม่เคยรับ หรือเป็นหนังสือที่ลงสมุดทะเบียน
เล่มเดียวกัน
15. สำมำรถรับหนังสือ โดยยังไม่ออกเลขรับได้
16. มีกำรแสดงจำนวนรำยกำรหนังสือที่เข้ำมำใหม่ และหนังสือที่ยังค้ำงดำเนินกำรอยู่เพื่อให้ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจน
17. มีระบบแจ้งเตือนให้กับหน่วยงำนปลำยทำงว่ำ มีหนังสือเตรียมส่งไปให้ทำง email
18. สำมำรถจัดเก็บจำแนกเป็นหมวดหมู่ โดยจำลองกำรจัดเก็บเอกสำรในลักษณะ ตู้ลิ้นชัก แฟ้มและแฟ้มย่อยได้
19. สำมำรถบันทึกคำสั่งกำร/คำเสนอ
20. สำมำรถบันทึกคำปฏิบัติกำร
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 ภำพที่ Scan ได้
3. ปรับเปลี่ยนขนำดของไฟล์ภำพที่ผ่ำนกำร Scan ได้
4. หมุนภำพตำมไปตำมมุม 90, 180, 270, 360 องศำได้
5. พลิกภำพ จำกซ้ำยไปขวำ หรือขวำไปซ้ำยได้
6. ปรับเปลี่ยนควำมคมชัด (Contrast)
7. ปรับเปลี่ยนควำมสว่ำง (Brightness)
8. สำมำรถแทรกหน้ำหรือลบหน้ำได้
9. สำมำรถสั่งพิมพ์ แบบระบุหน้ำที่ต้องกำรพิมพ์หรือสั่งพิมพ์ทั้งหมด
10. สำมำรถจัดเก็บภำพแบบ Multipage
การแนบไฟล์ หรืออ้างอิงเอกสาร
1. สำมำรถบันทึกเอกสำรแนบควบคู่กับกำรบันทึกรำยละเอียดหนังสือได้
2. แนบไฟล์ในรูป Document, Sheet, Image, Multimedia ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของเครื่องลูกข่ำย
3. อ้ำงอิง ไฟล์แนบ ไฟล์ Scan สำมำรถเพิ่มเติมข้อมูลได้ เมื่อมีกำรส่งหนังสือหรือหน่วยงำนปลำยทำงรับไปแล้ว
4. ในกรณีที่หนังสือหรือเอกสำรที่อ้ำงถึงเป็นเอกสำรเก่ำ สำมำรถ key เพิ่มเติมได้ทันที
5. มีระบบปรับเปลี่ยนขนำดของไฟล์เอกสำรแนบได้ ตั้งแต่ 0-100 Mb
6. ระบบจะนำเอกสำรร่ำง (Template) ที่ได้จำกข้อมูลในระบบมำสร้ำงเป็นเอกสำรแนบ
การติดตาม และสืบค้น
1. กำรค้นหำหนังสือตำมรำยละเอียดหนังสือ
2. กำรค้นหำหนังสือ ตำมเงื่อนไขที่ระบุ
3. กำรค้นหำหนังสือตำมสิทธิ์ของ User ที่ถูกกำหนด
4. กำรค้นหำหนังสือที่มีชั้นควำมลับ
5. กำรค้นหำหนังสือจำกคำค้นพิเศษ (Key word)
6. กำรค้นหำหนังสือจำกคำฟ้องเสียง (Soundex)
7. กำรค้นหำหนังสือตำมควำมเคลื่อนไหวได้
8. สำมำรถติดตำมหนังสือทั้งภำยในและหนังสือภำยนอกได้
9. สำมำรถนำผลกำรสืบค้นเรื่องไปออกเป็นรำยงำน
10. สำมำรถสอบถำมถึงสถำนะของแต่ละเรื่องด้วยเลขทะเบียนรับเลขเดียว
11. มีระบบกำรแจ้งเตือนผู้ใช้งำนสำหรับหนังสือที่ดำเนินกำรตำมกำหนด ใกล้ถึงกำหนด และเกินกำหนด
12. หน่วยงำนภำยในกรมฯ สำมำรถทรำบได้ทันทีที่มีหนังสือส่งมำจำกสำรบรรณกรม แม้ว่ำเอกสำรจริงจะยัง
เดินทำงไม่ถึง
13. สำมำรถตรวจสอบสถำนะดำเนินกำรหนังสือได้
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สิทธิ์และการควบคุม
1. กำรกำหนดบทบำทกำรใช้งำนระบบให้กับ User
2. มีกำรกำหนดสิทธิ์ตัวบุคคล
3. มีกำรกำหนดสิทธิ์ที่หน่วยงำน
4. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรดูหนังสือที่มีชั้นควำมลับ (นำยทะเบียนหนังสือลับ)
5. มีกำรกำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำนแฟ้ม และตัวเอกสำรแบบละเอียด
6. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรจองเลขที่หนังสือ/กันเลขรับ
7. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรส่งหนังสือออกภำยนอกหน่วยงำน
8. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรส่งหนังสือภำยในหน่วยงำน
9. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรออกเลขที่หนังสือ
10. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรแก้ไขหนังสือ สำหรับ User ที่ไม่ใช่ผู้สร้ำงหนังสือ
11. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรสร้ำงหนังสือภำยใน หนังสือส่งออก
12. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรรับหนังสือภำยใน หนังสือภำยนอกหน่วยงำน
13. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรยกเลิกหนังสือ
14. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรแนบไฟล์
15. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำร Scan หนังสือ
16. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรปิดงำน
17. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรดึงกลับ
18. กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรส่งคืน
19. รองรับกำรทำงำนกับ Database หลำยยี่ห้อที่มีในตลำด
20. มีระบบตัด Log off อัตโนมัติ เมื่อไม่มีกำรใช้งำนโปรแกรมช่วงเวลำหนึ่ง
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
1. Feature ในกำรกำหนดจุดกำรรับหนังสือเข้ำจำกหน่วยงำนภำยนอกได้ มำกกว่ำ 1 จุด
2. Feature ในกำรกำหนดจุดกำรส่งหนังสือออกไปภำยนอกได้ มำกกว่ำ 1 จุด
3. Feature ในกำร Run เลขที่ ห นั ง สื อ สำมำรถกำหนดได้ ว่ ำต้ อ งกำร Run ตำมปี ป ฏิ ทิ น ปี ง บประมำณ
ปีกำรศึกษำ หรือกำหนดเอง
4. Feature ในกำรกำหนดรูปแบบสมุดทะเบียน ว่ำต้องกำรรวมเล่ม หรือแยกเล่ม ตำมชั้นควำมลับ หรือ
ประเภทหนังสือ หรือตำมหมวดหมู่ หรือ user กำหนดเอง
5. สำมำรถกำหนดให้แสดง หรือไม่แสดง หนังสือที่มีชั้นควำมลับบนหน้ำจอได้
6. Feature ปรับเปลี่ยนจำนวนวันเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรบันทึกข้อมูลย้อนหลัง
7. Feature ในกำรรับหนังสือแทน ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่
8. Feature ในกำรสร้ำงร่ำงหนังสือ โดยในข้อมูลจำกระบบที่ได้บันทึกไว้แล้วมำสร้ำงตำม format ของ
หนังสือรำชกำร
9. Feature กำหนดให้มีกำรแจ้งเตือนทำง e-mail ถึงปลำยทำงกรณีที่มีหนังสือส่งมำถึง หรือระบุ
ผู้รับผิดชอบ
10. Feature กำรแสดงชื่อหน่วยงำนแบบเต็มหรือย่อ
11. Feature กำหนดกำรออกเลขรับหนังสือ กรณีเป็นหนังสือที่เคยรับแล้วจะใช้เลขรับเก่ำ หรือออกเลขรับใหม่
12. Feature ในกำรนับวันในระบบ สำมำรถกำหนดให้นับวันตำมวันดำเนินกำร (หัก วันหยุดเสำร์-อำทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือนับตำมปฏิทิน

ผ-10
13. มีระบบแจ้งเตือนให้หน่วยงำนต้นทำงทรำบว่ำ เอกสำรมีกำรแก้ไขที่หน่วยงำนปลำยทำง และสำมำรถเปิดดูได้
14. สำมำรถนำข้อมูลหนังสือที่มีในระบบมำสร้ำงเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์ XML ได้
15. มีระบบสำรองข้อมูล ซึ่งสำมำรถตั้งวัน เวลำ เพื่อให้โปรแกรมทำงำนโดยอัตโนมัติ
16. มีระบบบันทึก และเรียกดูประวัติกำรทำงำนของผู้ใช้แต่ละคนโดยละเอียด
17. สำมำรถกำหนดรูปแบบงำนให้แสดงเป็นตัวเลขไทย หรือ อำรบิกได้
18. สำมำรถกำหนดกลุ่มผู้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้องส่งหนังสือให้เป็นประจำเพื่อสะดวกในกำรส่งหนังสือได้
19. มีระบบแจ้งข้อควำมเตือนจำก admin ไปยังผู้ใช้งำนทั่วไปที่ยังใช้งำนระบบอยู่ โดยแสดงเป็นสัญลักษณ์
เพื่อไม่ให้เป็นกำรรบกวนกำรทำงำน และเมื่อต้องกำรดูข้อควำมสำมำรถกดดูได้
20. มีระบบสำรองข้อมูล และระบบให้กรณีเกิดปัญหำกับตัว Server และสำมำรถตั้งเวลำสำรองข้อมูลได้
21. สำมำรถทำงำนผ่ำนอุปกรณ์ Mobile ได้
22. มีระบบ Native Application ที่รองรับ IOS และ Android สำหรับใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์ Mobile เพื่อใช้ดู
เอกสำร หรือติดตำมเรื่อง รวมถึงสั่งกำรสำหรับผู้บริหำรได้
-------------------------------------------------------

14000018 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Software)
ชุด Standard Package สาหรับ Aimagin Analytics
สิทธิในการใช้งานปีแรก
สิทธิในการใช้งานปีถัดไป
องค์ประกอบ
ราคาต่อหน่วย จานวน
รวม
ร้อยละ ราคาต่อหน่วย จานวน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ค่ำสิทธิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องแม่ข่ำยของลูกค้ำเอง
(On-site Server)
จำนวนสิทธิกำรใช้งำนประเภทผู้ดูแลระบบ (Administrator)
จำนวนสิทธิกำรใช้งำนประเภทผู้จัดทำข้อมูล/ผู้ดูข้อมูล
(Analysts/Viewers)
รวม

รวม
(บาท)

960,000.00

1 สิทธิ

960,000.00

20%

192,000.00

1 สิทธิ

192,000.00

30,000.00
10,000.00

1 คน
4 คน

30,000.00
40,000.00

20%
20%

6,000.00
2,000.00

1 คน
4 คน

6,000.00
8,000.00

1,030,000.00
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หมายเหตุ
1. กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Cloud service จะมีเฉพำะค่ำสิทธิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ตำมจำนวนผู้ใช้
แต่ไม่มีค่ำสิทธิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องแม่ข่ำยของลูกค้ำเอง (On-site Server)
1.1 Cloud service เหมำะสำหรับลูกค้ำที่ไม่ต้องกำรดูแล Server ของตนเอง
1.2 Cloud service จะได้รับกำร Update (Bug fixes) ทันทีที่ Cloud server มีกำร Update
1.3 ผู้ใช้แต่ละคนได้รับพื้นที่ 1 G bytes
2. กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร On-site Server จะมีค่ำสิทธิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องแม่ข่ำยของลูกค้ำเอง (On-site Server)
2.1 On-site Server เหมำะสำหรับ ลูกค้ำที่ตอ้ งกำรเก็บข้อมูลบน Server ของตนเอง เช่น ต้องกำรเก็บข้อมูลใน Server ของตนเอง
2.2 ค่ำสิทธิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องแม่ข่ำยของลูกค้ำเอง (On-site Server) รวม
2.2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งครั้งแรก
2.2.2 กำร Update (Bug fixes) เป็นเวลำ 1 ปี
2.2.3 กำรอบรมใช้งำน พร้อมเอกสำร สำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมจำนวน ไม่เกิน 10 คน เป็นเวลำ 1 วัน

206,000.00

ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ตามจานวนและประเภทผู้ใช้งาน (User License)
จานวนสิทธิการใช้งานประเภทผู้ดูแลระบบ (Administrator)

ไม่เกิน 5 คน
- ไม่เกิน 10 คน
- เกิน 10 คน
-

จานวนสิทธิการใช้งานประเภทผู้จัดทาข้อมูล/ผู้ดูข้อมูล (Analysts/Viewers)

ไม่เกิน 5 คน
- ไม่เกิน 10 คน
- เกิน 10 คน
-

ราคาต่อหน่วย ต่อผู้ใช้ ต่อปี (บาท)
30,000.00
24,000.00
19,000.00
ราคาต่อหน่วย ต่อผู้ใช้ ต่อปี (บาท)
10,000.00
8,000.00
6,000.00
ผ-12

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้งำนประเภทผู้ดูข้อมูล (Viewers) สำมำรถดูข้อมูลได้อย่ำงเดียว แต่ไม่สำมำรถจัดทำข้อมูลได้ เหมำะสำหรับผูบ้ ริหำร หรือผู้ใช้งำนข้อมูล
2. ผู้ใช้งำนประเภทจัดทำข้อมูล (Analysts) สำมำรถดูข้อมูล และ จัดทำข้อมูลให้ผู้ดูข้อมูลได้
3. ผู้ใช้งำนประเภทผู้ดูแลระบบ (Administrator) สำมำรถ กำหนดสิทธิผู้ใช้งำนประเภทผู้จัดทำข้อมูลและผู้ดูข้อมูลได้เอง สำมำรถจัดกำรพื้นที่จัดเก็บกำรแบ่งปัน
ข้อมูลของระบบ และมีสทิ ธิเช่นเดียวกับผู้จัดทำข้อมูล
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ภาคผนวก ข
นิยามศัพท์
นวัตกรรมไทย หมำยถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใหม่ที่พัฒนำขึ้นจำกกระบวนกำรวิจัย พัฒนำ หรือกำร
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเดิมด้วยองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทย
มีส่วนร่วม ซึ่งอำจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่มีควำมคล้ำยคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้ วก็ได้ ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยต้อง
ผ่ำนกำรทดสอบและรับรองโดยหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ มีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม
อนึ่ง นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่ จ ำเป็นว่ำต้องพัฒนำขึ้นในประเทศไทยทั้ งหมด อำจซื้อหรือนำเข้ำ
บำงส่วนมำจำกต่ำงประเทศก็ได้

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย
1. ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นผลมำจำกกำรวิจัยหรือกำรพัฒนำอย่ำงมีนัยสำคัญ
โดยสถำบันวิจัยไทย สถำบันกำรศึกษำของไทย หรือภำคเอกชนไทย
2. เจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 51 หรือองค์กรภำครัฐที่มีอำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรผลิตและจำหน่ำย
3. ผลิตภัณฑ์ ห รือ บริก ำรที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่ำนกำรรับ รองมำตรฐำนบัง คับของผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรนั้นๆ (ถ้ำมี) รวมทั้งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกสถำบันที่น่ำเชื่อถือ
4. ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพตำมที่ระบุในเอกสำรก ำกั บ
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร รวมถึงต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม จำกหน่วยงำนวิเครำะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อ 1 – 4 จะได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลา
สูงสุด 8 ปี* ซึ่งหำกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียน เคยมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับหน่วยงำนภำครัฐครั้ง
แรกเกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลำ 3 ปี หำกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีกำรจัดซือ้
จัดจ้ำงกับหน่วยงำนภำครัฐ ครั้ง แรกไม่เกิ น 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลำรวมระยะเวลำดังกล่ำว
ไม่เกิน 8 ปี และหำกเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ยังไม่เคยมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับหน่ำยงำนภำครัฐจะได้รับ
กำรขึ้นทะเบียนฯ เป็นเวลำ 8 ปี
หมำยเหตุ : หำกพบภำยหลังว่ำมีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือมีปัญหำกำรใช้งำนที่ไม่สำมำรถยอมรับได้
หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรนั้นจะถูกถอดถอนจำกบัญชีนวัตกรรมไทย และผู้ขำย
ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย โดยผู้ซื้อจะได้รับกำรปกป้องจำกข้อพิพำทด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
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รหัสรายการนวัตกรรมไทย
XX XX XXXX

ด้านของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
รหัส
01
0101
0102
0103
02
0201
0202
0203
03
0301
0302
0303
0304
0305
0306
04
0401
0402
0403
05
0501
0502
0503
06
0601
0602
0603

กลุ่ม
ด้าน/กลุ่ม

ด้านก่อสร้าง
- วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- อื่นๆ
ด้านการเกษตร
- วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
- ครุภัณฑ์การเกษตร
- อื่นๆ
ด้านการแพทย์
- ยา
- เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
- วัสดุทางการแพทย์
- ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
- อาหารเสริม
- วัคซีน
ด้านการศึกษา
- วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา
- ครุภัณฑ์การศึกษา
- อื่นๆ
ด้านโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุและอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- อื่นๆ
ด้านงานบ้านงานครัว
- วัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- อื่นๆ

ลาดับที่
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รหัส
07
0701
0702
0703
08
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
09
0901
0902
0903
10
1001
1002
1003
11
1101
1102
1103
12
1201
1202
1203
13
1301
1302
1303
14

ด้าน/กลุ่ม
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
- วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
- อื่นๆ
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
- วัสดุและอุปกรณ์สาหรับยานพาหนะ
- รถยนต์นั่ง
- รถยนต์บรรทุก
- รถยนต์บรรทุกขยะ
- รถยนต์โดยสาร
- รถยนต์ตรวจการณ์
- อื่นๆ
ด้านโรงงาน
- วัสดุและอุปกรณ์โรงงาน
- ครุภัณฑ์โรงงาน
- อื่นๆ
ด้านสานักงาน
- วัสดุและอุปกรณ์สานักงาน
- ครุภัณฑ์สานักงาน
- อื่นๆ
ด้านสารวจ
- วัสดุและอุปกรณ์งานสารวจ
- ครุภัณฑ์งานสารวจ
- อื่นๆ
ด้านวิทยาศาสตร์
- วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
- อื่นๆ
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
- วัสดุและอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
- ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
- อื่นๆ
ด้านอื่นๆ

