บัญชีนวัตกรรมไทย

โดย
สำนักงบประมำณ

ฉบับเพิ่มเติม
เมษายน 2564

1

รายการนวัตกรรมไทย
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

01 ด้านก่อสร้าง
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
1

2
3

01010011 สังกะสีกันกร่อนสาหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in
Concrete)
1) รุ่น CR60 และ CB60 (นาหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 60 กรัม)
2) รุ่น CR100 และ CB100 (นาหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 100 กรัม)
3) รุ่น CR160 และ CB160 (นาหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 160 กรัม)
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย
01010012 อะลูมิเนียมกันกร่อนสาหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย
01010019 พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จากเม็ดยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพื้นสาเร็จรูป
1) ST303020 ขนาด 300 x 300 x 20 มิลลิเมตร (หนา 20 มิลลิเมตร)
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/
กิโลกรัม
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/
กิโลกรัม
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/
กิโลกรัม
2) ST404025 ขนาด 400 x 400 x 25 มิลลิเมตร (หนา 25 มิลลิเมตร)
2.1) รองรั บราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่ าง 40 - 50 บาท/
กิโลกรัม
2.2) รองรั บราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่ าง 51 - 60 บาท/
กิโลกรัม
2.3) รองรั บราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่ าง 61 - 70 บาท/
กิโลกรัม
3) ST505025 ขนาด 500 x 500 x 25 มิลลิเมตร (หนา 25 มิลลิเมตร)
3.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/
กิโลกรัม
3.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/
กิโลกรัม
3.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/
กิโลกรัม

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564

ก้อน
ก้อน
ก้อน

1,600.00
2,000.00
2,400.00

กิโลกรัม

198.00

ตารางเมตร

2,116.50

ตารางเมตร

2,175.50

ตารางเมตร

2,231.50

ตารางเมตร

2,542.50

ตารางเมตร

2,622.50

ตารางเมตร

2,697.50

ตารางเมตร

2,498.50

ตารางเมตร

2,567.50

ตารางเมตร

2,633.50

สานักงบประมาณ
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ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ
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01010019 หมายเหตุ :
(ต่อ)
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซือหรือสั่งจ้าง
2. ราคานีไม่รวมค่าติดตังและค่าขนส่ง โดยค่าขนส่งจะคิด เพิ่มเติม
ตามระยะทาง
3. เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย
01010027 พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สาหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์
1) รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 7 มิลลิเมตร
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/
กิโลกรัม
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
กิโลกรัม
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
กิโลกรัม
2) รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร
2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/
กิโลกรัม
2.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
กิโลกรัม
2.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
กิโลกรัม
3) รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 5 มิลลิเมตร
3.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/
กิโลกรัม
3.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
กิโลกรัม
3.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
กิโลกรัม
4) รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 มิลลิเมตร
4.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/
กิโลกรัม
4.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
กิโลกรัม
4.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซือหรือสั่งจ้าง
2. ราคานีรวมค่าติดตังและค่าขนส่ง
3. เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย
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ตารางเมตร

2,443.00

ตารางเมตร

2,473.00

ตารางเมตร

2,502.00

ตารางเมตร

2,492.00

ตารางเมตร

2,528.00

ตารางเมตร

2,565.00

ตารางเมตร

1,746.00

ตารางเมตร

1,777.00

ตารางเมตร

1,807.00

ตารางเมตร

2,462.00

ตารางเมตร

2,519.00

ตารางเมตร

2,574.00
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01010028 พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สาหรับลานเอนกประสงค์
จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
1) รุ่น Multi - PARA หนา 10 mm
1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/ ตารางเมตร
กิโลกรัม
1.2) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/ ตารางเมตร
กิโลกรัม
1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/ ตารางเมตร
กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซือหรือสั่งจ้าง
2. ราคานีรวมค่าติดตังและค่าขนส่ง
3. เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย

2,685.00
2,730.00
2,773.00

02 ด้านการเกษตร
0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
6

02010018 แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ (Rubber Mat With EP
Fabric Reinforcement)
1) รุ่น RUBBER MAT/DIAMOND MAT
1.1) 120 เซนติเมตร x 180 เซนติเมตร x 15 มิลลิเมตร
1.2) 120 เซนติเมตร x 180 เซนติเมตร x 30 มิลลิเมตร
1.3) 120 เซนติเมตร x 220 เซนติเมตร x 15 มิลลิเมตร
1.4) 120 เซนติเมตร x 220 เซนติเมตร x 30 มิลลิเมตร
1.5) แผ่นยางยาวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร กว้าง 1.2 เมตร
หนา 15 มิลลิเมตร
1.6) แผ่นยางยาวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร กว้าง 1.2 เมตร
หนา 30 มิลลิเมตร
หมายเหตุ : แก้ไขชื่อหน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึนบัญชีนวัตกรรมไทย
จาก “บริ ษั ท นิ ว พรอสเพอริ ตี เบลท์ ติ ง จ ากั ด ” เป็ น “บริ ษั ท
โกลบอล รับเบอร์ อินตัสเทรียล จากัด”
* แผ่นยางปูพืนคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ ประเภทแผ่น ราคานี
ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าติดตัง
** แผ่นยางปูพืนคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ ประเภทยาวต่อเนื่อง
ราคานีรวมค่าขนส่ง และค่าติดตังแล้ว
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แผ่น*
แผ่น*
แผ่น*
แผ่น*
ตร.ม.**

3,400.00
6,800.00
4,170.00
8,340.00
3,065.00

ตร.ม.**

6,145.00
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4
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

03 ด้านการแพทย์
0301 ยา
7

8
9

03010055 ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)
(เคอดิกา : Kerdica)
ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
หมายเหตุ : แก้ไขชื่อสามัญ รายละเอียดคุณลักษณะ และทบทวนสิทธิ
ในการขึนบัญชีนวัตกรรมไทย จากเดิม 3 ปี (สินสุดเมษายน 2564) เป็น 6
ปี ตามสิทธิเดิมทีเ่ หลืออยู่นับตังแต่เดือนที่ประกาศขึนบัญชีนวัตกรรม
ไทยครังแรก (สินสุดเมษายน 2567) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ห้องปฏิบตั ิการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน
ขอบข่าย ยามานิดิปนี ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)
03010217 ยามอนทีลูคัส (Montelukast)
(มอนทีลูคัส จีพีโอ : Montelukast GPO)
ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
03010218 ยาอีเซทิไมบ์ (Ezetimibe)
(อีเซทิไมบ์ จีพีโอ : Ezetimibe GPO)
ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด)

กล่อง

250.00

กล่อง

450.00

กล่อง

345.00

โคม
โคม
โคม
โคม
โคม
โคม

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

หลอด
หลอด
หลอด
หลอด
หลอด
หลอด

180.00
360.00
450.00
540.00
580.00
630.00

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
10

11

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 :
1. ราคานีไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตังและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า
2. เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย
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 :
1. ราคานีไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตังและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า
2. เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564

สานักงบประมาณ
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ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
07010015 โคมไฟถนน (STREET LIGHT)
ดวงโคมไฟสาหรับให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสต์เหนี่ยวนา
ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด 220 V
1) รุ่น ST3 (HR)
1.1) กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 1 x 150 W
1.2) กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 1 x 250 W
2) รุ่น ST12 (HR)
2.1) กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 1 x 150 W
2.2) กาลังไฟฟ้าที่กาหนด 1 x 250 W
หมายเหตุ :
1. ราคานีรวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านัน
โดยไม่รวมค่าติดตัง สาหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม
ตามระยะทาง
2. เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย
07010019 กล่องหัวต่อสาหรับสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Optical Snaplock
Closure)
1) รุ่น NW - T1212 - Group small 12F
2) รุ่น NW - T1224 - Group small 24F
3) รุ่น NW - T1248 - Group small 48F
4) รุ่น NW - T1260 - Group small 60F
หมายเหตุ :
1. ราคานีรวมค่าขนส่งแล้ว
2. เพิ่มรายการ ลาดับที่ 1) – 3) รุ่น NW - T1212 – รุ่น NW T1248 ตามลาดับ แก้ไขราคารายการลาดับที่ 4) รุ่น NW T1260 และแก้ไขคุณลักษณะ

ชุด
ชุด

9,000.00
11,000.00

ชุด
ชุด

9,500.00
11,500.00

set
set
set
set

2,150.00
2,190.00
2,260.00
2,300.00

ชุด

67,800.00

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
14

07020018 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with
Pole)
1) รุ่น KELLI - 13506 ประกอบด้วย
1.1) เสาไฟอเนกประสงค์ติดบานพับฐานเสา ความสูง 6 เมตร
จานวน 1 ต้น
1.2) ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร จานวน
4 ต้น/ชุด
1.3) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 35 วัตต์
รุ่น RCSOS35L - 190CW50 จานวน 1 โคม
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สานักงบประมาณ

6
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

07020018 2) รุ่น KELLI - 23506 ประกอบด้วย
(ต่อ)
2.1) เสาไฟอเนกประสงค์ติดบานพับฐานเสา ความสูง 6 เมตร
จานวน 1 ต้น
2.2) ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 เมตร
จานวน 4 ต้น/ชุด
2.3) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 35 วัตต์
รุ่น RCSOS35L - 190CW50 จานวน 2 โคม
หมายเหตุ :
1. ราคานีรวมค่าติดตังและค่าขนส่งแล้ว
2. เพิ่ ม รายการล าดั บ ที่ 2) รุ่ น KELLI - 23506 แก้ ไ ขคุ ณลั กษณะ
และเพิ่ มหมายเหตุ ข้ อก าหนดในการติ ดตั งผลิ ตภั ณฑ์ เงื่ อนไข
การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย

หน่วยนับ
ชุด

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
98,000.00

14 ด้านอื่น ๆ
15 14000023 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส
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1) มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10)
ประกอบด้วย ทีมีฟอส 1% w/w ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิกรัม/เม็ด
บรรจุแผงละ 10 เม็ด จานวน 10 แผง/กล่อง
2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100)
ประกอบด้วย ทีมีฟอส 10% w/w ปริมาณสุทธิ 1000 มิลลิกรัม/
เม็ด บรรจุแผงละ 4 เม็ด จานวน 25 แผง/กล่อง
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มรายชื่อ
ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย จ านวน 1 ราย และระบุ รุ่ น /ชนิ ด ท้ า ยชื่ อ ผู้ แ ทน
จาหน่าย
14000024 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน
มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)
ประกอบด้วย ไดฟลูเบนซูรอน 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด)
ปริมาณสุทธิ 300 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุแผงละ 10 เม็ด จานวน
5 แผง/กล่อง
หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564

กล่อง

860.00

กล่อง

2,380.00

กล่อง

1,195.00
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

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

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564

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 โค้ทติง 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 เทรดดิง 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
21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จากัด
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จากัด
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จากัด
25. บริษัท เมททัล อินโนเวชั่น จากัด
สานักงบประมาณ
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26. บริษัท ดับเบิล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคชั่น จากัด
27. บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จากัด
28. บริษัท อังค์ อินโนเทค จากัด
29. บริษัท พรณัฐพรรณ จากัด
30. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยพัฒนสมุทร
31. บริษัท อินจิเท็กซ์ จากัด
32. บริษัท คอมม่า พลัส จากัด
33. บริษัท เอกชลนคร ก่อสร้าง จากัด
34. บริษัท คอร์โรชั่น โปร ไลเซนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
35. บริษัท จี.เอ.เอ.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จากัด
36. บริษัท บีแอล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 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 เพื่อกระตุ้นให้สามารถจ่ายกระแสในคอนกรีตได้
อย่างต่อเนื่อง
3. ติดตังกับเหล็กเสริมด้วยวิธีการผูกลวดหรือรัดด้วยเข็มขัดโลหะ
4. เมื่ อ ติ ด ตั งสั ง กะสี กั น กร่ อ นกั บ เหล็ ก เสริ ม แล้ ว จะท าให้ เ หล็ ก เสริ ม มี ค่ า Polarization Decay
ไม่น้อยกว่า 100 mV
5. มีรัศมีในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
6. มีระยะเวลาในการป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตได้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี (เมื่อคานวณและติดตัง
ตามคาแนะนาในเอกสาร “การคานวณเพื่อติดตัง TMP Concrete Anode”)
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 (มีผู้แทนจาหน่าย จานวน 17 ราย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด

0 2024 9007

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

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

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564

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 โค้ทติง 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 เทรดดิง 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. บริษทั เค.ดี.ดับบลิว. จากัด
18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จากัด
19. บริษัท เพอร์เฟค เวิร์ค คอนสตรัคชั่น จากัด
20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จากัด
21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จากัด
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จากัด
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จากัด
25. บริษัท เมททัล อินโนเวชั่น จากัด
26. บริษัท ดับเบิล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคชั่น จากัด
27. บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จากัด
28. บริษัท อังค์ อินโนเทค จากัด
29. บริษัท พรณัฐพรรณ จากัด
สานักงบประมาณ
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30. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยพัฒนสมุทร
31. บริษัท อินจิเท็กซ์ จากัด
32. บริษัท คอมม่า พลัส จากัด
33. บริษัท เอกชลนคร ก่อสร้าง จากัด
34. บริษัท คอร์โรชั่น โปร ไลเซนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
35. บริษัท จี.เอ.เอ.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จากัด
36. บริษัท บีแอล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด
มกราคม 2561 - มกราคม 2569 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เป็ น อะลูมิเ นียมกัน กร่อ น (Aluminium Anode) ที่ ส ามารถจ่า ยกระแสเพื่อ ป้อ งกั นสนิ มแบบแคโทดิกของ
โครงสร้างโลหะในนาทะเลและนากร่อย
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นอะลูมเิ นียมกันกร่อน (Aluminium Anode)
2. มีส่วนประกอบทางเคมีของอะลูมเิ นียมกันกร่อนโดยนาหนักดังต่อไปนี
สังกะสี (Zn) ระหว่าง 4.0 - 6.0 % อินเดียม (In) ระหว่าง 0.015 - 0.020 % เหล็ก (Fe) ไม่
เกิน 0.1% ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 0.003 % ซิลิกอน (Si) ระหว่าง 0.08 - 0.20 % ธาตุปนเปื้อนอื่น ๆ
แต่ละชนิดไม่เกิน 0.02%ธาตุปนเปื้อนอื่น ๆ รวมกันไม่เกิน 0.1% อะลูมิเนียม (Al) ส่วนทีเ่ หลือ
3. ติดตังกับเหล็กด้วยวิธีการเชื่อม ยึดด้วยสลัก หรือเครื่องมือกลใด ๆ
4. Electrochemical Capacity : minimum 2,500 Ah/kg
5. Closed circuit potential : ≤ -1.05 V vs Ag / AgCl / Seawater at end of the 4th testing
period
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 (มีผู้แทนจาหน่าย จานวน 17 ราย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จากัด

0 2024 9007

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010019
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

พืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จากเม็ดยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพืนสาเร็จรูป
Vi - Pafe บล็อกยางปูพืนสาเร็จรูป สาหรับลานอเนกประสงค์
จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi - Pafe Soft Tile)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และ
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1. บริษัท สยามสนาม จากัด
2. บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
3. บริษัท นาไกรยูนเิ วอร์แซล กรุ๊ป จากัด
4. บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุป๊ จากัด
5. บริษัท ไฟเบอร์เทิร์ฟ แอนด์ ซอย จากัด
6. บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จากัด
7. บริษัท ริชเชส โกรว จากัด
8. บริษัท แอท นอร์ท ไทย จากัด
9. บริษัท วังจุฬา จากัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
มีนาคม 2562 - มีนาคม 2570 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
นวั ต กรรมการก่ อ สร้ า งพื นลานอเนกประสงค์ จ ากยางธรรมชาติ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ล็ อ กยางปู พื น ส าหรั บ
ลานอเนกประสงค์ ผลิ ต จากวัสดุเ ม็ดยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2682 - 2558 และ
มี ก ารพั ฒ นาจนได้ เ ป็ น พื นยางสั ง เคราะห์ ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2683 - 2558 และด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
ของยางธรรมชาติที่มีความยื ดหยุ่นสูง จึงสามารถรองรับแรงกระแทก ป้องกันการลื่น ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรมการเดิน
การวิ่ง อีกทังยังทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และรังสี UV แผ่นยางจึงยังคงสีสันที่สดใส นอกจากนียังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์
คล้ายกับกระเบืองปูพืน สามารถปูบนพืนคอนกรีต หรือพืนยางมะตอย ได้ง่ายและสะดวก สามารถดัดแปลงและออกแบบ
พืนที่ได้เอง ติดตังได้ทังภายในและภายนอกอาคาร ตังแต่พืนที่ที่มีบริเวณแคบ หรือบริเวณกว้างสาหรับใช้เป็นพืนทางเดิน
พืนลานออกกาลังกาย และพืนลานอเนกประสงค์ และยังได้ดีไซน์ลักษณะของแผ่นยาง ให้นาสามารถซึมผ่านได้ดี จึงง่าย
ต่ อ การดู แ ลรัก ษา นอกจากนี ผลิ ตภั ณฑ์ ยังมี ค วามปลอดภั ย และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่งแวดล้อ ม ปลอดภั ย จากสารโลหะหนัก
ตามข้อกาหนดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช้สาหรับเป็นพืนลานอเนกประสงค์ เช่น ลานกีฬา พืนทางเดิน ลานสวนสุขภาพ ลานออกกาลังกาย
ลานอเนกประสงค์ และลานกิจกรรมอื่น ๆ
2. พืนยางสังเคราะห์อเนกประสงค์ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน การวิ่ง
และการออกก าลั งกาย ออกแบบให้ แ ผ่ น ยางมี ค วามหนา 20 - 25 มิ ล ลิ เ มตร จึ งสามารถรองรั บ
แรงกระแทกได้ดี ผ่านตามมาตรฐานการทดสอบของ มอก. 2683 - 2558
3. พืนยางมีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันยูวี
4. นาสามารถซึมผ่านพืนยางได้
5. สามารถดัดแปลงขนาดของแผ่นยางตามพืนที่ใช้สอยได้
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562 (ไม่มีผแู้ ทนจาหน่าย)
- แก้ไขชื่อสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 – 2558” ออก ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม
ธันวาคม 2562
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010027
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

พืนสังเคราะห์ ประเภท C สาหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์
วี เพฟ - พื นสั งเคราะห์ ประเภท C ส าหรั บลานกี ฬา จากวั สดุ
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
(Vi-Pafe Synthetic surface from natural rubber and
synthetic rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) รับการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1. บริษัท ริชเชส โกรว จากัด
2. บริษัท แอท นอร์ท ไทย จากัด
3. บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุป๊ จากัด
4. บริษัท วังจุฬา จากัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2566 (3 ปี 8 เดือน)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
นวัตกรรมการก่อสร้างพืนสังเคราะห์ เป็นการเคลือบพืนผิวคอนกรีต หรือพืนผิวยางมะตอย ด้วยเม็ดยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ พร้อมทังเคลือบผิวหน้าชันเม็ดยางด้วยโพลียรู ีเทน ที่มีคุณสมบัติความยืดหยุ่น จึงสามารถรองรับ
และลดแรงกระแทก ลดอาการบาดเจ็บ จากกิจกรรมการวิ่ง และการออกกาลังกาย โดยวัสดุเม็ดยางที่นามาใช้ ผลิตจาก
ยางธรรมชาติที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2682 (กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยาง
ใช้สาหรับทาพืนสังเคราะห์) จากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ทดแทนเม็ดยาง
สั งเคราะห์ และได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ งแต่ งสู ต รเพื่ อ ผลิ ต พื นสั งเคราะห์ ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ รั บ มาตรฐาน และได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2683 (กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพืนสังเคราะห์) ซึ่งการนา
ยางธรรมชาติ ม าใช้ นี เป็ น การช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การใช้ ย างธรรมชาติ ใ นประเทศ ลดการน าเข้ า ยางสั ง เคราะห์
จากต่างประเทศ ช่วยลดปัญหายางธรรมชาติล้นตลาด และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย
คุณลักษณะเฉพาะ
รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 7 มิลลิเมตร
1. ใช้สาหรับเป็นพืนสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึนอยู่กับการตีเส้นของสนาม
3. พืนสนาม ประกอบด้วย ชันเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร และ
เคลือบผิวหน้าชันเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682
5. เป็นพืนที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการวิ่ง และการออกกาลังกาย
โดยระบบฐานเป็ น การใช้ เ ม็ ด ยางด าผสมสารยึ ด เกาะ และลงทั บ หน้ า ด้ ว ยยางสั ง เคราะห์
ตาม มอก. 2683
6. พื นสั ง เคราะห์ มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถรองรั บ แรง และลดกระแทก ช่ ว ยลดอาการบาดเจ็ บ
จากกิจกรรมออกกาลังกาย เหมาะสาหรับใช้เป็นพืนสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ
7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร
1. ใช้สาหรับเป็นพืนสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้ อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึนอยู่กับการตีเส้นของสนาม
3. พืนสนาม ประกอบด้วย ชันเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 8 มิลลิเมตร และ
เคลือบผิวหน้าชันเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682
5. เป็นพืนที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการวิ่ง และการออกกาลังกาย
โดยระบบฐานเป็ น การใช้ เ ม็ ด ยางด าผสมสารยึ ด เกาะ และลงทั บ หน้ า ด้ ว ยยางสั ง เคราะห์
ตาม มอก. 2683
6. พื นสั ง เคราะห์ มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถรองรั บ แรง และลดกระแทก ช่ ว ยลดอาการบาดเจ็ บ
จากกิจกรรมออกกาลังกาย เหมาะสาหรับใช้เป็นพืนสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ
7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด
รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 5 มิลลิเมตร
1. ใช้สาหรับเป็นพืนสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึนอยู่กับการตีเส้นของสนาม
3. พืนสนาม ประกอบด้วย ชันเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร และ
เคลือบผิวหน้าชันเม็ดยางด้วยสีอะครีลิค หนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682
5. เป็นพืนที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการวิ่ง และการออกกาลังกาย
โดยระบบฐานเป็ น การใช้ เ ม็ ด ยางด าผสมสารยึ ด เกาะ และลงทั บ หน้ า ด้ ว ยยางสั ง เคราะห์
ตาม มอก. 2683
6. พื นสั ง เคราะห์ มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถรองรั บ แรง และลดกระแทก ช่ ว ยลดอาการบาดเจ็ บ
จากกิจกรรมออกกาลังกาย เหมาะสาหรับใช้เป็นพืนสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ
7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด
8. อาจใช้เป็นพืนลานอเนกประสงค์ ลานทางเดิน ลานออกกาลังกาย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้
รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 มิลลิเมตร
1. ใช้สาหรับเป็นพืนสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึนอยู่กับการตีเส้นของสนาม
3. พืนสนาม ประกอบด้วย ชันเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 10 มิลลิเมตร และ
เคลือบผิวหน้าชันเม็ดยางด้วยสีอะครีลิค หนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682
5. เป็นพืนที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการวิ่ง และการออกกาลังกาย
โดยระบบฐานเป็ น การใช้ เ ม็ ด ยางด าผสมสารยึ ด เกาะ และลงทั บ หน้ า ด้ ว ยยางสั ง เคราะห์
ตาม มอก. 2683
6. พื นสั ง เคราะห์ มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถรองรั บ แรง และลดกระแทก ช่ ว ยลดอาการบาดเจ็ บ
จากกิจกรรมออกกาลังกาย เหมาะสาหรับใช้เป็นพืนสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ
7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด
8. อาจใช้เป็นพืนลานอเนกประสงค์ ลานทางเดิน ลานออกกาลังกาย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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หมายเหตุ : ประกาศขึนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562 (ไม่มีผแู้ ทนจาหน่าย)
- แก้ไขระยะเวลาครบกาหนดอายุการขึนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยครบกาหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
- เพิ่ ม รุ่ น จ านวน 3 รุ่ น ได้ แ ก่ PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 มิ ล ลิ เ มตร , PARA - SPORT (Top
Acrylic) หนา 5 มิลลิเมตร และ PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 มิลลิเมตร ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010028
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

พืนสังเคราะห์ ประเภท C สาหรับลานเอนกประสงค์
จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
วี เพฟ - พื นสั งเคราะห์ ประเภท C ส าหรั บลานเอนกประสงค์
จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
(Vi-Pafe Synthetic surface from natural rubber and
synthetic rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) รับการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1. บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
2. บริษัท นาไกรยูนเิ วอร์แซล กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุป๊ จากัด
4. บริษัท ไฟเบอร์เทิร์ฟ แอนด์ ซอย จากัด
5. บริษัท ริซเซส โกรว จากัด
6. บริษัท แอท นอร์ท ไทย จากัด
7. บริษัท วังจุฬา จากัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2566 (3 ปี 8 เดือน)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
นวัตกรรมการก่อสร้างพืนลานเอนกประสงค์ ผลิตจากการนาเม็ดยาง ที่มีส่วนผสมจากยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐาน มอก. 2682 (เม็ดยางที่ใช้สาหรับทาพืนสังเคราะห์) ผสมกับโพลียูรีเทน เทติดตังลงบนพืนที่ต่าง ๆ
เป็ น ระบบพื นสั งเคราะห์ ที่ มีคุ ณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื นส าหรั บ รองรั บกิ จ กรรม และ
การออกกาลังกาย
ผลิตภัณฑ์พืนสังเคราะห์ สาหรับลานเอนกประสงค์ ผลิตจากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ได้มีการวิจัย
และพั ฒ นาการผลิตเม็ด ยางที่ มีสัดส่ว นผสมจากยางธรรมชาติสูงกว่า 55% และผ่ า นการทดสอบคุณสมบั ติเป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. 2682 (เม็ดยางที่ใช้สาหรับทาพืนสั งเคราะห์) จากผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มาผลิตเป็นพืนสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 2683 (พืนสังเคราะห์) ที่มีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่น รองรับแรงกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ
ของนักกีฬา และช่วยป้องกันอุบัติเหตุ อีกทังผลิตภัณฑ์ยังทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และรังสียูวี สามารถใช้เป็นพืนที่
ทังในและนอกอาคาร สาหรับทางเดินเท้า พืนกันลื่นบริเวณรอบสระ หรือในสวนนา พืนที่สาหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ และอื่น ๆ
อี ก มากมาย นอกจากนี การน ายางธรรมชาติ เ ป็ น ส่ ว นผสมหลั ก ของเม็ ด ยาง เป็ น การช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การใช้
ยางธรรมชาติในประเทศ ช่วยแก้ปัญหาราคายางธรรมชาติที่ตกต่า และยังช่วยลดการนาเข้าสินค้าประเภทเม็ดยางสังเคราะห์
จากต่างประเทศได้อีกด้วย

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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คุณลักษณะเฉพาะ
รุ่น Multi - PARA หนา 10 mm
1. ใช้ ส าหรั บ เป็ น พื นลานเอนกประสงค์ เช่ น พื นทางเดิ น ลานสวนสุ ข ภาพ ลานออกก าลั ง กาย
ลานเอนกประสงค์ และลานกิจกรรมต่าง ๆ
2. เม็ ด ยางผสมยางธรรมชาติ แ ละสารยึ ด เกาะ หนา 10 มิ ล ลิ เ มตร โดยชั นบนเม็ ด ยางสี ผ สม
ยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 5 มิลลิเมตร ชันล่างเม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ
5 มิลลิเมตร
3. พืนเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ มีความยืดหยุ่น ใช้สาหรับทางเดิน วิ่งเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อรองรับแรงกระแทก ช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึนได้
4. พืนสังเคราะห์ มีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันยูวี
5. มีรูปแบบพืนสังเคราะห์ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทังพืนเม็ดยางดา และ เม็ดยางสี
6. นาสามารถซึมผ่านได้
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563
- แก้ไขระยะเวลาครบกาหนดอายุการขึนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยครบกาหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010018
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

แผ่นยางปูพืนคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ
(Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement)
แผ่นยางปูพืนคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ
(Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement)
บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จากัด จ้างภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัย
บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จากัด
บริษัท ศิริ โม อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จากัด
บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จากัด
มีนาคม 2563 – มีนาคม 2571 (8 ปี)

ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ผลงานนวั ต กรรม แผ่ น ยางปู พื นคอกสัต ว์ ชนิ ด เสริ ม ผ้า ใบ พั ฒ นาต่ อ ยอดมาจากการท าสายพานลาเลียง
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าจากยางธรรมชาติ มี สี ด า ข้ า งในเสริ ม ด้ ว ยผ้ า Polyester - Nylon 1 ชั น ในลั ก ษณะ Sandwich
การเสริมผ้าใบนี ได้ทาการเคลือบผ้าใบด้วยยาง friction ทัง 2 ด้าน เพื่อให้ผ้าใบ กับยางด้านบนและด้านล่างยึดเกาะประสาน
เป็นเนือเดียวกันด้วยวิธีการอบหรือที่เรียกว่า Vulcanizing เพื่อช่วยในเรื่องของความทนต่อการฉีกขาด ความต้านทานแรงดึง
ทนต่อแรงกดกระแทก การหลุดล่อน บิดงอ ผลงานนวัตกรรมนีผ่านการวิจัย ทดลอง และทดสอบเทียบเคียงกับมาตรฐาน
มอก. 2584 - 2556 ซึ่งด้านบนพืนผิวแผ่นยางเป็นลวดลายข้าวหลามตัด มีลักษณะนูนขึนประมาณ 3 มิลลิเมตร ด้านล่าง
ของแผ่นยางเป็นพืนเรียบ ขนาดมาตรฐานของแผ่นยาง มีความกว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.8 เมตร หนา 15 มิลลิเมตร และ
30 มิลลิเมตร และขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 2.2 เมตร หนา 15 มิลลิเมตร และ 30 มิลลิเมตร ลักษณะพิเศษอีกประการ
ของผลิตภัณฑ์ชินนีคือ สามารถปูเป็นผืนเดียวตามความยาวของโรงเรือน เช่น 30 เมตร 50 เมตร หรือ 100 เมตร เพื่อการทา
ความสะอาดที่ง่ายขึน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. นวัตกรรมแผ่นยางปูพืนคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ มีสีดา ทาจากยางธรรมชาติ
2. ด้านในเสริมด้วยผ้าใบ หรือผ้า Polyester - Nylon 1 ชัน
3. ด้ า นบนพื นผิ ว มีลวดลายข้ าวหลามตัด ลั ก ษณะนู นขึ นจากผิว ประมาณ 3 มิ ล ลิ เ มตร ด้ า นล่ า งเป็น
พืนเรียบ ไม่มีลวดลาย
4. ขนาดของแผ่นยาง กว้าง 120 เซนติเมตร x ยาว 180 เซนติเมตร หนา 15 และ 30 มิลลิเมตร
5. ขนาดของแผ่นยาง กว้าง 120 เซนติเมตร x ยาว 220 เซนติเมตร หนา 15 และ 30 มิลลิเมตร
6. ผลิตภัณฑ์มีความแข็งที่ประมาณ 50 ± 5 Shore A
7. ความต้านทานแรงฉีกขาดไม่น้อยกว่า 160 kN/m
8. แผ่นยางทนต่อการขัดสี
9. แผ่นยางมีสารปรอทไม่เกิน 0.1% สารตะกั่วไม่เกิน 0.1% และแคดเมียมไม่เกิน 0.01%
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10. สามารถผลิ ต ตามความยาวที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการได้ คื อ ผลิ ต ที่ ค วามยาวต่ อ เนื่ อ งสู ง สุ ด 100 เมตร
ความกว้าง 1.2 เมตร ความหนา 15 มิลลิเมตร และ 30 มิลลิเมตร
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563
- แก้ไขชื่อหน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จาก “บริษัท นิวพรอสเพอริตี้ เบลท์ติ้ง จากัด ”
เป็น “บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จากัด” ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท นิวพรอสเพอริตี เบลท์ติง จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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ด้านการแพทย์
: ยา

รหัส : 03010055
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (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 2567 (6 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
Kerdica 20 เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสามั ญ ใหม่ ใช้ ส าหรั บ การรั ก ษาโรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
ความสามารถในการทดสอบยาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาสูตรยาที่เหมาะสม มีคุณภาพ
ผ่านตามข้อกาหนดตามมาตรฐานตารายา และมีการศึกษาเปรียบเทียบชีวสมมูลของยากับยาต้นแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยา
ที่มีความเท่าเทียมกัน สามารถใช้ทดแทนกันได้ ทังนีเพื่อช่วยให้คนไข้สามารถเข้าถึงยาได้มากขึน ช่วยลดต้นทุนในการรักษา
ผู้ป่วย ในขณะที่ผู้ป่วยยังคงได้รับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเดิม
หมายเหตุ : ประกาศขึนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561 (มีผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย)
- แก้ ไ ขชื่ อ สามั ญ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะ และ ทบทวนสิ ท ธิ ใ นการขึ นบั ญ ชี น วั ต กรรมไทย
จากเดิ ม 3 ปี (สิ นสุ ด เมษายน 2564) เป็ น 6 ปี ตามสิ ท ธิ เดิ มที่ เหลื ออยู่ นั บตั งแต่ เดื อนที่ ประกาศขึ น
บัญชีนวัตกรรมไทยครังแรก (สินสุดเมษายน 2567) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติ การ
ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine
hydrochloride) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท แมคโครฟาร จากัด

0 2319 8679
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010217
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยามอนทีลูคสั (Montelukast)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
มอนทีลูคัส จีพีโอ (Montelukast GPO)
หน่วยงานที่พัฒนา :
องค์การเภสัชกรรม
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
องค์การเภสัชกรรม
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
องค์การเภสัชกรรม
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2564 - เมษายน 2567 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. ยา Montelukast GPO (10 มิ ล ลิ ก รั ม ) ประกอบด้ ว ยตั ว ยาส าคั ญ Montelukast sodium ในขนาด
เทียบเท่ากับ Montelukast 10 มิลลิกรัม
2. ยา Montelukast เป็ น ยากลุ่ ม ต้ า นลิ ว โคไตรอี น (Leukotriene inhibitor) ออกฤทธิ์ โ ดยยั บ ยั งไม่ ใ ห้
leukotriene (LTD4) จับตัวรับ CysLT1 และมีความจาเพาะที่ตัวรับ CysLT1 มากกว่าตัวรับที่ทางเดินหายใจ
ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางเภสั ช วิ ท ยาตั ว อื่ น เช่ น ตั ว รั บ prostanoid, cholinergic beta-adrenergic
ยา Montelukast มีฤทธิ์ยับยังการออกฤทธิ์ทางสรีรวิทยาของสาร LTD4 ที่ตัวรับ CysLT1 โดยไม่มีการออก
ฤทธิ์กระตุ้นแต่อย่างใด การผลิตสาร Cysteinyl leukotriene และการจับกับตัวรับมีความสัมพันธ์กับพยาธิ
สรีรวิทยาของโรคเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ และโรคหืด รวมถึงเยื่อบุทางเดินหายใจบวม กล้ามเนือเรียบ
หดตัว และการทางานของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการอักเสบ ตัวรับ CysLT1พบตามทางเดิน
หายใจของคน (รวมทังเซลล์กล้ามเนือเรียบ และเซลล์ทาลายจุลชีพที่ทางเดินหายใจ) และเซลล์ที่ส่งเสริม
กระบวนการอักเสบ (รวมทัง eosinophils และ myeloid stem cell บางชนิด) ดังนัน Montelukast
จึงมีข้อบ่งใช้ดังนี
2.1 ใช้บรรเทาอาการโรคเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ตามฤดูกาลในผู้ป่วยอายุ 15 ขึนไป และโรคเยื่อจมูก
อักเสบเหตุภูมิแพ้ที่เกิดตลอดปี ในผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึนไป โดยมีขนาดรับประทานยา 10 มิลลิกรัม
วันละครัง
2.2 ใช้ป้องกันและรักษาโรคหืดระยะยาวในผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กอายุ 15 ปีขึนไป โดยมีขนาดรับประทานยา
10 มิลลิกรัม วันละครัง รับประทานในตอนเย็น
2.3 ใช้ป้องกันอาการหลอดลมหดเกร็งที่เกิดจากการออกกาลังกายในผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึนไป โดยมีขนาด
รั บ ประทานยา 10 มิ ล ลิ ก รั ม รั บ ประทานก่ อ นออกก าลั ง กาย 2 ชั่ ว โมง ไม่ ค วรทานซ าภายใน
24 ชั่วโมงจากการรับประทานครังที่แล้ว
ทังนี ยา Montelukast GPO (10 มิลลิกรัม) สามารถรับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้
3. ในการศึ ก ษาชี ว สมมู ล ในมนุ ษ ย์ ข องยา Montelukast GPO (10 มิ ล ลิ ก รั ม ) เที ย บกั บ ยาต้ น แบบ
(SINGULAIR® 10 มิลลิกรัม) พบว่ายาทัง 2 รายการมีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic
equivalence) และสามารถใช้แทนกันได้ (Interchangeability)
++++++++++++++++++++

องค์การเภสัชกรรม

0 2203 8600 - 3
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010218
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาอีเซทิไมบ์ (Ezetimibe)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
อีเซทิไมบ์ จีพีโอ (Ezetimibe GPO)
หน่วยงานที่พัฒนา :
องค์การเภสัชกรรม
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
องค์การเภสัชกรรม
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
องค์การเภสัชกรรม
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
เมษายน 2564 - เมษายน 2567 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. ยา Ezetimibe GPO ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ Ezetimibe ในขนาด 10 มิลลิกรัม
2. ยา Ezetimibe เป็นยากลุ่มลดไขมันในเลือด โดยออกฤทธิ์ยับยังการดูดซึมของโคเลสเตอรอลผ่าน sterol
transporter ที่ ผ นั ง ล าไส้ เ ล็ ก ส่ ว น brush border ท าให้ ก ารน าส่ ง โคเลสเตอรอลไปที่ ตั บ ลดลง
การเก็ บสะสมโคเลสเตอรอลที่ตั บลดลง และการขจั ดโคเลสเตอรอลจากเลือ ดเพิ่ มขึ น ส่ งผลให้ระดับ
โคเลสเตอรอลรวม (total cholesterol (total-C)), โคเลสเตอรอลชนิด low density lipoprotein (LDL-C),
อะโปไลโปโปรตีน บี (Apo B) และไตรกลีเซอไรด์ (TG) ลดลงและระดับโคเลสเตอรอลชนิด high-density
lipoprotein cholesterol (HDL-C) เพิ่มขึน ยา Ezetimibe จึงมีข้อบ่งใช้ดังนี
2.1 ส าหรั บ รั ก ษาภาวะไขมั น ในเลื อ ดสู งปฐมภู มิ ใช้ ร่ ว มกั บ ยายั บ ยั งเอนไซม์ HMG-CoA reductase
(ยากลุ่ม statin) หรือใช้เพียงชนิดเดียวร่วมกั บการควบคุมอาหารเพื่อลด total-C, LDL-C, Apo B,
TG และ non-high density lipoprotein (non-HDL-C) และเพื่อเพิ่ม HDL-C ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่
และวัยรุ่น (อายุ 10-17 ปี) ที่เป็นภาวะไขมันในเลือดสูงปฐมภูมิทังแบบ heterozygous familial
และ non familial หรือใช้ร่วมกับยา fenofibrate ร่วมกับการควบคุมอาหารเพื่อลด total-C, LDL-C,
Apo B และ non-HDL-C ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงชนิดผสม โดยมีขนาดรับประทาน
ยา 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครัง
2.2 สาหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ใช้ร่วมกับยากลุ่ม statin เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การเกิ ดภาวะแทรกซ้ อนต่ อระบบหั วใจและหลอดเลื อด (การเสี ยชี วิ ตด้ วยสาเหตุ จากโรคหั วใจและ
หลอดเลือด กล้ามเนือหัวใจขาดเลือดที่ไม่ถึงแก่ชีวิต โรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ถึงแก่ชีวิต การที่ต้อง
นอนโรงพยาบาลเนื่ อ งจากอาการเจ็ บ หน้ า อกแบบไม่ ค งที่ หรื อ จ าเป็ น ต้ อ ง revascularization)
ในผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ (coronary heart disease (CHD)) โดยมี ข นาดรั บ ประทานยา
10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครัง
2.3 สาหรับป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรือรัง
ใช้ร่วมกับยา simvastatin เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรือรัง โดยมีขนาดรับประทานยา 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครัง
2.4 ส าหรั บ รั ก ษาภาวะ Homozygous familial hypercholesterolemia (HoFH) ใช้ ร่ ว มกั บ ยากลุ่ ม
statin เพื่อลด total-C และ LDL-C ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่และวัยรุ่น (อายุ 10-17 ปี) ที่เป็น HoFH
ผู้ ป่ ว ยอาจได้ รั บ การรั ก ษาเสริ ม (เช่ น LDL apheresis) โดยมี ข นาดรั บ ประทานยา 10 มิ ล ลิกรัม
วันละ 1 ครัง
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2.5 ส าหรั บ รั ก ษาภาวะ Homozygous sitosterolemia (Phytosterolemia) ใช้ ร่ ว มกั บ การควบคุ ม
อาหาร เพื่อลดระดับซิโตสเตอรอลและแคมเพสเตอรอลที่สูงในผู้ป่วยที่เป็น homozygous familial
sitosterolemia โดยมีขนาดรับประทานยา 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครัง
ทังนี ยา Ezetimibe GPO สามารถรับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้ อาจรับประทานยานี
ในเวลาเดี ย วกั น กั บ ที่ รั บ ประทานยากลุ่ ม statin หรื อ fenofibrate รั บ ประทานยานี ก่ อ นใช้ ย ากลุ่ ม
bile acid sequestrants อย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือหลังรับประทานยากลุ่ม bile acid sequestrants อย่าง
น้อย 4 ชั่วโมง
3. ยา Ezetimibe GPO มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (EZETROL™) โดยผลการศึกษาพบว่า
ยาทัง 2 รายการมีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence)
++++++++++++++++++++

องค์การเภสัชกรรม

0 2203 8600 - 3
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
รหัส : 07010002
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)
ECO - S , ECO - ONE , ECO - TWO
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง จากัด
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง จากัด
1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จากัด
3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด
4. บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จากัด
5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
6. บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด แพร่วัฒนกิจ
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด แพร่วัฒนดารง
10. ห้างหุ้นส่วนจากัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์
11. บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จากัด
12. บริษัท พราว แสง จากัด
13. บริษัท ชลทิพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
14. บริษัท ดับเบิล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
15. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จากัด
16. บริษัท เข็มเหล็ก จากัด
17. บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์คอร์ปอเรชั่น จากัด
18. บริษัท เดล โซลูชั่น จากัด
19. ห้างหุ้นส่วนจากัด แมน อัพ คอนสตรัคชั่น
20. บริษัท นีช คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส จากัด
21. บริษัท อาคเนย์ทร้าฟฟิค จากัด
22. บริษัทฮาตาริ ไวร์เลส จากัด
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง จากัด
ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาทาเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสม
กับตัว LED ทาให้ผลิตภัณฑ์นันมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการทางานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต่างจากโคมไฟ
ถนนเดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึง
มีอายุการใช้งานที่สัน อีกทังผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพืนที่ถนน หรือพืนที่ส่วนอื่น ๆ ได้อย่างครอบคลุม
และตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพืนที่ และ
ความต้องการลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึนในพืนที่นัน ๆ ได้
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หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561
- เพิ่ มเติ ม เงื่ อนไข ราคานี ไม่ รวมค่ าขนส่ง ค่ าติ ดตั งและอุ ปกรณ์อื่ นที่ ไม่ ใช่ สินค้ า ในบั ญชี นวั ตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง จากัด
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

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

หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)
ECO - TUBE
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง จากัด
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง จากัด
1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จากัด
3. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด
4. บริษัท เบตเตอร์ เวิรล์ ด ทราฟฟิค จากัด
5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
6. บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด แพร่วัฒนกิจ
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด แพร่วัฒนดารง
10. ห้างหุ้นส่วนจากัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์
11. บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จากัด
12. บริษัท พราว แสง จากัด
13. บริษัท ชลทิพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
14. บริษัท ดับเบิล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
15. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จากัด
16. บริษัท เข็มเหล็ก จากัด
17. บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์คอร์ปอเรชั่น จากัด
18. บริษัท เดล โซลูชั่น จากัด
19. ห้างหุ้นส่วนจากัด แมน อัพ คอนสตรัคชั่น
20. บริษัท นีช คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส จากัด
21. บริษัท อาคเนย์ทร้าฟฟิค จากัด
22. บริษัทฮาตาริ ไวร์เลส จากัด
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง จากัด
ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2567 (7 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารสานักงาน หรือพืนที่ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร สามารถ
นาไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครั ฐ และเอกชนเป็นการประยุ ก ต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการคานวณ วิเคราะห์และออกแบบทังในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50%
ไร้ซึ่งรังสี UV และสารปรอท ซึ่งต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่างสินเชิง ทังด้านการประหยัดพลังงาน และด้านความ
ปลอดภัย อีกทังหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 - 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้มี
Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่นาเข้าจากต่างประเทศที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่า
แค่ประมาณ 1 kV
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หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561
- เพิ่ มเติ ม เงื่ อนไข ราคานี ไม่ รวมค่ าขนส่ง ค่ าติ ดตั งและอุ ปกรณ์อื่ นที่ ไม่ ใช่ สินค้ า ในบั ญชี นวั ตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง จากัด

0 2271 4888
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รหัส : 07010015
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

โคมไฟถนน (STREET LIGHT)
โคมไฟถนน บริษัท ดี.พี. เทรดดิง จากัด
(Street Light D.P. TRADING CO.,LTD)
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการไฟฟ้านครหลวง
และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ดี.พี. เทรดดิง จากัด
บริษัท ดี.พี. เทรดดิง จากัด
1. บริษัท สายรักไทย (1994) จากัด
2. บริษัท ต.ไพศาลเอ็นจิเนียริ่งกรุ๊พ จากัด
3. บริษัท ส.เงินคงคุณ จากัด
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด วณิกสิทธิ์
5. บริษัท พีพี ธนบูรณ์ จากัด
6. บริษัท เพชรกนก เพชรบุรี จากัด
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์
8. บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จากัด
9. บริษัท คณภร จากัด
10. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จากัด
บริษัท ดี.พี. เทรดดิง จากัด
มิถุนายน 2562 - มีนาคม 2569 (6 ปี 9 เดือน)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เป็ น ผลิตภัณฑ์ที่ ช่ว ยลดการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าในงานส่อ งสว่ างสาหรับไฟถนน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านในทาหน้าที่
บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซึ่งมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนนทั่วไป
ทาให้สามารถลดขนาดกาลังไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสูง ขนาด 250 วัตต์
หรือ 400 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนโคมไฟถนนตามการออกแบบนี สามารถลดขนาดกาลังไฟฟ้าของหลอดไฟ
เป็นขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมนีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ
ถนนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและการไฟฟ้า
นครหลวง
คุณสมบัติเฉพาะ
1. โคมไฟถนนมีสมรรถนะทางแสงสูงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ
2. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ
ค่าความสม่าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อกาหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง
บนทางหลวง กรมทางหลวง คือ มีค่าความส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 21.5 ลักซ์ (lux) ค่าความ
สม่าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1:2.5 และ (Emax/Emin) ไม่เกิน 6:1
3. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ
ค่าความสม่าเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อกาหนด ของการไฟฟ้านครหลวง คือ มีค่าความ
ส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 15 ลักซ์ (lux) และค่าความสม่าเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav)
ไม่น้อยกว่า 1:3
4. โคมไฟเป็นไปตาม มอก.1955 - 2551 และ มอก.902 เล่ม 2 (3) - 2557
5. โคมไฟถนนรุ่น ST3 (HR) ขนาด 150 W และ 250 W มีค่า IP54/IP24
6. โคมไฟถนนรุ่น ST12 (HR) ขนาด 150 W และ 250 W มีค่า IP65
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท ดี.พี. เทรดดิง จากัด

0 2319 4484 หรือ 081 811 7708

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010019
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

กล่องหัวต่อสาหรับสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Optical Snaplock
Closure)
กล่องหัวต่อสาหรับเคเบิลใยแก้วนาแสง รุ่น NW
(Optical Snaplock Closure Series NW)
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จากัด
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จากัด
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จากัด
ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2570 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
กล่องหัวต่อสาหรับสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Optical Snaplock Closure) เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เพื่ อ ใช้ ส าหรั บป้ องกั นจุ ดตัดต่อ หรื อเชื่อ มต่ อเส้นใยแก้ว น าแสง โดยรองรับการติ ดตังเคเบิลแบบต่อตรง
แบบต่ อ แยก แบบต่ อ รวมปลาย ลั ก ษณะการติ ด ตั งโดยแขวนไว้ ใ นอากาศกั บ สายเคเบิ ล มี รู ป ร่ า งเป็ น สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า
มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกดทับหรือแรงกระแทก ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ที่ทนต่อ
แสงแดดและแสง UV การเปิด-ปิด เป็นแบบบานพับ ด้วยระบบ Snaplock เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตังและซ่อมบารุง
มี แ คล้ ม ป์ รั ด เคเบิ ล ท าหน้ า ที่ ไ ม่ ใ ห้ ส ายเคเบิ ลเลื่ อ นทั งด้ า นในและด้ า นนอก มี ป ะเก็ น ยางโดยรอบขอ บสี่ เ หลี่ ย มท าจาก
ยางคุ ณ ภาพสู ง เพื่ อ ป้ อ งกั น น าและฝุ่ น ตามมาตรฐาน (IP Standard) มี ร ะบบการต่ อ สายดิ น ตามมาตรฐานข้ อ ก าหนด
ของ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) อุปกรณ์โลหะทังภายในและภายนอกผลิตจาก Stainless Steel เกรด 304 ไม่ก่อให้เกิดสนิม
มีการออกแบบถาดเชื่อมสายเคเบิลใยแก้วนาแสงภายใน ซึ่งเมื่อเปิดใช้งาน จะสามารถตังฉากที่ 90 องศา กับบานพับ
ทาให้เสมือนทางานในแนวราบ ก่อให้เกิดความสะดวกในการติดตังและซ่อมบารุง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. กล่องหัวต่อสาหรับสายเคเบิลใยแก้วนาแสง มีขนาดประมาณ 184 x 352 x 115 มิลลิเมตร (กว้าง x
ยาว x สูง) นาหนักประมาณ 2.3 กิโลกรัม เท่ากันทุกรุ่น
2. กล่องหัวต่อสาหรับสายเคเบิลใยแก้วนาแสง มีช่องเชื่อมต่อรองรับการตัดต่อ สายเคเบิลที่เชื่อมต่อได้
สูงสุด จานวน 4 เส้น เท่ากันทุกรุ่น
3. ถาดเชื่อมสายเคเบิลใยแก้วนาแสง สามารถตังฉาก 90 องศา กับกล่องหัวต่อสาหรับสายเคเบิลใยแก้ ว
นาแสงเมื่อเปิดใช้งาน
4. กล่องหัวต่อสาหรับสายเคเบิลใยแก้วนาแสง ชนิด Losses Tube มีถาดเชื่อมสายเคเบิลใยแก้วนาแสง
รองรับการใช้งานกับเคเบิลใยแก้วนาแสงได้สูงสุด ดังนี (12 Fibers/1 ถาด)
4.1 รุ่น NW – T1212 มีถาดเชื่อมสายเคเบิลใยแก้วนาแสง จานวน 1 ถาด รองรับการใช้งานกั บ
เคเบิลใยแก้วนาแสง ชนิด Losses Tube ได้สูงสุด 12 Fibers
4.2 รุ่น NW – T1224 มีถาดเชื่อมสายเคเบิลใยแก้วนาแสง จานวน 2 ถาด รองรับการใช้งานกั บ
เคเบิลใยแก้วนาแสง ชนิด Losses Tube ได้สูงสุด 24 Fibers
4.3 รุ่น NW – T1248 มีถาดเชื่อมสายเคเบิลใยแก้วนาแสง จานวน 4 ถาด รองรับการใช้งานกั บ
เคเบิลใยแก้วนาแสง ชนิด Losses Tube ได้สูงสุด 48 Fibers
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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5.
6.
7.
8.

4.4 รุ่น NW – T1260 มีถาดเชื่อมสายเคเบิลใยแก้วนาแสง จานวน 5 ถาด รองรับการใช้งานกั บ
เคเบิลใยแก้วนาแสง ชนิด Losses Tube ได้สูงสุด 60 Fibers
การเปิด - ปิดฝาอุปกรณ์ที่ได้เชื่อมยึดติดกันด้วยการล็อคแบบ Snap Lock เป็นบานพับ 2 ด้าน ป้องกัน
การหลุดออกจากกัน
ใช้ระบบการดับเบิลล็อค บริเวณช่องผ่านเพื่อจับล็อคสายเคเบิล ป้องกันสายเคเบิลเลื่อน และรับแรงดึงได้
เป็นอย่างดี
กล่องหัวต่อสาหรับสายเคเบิลใยแก้วนาแสง มีพืนที่จัดเรียงและเพียงพอในการวน Loop สายเคเบิล
ใยแก้วนาแสง รองรับรัศมีการดัดงอของเคเบิลใยแก้ว ไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร
กล่ องหั วต่ อส าหรั บสายเคเบิ ลใยแก้ วน าแสง มี ร ะดั บ การป้ อ งกั น ฝุ่ น ละออง และน าซึ ม ผ่ า น ระดับ
Protection - Class IP65

หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มรายการ ลาดับที่ 1) – 3) รุ่น NW - T1212 – รุ่น NW - T1248 ตามลาดับ แก้ไขราคารายการลาดับที่
4) รุ่น NW - T1260 และแก้ไขคุณลักษณะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564

0 2595 1988 ต่อ 203
สานักงบประมาณ

32
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07020018
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุ ด เดี ย วกั น (Integrated Solar Cell LED Streetlight with
Pole)
ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุ ด เดี ย วกั น (Integrated Solar Cell LED Streetlight with
Pole)
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด
1. บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จากัด
2. บริษัท นีโอ ทราฟฟิค เอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด
ธันวาคม 2563 - ธันวาคม 2571 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกและ
ง่ายต่อการติดตัง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดจานวนการติดตังโคมไฟ และยังคงประสิทธิภาพการส่ อ งสว่า งตาม
มาตรฐาน โดยชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันนี ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
1) เสาไฟอเนกประสงค์ 2) ฐานรากแบบหลายเข็ ม และ 3) โคมไฟแอลอี ดี พ ลั งงานแสงอาทิ ต ย์ แ บบรวมชุ ด โคมไฟ
กล่องควบคุมพร้อมแบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไว้ด้วยกัน เสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกันนี ถูกออกแบบให้ตัวเสาสามารถยกขึน และโน้มลงได้ ทาให้ง่ายและสะดวกทังการติดตังและ
ซ่อมบารุง พร้อมฐานรากแบบหลายเข็ม สามารถติดตังที่หน้างานได้ ไม่จาเป็นต้องใช้ฐานรากแบบคอนกรีต และสามารถ
ติ ด ตั งได้ ทุ ก พื นที่ ทั งถนน ทางเดิ น เท้ า รวมถึ งพื นที่ ที่ เ สี ย หายง่ า ย เช่ น สวนสาธารณะ สนามกี ฬ า ตรอกซอยแคบ ๆ
อีกทังพืนที่ที่มีข้อจากัดในการเข้าถึงของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ได้แก่ รถขุด/รถเจาะ/รถเครน/รถกระเช้า ในส่วนของโคมไฟ
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ กาลังไฟ 35 วัตต์ มีประสิทธิภาพส่องสว่าง 185 ลูเมน/วัตต์ แบตเตอรี่สามารถเก็บสะสม
พลังงานสารองได้เพียงพอต่อการใช้งานนานถึง 25 ชั่วโมง และมีค่าความสม่าเสมอของการกระจายแสง (Uniformity of
illumination) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท ซึ่งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันนี ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสถาบัน/วิศวกรโยธา ที่มีใบอนุญาต
คุณลักษณะเฉพาะ
เสาไฟถนนอเนกประสงค์และฐานรากแบบหลายเข็ม
1. เสาไฟถนนอเนกประสงค์ทาจากเหล็ก ความสูง 6 เมตร ± 0.6% เคลือบสังกะสี แบบ Hot Dip Galvanize
2. เสาไฟถนนอเนกประสงค์ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มาตรฐานเลขที่ มอก. 2316 - 2549
เสาเหล็กเคลือบสังกะสีสาหรับไฟฟ้าแสงสว่าง)
3. เสาไฟถนนอเนกประสงค์ ส ามารถยกขึ นและโน้ ม ลงได้ เ พื่ อ ความสะดวก ง่ า ยต่ อ การติ ด ตั งและ
บารุงรักษา
4. เสาไฟถนนอเนกประสงค์สามารถรับนาหนักได้ถึง 60 กิโลกรัม
5. ฐานรากแบบหลายเข็ม มีค วามแข็ งแรง ติ ดตังง่า ย ไม่ ต้องใช้ เครื่อ งจั กรขนาดใหญ่ เช่ น รถเครน/
รถกระเช้า รถขุด รถเจาะ เป็นต้น
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6. ฐานรากแบบหลายเข็มสามารถติดตังได้ทุกพืนที่ รวมถึงพืนที่ที่มีข้อจากัดของการเข้าถึงของเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ หรือพืนที่ที่เสียหายง่าย เช่น ตรอก ซอย ถนนแคบ สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น
7. ฐานรากแบบหลายเข็มสามารถทดแทนการติดตังฐานรากแบบคอนกรีตได้
โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น RCSOS35L – 190CW50
1. โคมไฟถนนแอลอี ดี พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ท าจากอลู มิ เ นี ย ม ประกอบด้ ว ย ชุ ด โคมไฟฟ้ า แอลอี ดี
กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน
2. โคมไฟถนน มีขนาดประมาณ 1,330 x 540 x 50 มิลลิเมตร (ยาว x กว้าง x หนา) ± 10 มิลลิเมตร
มีนาหนักรวมต่อโคมประมาณ 23 กิโลกรัม ±10%
3. การวัดค่าทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM-79-08
- ค่ากาลังไฟฟ้ารวม (Lamp Power) ประมาณ 35 วัตต์ (Watt) ±10%
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ประมาณ 6,475 ลูเมน (lumen) ±10%
- ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างโดยประมาณ 185 ลูเมน/วัตต์ (lumen/Watt) ±10%
4. การวัดค่าสี อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM-79-08
- ค่าดัชนีการทาให้เกิดสีทั่วไปเริ่มต้น (Color Rendering Index : CRI) (ค่าดัชนีความถูกต้องของสี) ≥ 70
- ค่าอุณหภูมิสีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) ประมาณ 5,000K (5028 ± 283)
5. มีการระบายความร้อนของตัวโคมเป็นแบบ Passive Cooling โดยไม่มีส่วนการระบายความร้อนแบบ
Active Cooling ใด ๆ
6. มีระดับการป้องกันฝุ่นและนา IP65 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน EN60598 - 1
7. โคมไฟถนนแอลอี ดี พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานเลขที่ มอก.1955 - 2551
(หัวข้อ การแพร่สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แผ่กระจายเป็นคลื่น)
8. เซลล์แสงอาทิตย์ ที่นามาประกอบเป็นชุดเดียวกับโคมไฟถนน เป็นชนิดผลึกซิลิคอน ให้กาลังสูงสุด
120 วัตต์ (Watt) ±5% ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1843 - 2553
9. แบตเตอรี่ ที่ น ามาประกอบเป็ น ชุ ด เดี ย วกั บ โคมไฟถนน เป็ น ชนิ ด เซลล์ ลิ เ ที ย มไอออนฟอสเฟต
(LiFePO4) ขนาด 12.8 V 49Ah ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC62619
10. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเก็บพลังงาน ซึ่งสามารถ
เก็ บ สะสมพลังงานสารองได้เพี ยงพอต่อการใช้ งานยาวนานถึง 25 ชั่ ว โมง โดยส่อ งสว่ า งในโหมด
พลังงานสูงสุดที่ประมาณ 35 วัตต์ ในช่วง 0 - 3.5 ชั่วโมงแรก ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบ
ไม่น้อยกว่า 15 lux และส่องสว่างในโหมดพลังงานต่าสุดที่ประมาณ 21 วัตต์ ในช่วง 3.5 - 25 ชั่วโมง
ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า 10 lux
11. ความส่องสว่างเฉลี่ยอ้างอิงรายงานผลการทดสอบที่การติดตังระยะห่างระหว่างโคมประมาณ 30 เมตร
ความสูงผิวถนนถึงจุดกึ่งกลางช่องแสงของโคมประมาณ 6.5 เมตร ทามุมประมาณ 15 องศา กับ
แนวราบความกว้างถนนประมาณ 8 เมตร เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่
- ความส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบ (Average Illuminance) ไม่น้อยกว่า 15 lux และ 10 lux
- ค่ า ความสม่ าเสมอความส่ อ งสว่ า ง (Uniformity of Illuminance) Emin/Eav ≥ 0.4 และ
Emin/Emax ≥ 0.167
12. ระยะเวลาการอัดประจุแบตเตอรี่ จะใช้เวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานภายใน 1 วัน
(ประมาณ 12 ชั่วโมง)
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หมายเหตุ :
ข้อกาหนดในการติดตั้งผลิตภัณฑ์
1. ผู้ซือและผู้จาหน่ายจะต้องสารวจพืนที่ รวมถึงตกลงและยืนยันจุดติดตังร่วมกัน โดยผู้จาหน่ายจะทา
หนังสือยืนยันจุดติดตังเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ผู้มีอานาจทังสองฝ่ายลงนามตกลงและรับทราบ
2. จุดติดตังต้องไม่มีสิ่งบดบังแสงแดด สาหรับการชาร์ตเก็บพลังงาน เช่น ต้นไม้ อาคาร รัวกัน ป้ายทาง
จราจร ป้ายโฆษณา เป็นต้น หากพืนที่จุดติดตังมีสิ่งบดบังที่ต้องแก้ไข ผู้จาหน่ายจะแจ้งหนังสือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้ซือทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยผู้ซือเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แก้ไขสิ่งที่บดบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทังสิน หากผู้ซือไม่ดาเนินการแก้ไข และ/หรือ ยืนยันที่ติดตังในจุด
ดังกล่าว จะถือว่าจุดติดตังนันไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและผู้จาหน่ายจะออกหนังสือเพื่อให้ผู้ซือ
ยืนยันการติดตังจุดที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันและลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้ซือ
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจุดติดตังหลังจากที่มีการยืนยันจุดติดตังเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันแล้ว ผู้ซือต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ดาเนินการแล้วทังหมดก่อนการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ค่าดาเนินการ ค่าขนย้าย
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าแรง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึนตามจริง
4. หลังจากผู้จาหน่ายส่งมอบงานแล้ว ผู้ซือเป็นผู้รับผิดชอบในดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย
และ/หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึนทังสิน ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันของผู้จาหน่าย อาทิเช่น
อุ บั ติ เ หตุ ร ถชน ต้ น ไม้ กิ่ ง ไม้ ล่ ม ทั บ /หล่ น ใส่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น ไม้ บ ดบั ง แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ภั ย พิ บั ติ
โจรกรรม ฯลฯ
เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาการรับประกันที่ 1 ปี นับจากวันส่งมอบงานโดยรวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและ
ติดตังผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
2. ผู้จาหน่ายรับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสินค้าจากการใช้งานตามปกติวิสัย หรือ
ชารุดเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
3. ผู้จาหน่ายไม่รับประกันการชารุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนา
ทาให้สินค้าเสียหาย หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้จาหน่าย เข้าดาเนินการกระทาจนเป็นเหตุ
ให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ เช่น รถเฉี่ยวชน กิ่งไม้หัก เป็นต้น
การบริการหลังการขาย
1. ผู้ซือสามารถติดต่อรับบริการขายได้ที่ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด
2. กรณีการแจ้งซ่อมบารุง ให้ผู้ซือทาหนังสือแจ้งซ่อมมายังผู้จาหน่ายโดยระบุเลขจุดติดตัง ภาพถ่ายช่วง
กลางวันและกลางคืนของจุดนันๆ และชื่อและเบอร์โทรสาหรับติดต่อกลับ โดยผู้จาหน่ายจะรับแจ้งซ่อม
บารุงเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2563 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564
- เพิ่ ม รายการล าดั บ ที่ 2) รุ่ น KELLI – 23506 และแก้ ไ ขคุ ณ ลั ก ษณะและเพิ่ ม หมายเหตุ ข้ อ ก าหนด
ในการติดตังผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์และการบริการหลังการขาย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด
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ด้านอื่น ๆ
ด้านอื่น ๆ

รหัส : 14000023
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
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ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส
มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10),
มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100)
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรตารับ
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์กาจัดลูกนายุงลายในสภาพธรรมชาติ
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
1. บริษัท ไอยราซัพพลาย จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
2. บริษัท พียูที กรุ๊ป จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
3. บริษัท เอส.ที.อาร์. คอร์ปอเรชั่น จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
4. บริษัท ไทย เคมีคอล เทรด จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
5. บริษัท โปรแม็กซ์ เทรดดิง จากัด (มอสควิท ทีบี 100)
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอน เวิลด์ (มอสควิท ทีบี 100)
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด กรีนเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
(มอสควิท ทีบี 100)
8. ห้างหุน้ ส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี (มอสควิท ทีบี 100)
9. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
10. บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอจี กรีน เซอร์วิส (มอสควิท ทีบี 100)
12. บริษัท เอ.วาย. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จากัด
(มอสควิท ทีบี 100)
13. บริษัท บัดเจท กรุ๊ป จากัด (มอสควิท ทีบี 100)
14. บริษัท มายซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มอสควิท ทีบี 100)
15. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูภมู ิ (มอสควิท ทีบี 100)
16. บริษัท วี.เจ.เอ็ม กรุ๊ป 2512 จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
17. บริษัท เอ แอนด์ ที เพสท์ เคมีคอล จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
18. บริษัท ทรัพย์สุวรรณ 2019 จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
19. ห้างหุ้นส่วนจากัด พี ซี อาร์ กรุ๊ป 22 (มอสควิท ทีบี 10)
20. บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จากัด (มอสควิท ทีบี 100)
21. บริษัท เกสโม (ประเทศไทย) จากัด (มอสควิท ทีบี 100)
22. ห้างหุ้นส่วนจากัด พีที เพสท์ เซอร์วิส (มอสควิท ทีบี 100)
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23. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ.อาร์.ซี. นอร์ทอีสเทิร์น (มอสควิท ทีบี 100)
24. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส ซี บิสซิเนส เคมีคอล (มอสควิท ทีบี 10)
25. บริษัท เพียว เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
26. บริษัท สเตเบิลอะโกรเทค จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
27. บริษัท โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล จากัด
(มอสควิท ทีบี 10)
28. บริษัท พาราวินสัน จากัด (มอสควิท ทีบี 100)
29. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จากัด (มอสควิท ทีบี 10)
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2567 (6 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) และ มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส ออกฤทธิ์โดยสารทีมีฟอสในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้กาจัดลูกนายุงลายได้นาน 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องชั่งหรือตวง นาหนักเบา เมื่อเทียบกับทราย
เคลือบสารทีมีฟอส ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอสทังสองขนาด ได้รับการขึนทะเบียนจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และ GMP
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น และก าจั ด ลู ก น ายุ งชนิ ด เม็ ด จากสารที มี ฟ อส มอสควิ ท ที บี 10 และมอสควิ ท
ทีบี 100 ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทีมีฟอส (Temephos) 1% w/w และ 10% w/w
2. ออกฤทธิ์ในการป้องกันและกาจัดลูกนายุงได้นาน 3 เดือน โดยสารทีมีฟอสจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อย
ออกจากผลิตภัณฑ์
3. กลิ่นไม่เหม็นเมื่อเทียบกับทรายเคลือบทีมีฟอส
4. มอสควิ ท ที บี 10 (MOSQUIT TB 10) มี ข นาด 400 mg/เม็ ด อั ต ราการใช้ 1 เม็ ด ต่ อ น า 4 ลิตร
ซึ่งเหมาะกับพืนที่ขนาดเล็ก เช่น ถังนา ตุ่มนา แจกัน
5. มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) มีขนาด 1000 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อนา 100 ลิตร
ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพืนที่ขนาดใหญ่ เช่น โอ่งนา 200 ลิตร

หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 (มีผู้แทนจาหน่าย จานวน 5 ราย)
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายชื่อผู้แทนจาหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่ายรายใหม่ อีก 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายชื่อผู้แทนจาหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- เพิ่ ม ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย จ านวน 2 ราย และระบุ รุ่ น /ชนิ ด ท้ า ยชื่ อ ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย ในบั ญ ชี น วั ต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายชื่อผู้แทนจาหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายชื่อผู้แทนจาหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายชื่อผู้แทนจาหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563
- เพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายชื่อผู้แทนจาหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย และเพิ่มรายชื่อผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้าย
ชื่อผู้แทนจาหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด

0 2539 3581 หรือ 0 2791 2999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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ด้านอื่น ๆ

รหัส : 14000024
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน
มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรตารับ
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์กาจัดลูกนายุงลายในสภาพธรรมชาติ
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
1. บริษัท โปรเม็กซ์ เทรดดิง จากัด
2. บริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วสิ จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด เรดดราก้อน ซัพพลาย
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอน เวิลด์
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูภูมิ
6. บริษัท มาย ซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
7. บริษัท บัดเจท กรุ๊ป จากัด
8. บริษัท เอส แอล บิสสิเนส พลัส จากัด
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด ยามาสุดิน
10. บริษัท มอร์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี่ จากัด
11. บริษัท สแตนดาร์ด เมทอล จากัด
12. บริษัท ท็อปโมสต์ ออโต้ อิมพอร์ต จากัด
13. บริษัท ท็อปโมสต์ มีเดีย จากัด
14. บริษัท เกสโม (ประเทศไทย) จากัด
15. บริษัท เพาเวอร์ เรนเจอร์ จากัด
16. ห้างหุ้นส่วนจากัด พีที เพสท์ เซอร์วิส
17. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอจี กรีน เซอร์วิส
18. ห้างหุ้นส่วนจากัด กิตติวัฒน์พานิช
19. ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพดีกรีก่อสร้าง
20. บริษัท พาราวินสัน จากัด
21. ห้างหุ้นส่วนจากัด บ้านเขาใน วิศวกรรม
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด
ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลู กนายุงชนิดเม็ด จากสารไดฟลูเ บนซู ร อน
ซึ่งสารไดฟลูเบนซูรอนเป็นสารออกฤทธิ์โดยการไปยับยังการสังเคราะห์สารไคติน (Chitin Systhesis Inhibitor) ของแมลง
สารไดฟลูเบนซูรอนในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้ควบคุมลูกนายุงลาย
ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องชั่งหรือตวง นาหนักเบา ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงลายชนิดเม็ดจาก
สารไดฟลูเบนซูรอนได้รับการขึนทะเบียนจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO
และ GMP

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564
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คุณลักษณะเฉพาะ
1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)
ประกอบด้วย สารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด)
2. สารออกฤทธิ์ ไ ดฟลู เ บนซู ร อน (Diflubenzuron) จะค่ อ ย ๆ ถู ก ปลดปล่ อ ยออกมาอย่ า งช้ า ๆ
ทาให้สามารถใช้ป้องกัน และกาจัดลูกนายุงลายได้นาน 3 เดือน
3. มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) มีขนาด 300 มิลลิกรัม /เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อนา 200 ลิตร
ใส่ในภาชนะที่บรรจุนา
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 (ไม่มีผู้แทนจาหน่าย)
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
++++++++++++++++++++

บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จากัด

0 2539 3581 หรือ 0 2791 2999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่ เติม เมษายน 2564

สานักงบประมาณ

