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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

 รายการนวัตกรรมไทย  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

1 01010011 สังกะสีกันกร่อนส าหรับป้องกนัสนิมของเหลก็เสริมในคอนกรีต 
(Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in 
Concrete) 

  
 

  1)  รุ่น CR60 และ CB60 (น  าหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกวา่ 60 กรัม) ก้อน 1,600.00 
  2)  รุ่น CR100 และ CB100 (น  าหนัก Zinc Anode ไม่น้อยกว่า 100 กรัม) ก้อน 2,000.00 
  3) รุ่น CR160 และ CB160 (น  าหนัก Zinc Anode  ไม่น้อยกว่า 160 กรัม) ก้อน 2,400.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย   
2 01010012 อะลูมิเนียมกันกร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก  

(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
กิโลกรมั 198.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย   
3 01010019 พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จากเม็ดยางธรรมชาติ 

และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพ้ืนส าเร็จรูป 
  

  1) ST303020 ขนาด 300 x 300 x 20 มิลลิเมตร (หนา 20 มิลลิเมตร)   
  1.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,116.50 

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

ตารางเมตร 2,175.50 

  1.3) รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ระหวา่ง 61 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,231.50 

  2) ST404025 ขนาด 400 x 400 x 25 มิลลิเมตร (หนา 25 มลิลเิมตร)   
  2.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,542.50 

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

ตารางเมตร 2,622.50 

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

ตารางเมตร 2,697.50 

  3) ST505025 ขนาด 500 x 500 x 25 มิลลิเมตร (หนา 25 มิลลิเมตร)   
  3.1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,498.50 

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

ตารางเมตร 2,567.50 

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

 

ตารางเมตร 2,633.50 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010019 

(ต่อ) 
หมายเหตุ :   
1.  ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื อหรือสั่งจา้ง 
2.  ราคานี ไม่รวมค่าติดตั งและค่าขนสง่ โดยค่าขนส่งจะคิด เพิ่มเติม

ตามระยะทาง 
3.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 

  

4 01010027 พ้ืนสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์ 

  

  1)  รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 7 มิลลิเมตร   
  1.1)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 40 - 50 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,443.00 

  1.2)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 51 - 60 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,473.00 

  1.3)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 61 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,502.00 

  2)  รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร   
  2.1)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 40 - 50 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,492.00 

  2.2)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 51 - 60 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,528.00 

  2.3)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 61 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,565.00 

  3)  รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 5 มิลลิเมตร   
  3.1)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 40 - 50 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 1,746.00 

  3.2)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 51 - 60 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 1,777.00 

  3.3)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 61 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 1,807.00 

  4)  รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 มิลลิเมตร   
  4.1) รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไมเ่กิน 40 - 50 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,462.00 

  4.2)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 51 - 60 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,519.00 

  4.3)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 61 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,574.00 

  หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื อหรือสั่งจา้ง  
2.  ราคานี รวมค่าตดิตั งและค่าขนส่ง 
3.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
5 01010028 พ้ืนสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานเอนกประสงค์  

จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ 
  

  1)  รุ่น Multi - PARA หนา 10 mm   
  1.1)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 40 - 50 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,685.00 

  1.2)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 51 - 60 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,730.00 

  1.3)  รองรบัราคายางธรรมชาต ิ STR 20 ไม่เกนิ 61 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,773.00 

  หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื อหรือสั่งจา้ง  
2.  ราคานี รวมค่าตดิตั งและค่าขนส่ง 
3. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย 

  

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
6 02010018 แผ่นยางปูพ้ืนคอกสัตว์ ชนิดเสรมิผ้าใบ (Rubber Mat With EP 

Fabric Reinforcement) 
  

  1) รุ่น RUBBER MAT/DIAMOND MAT   
  1.1)  120 เซนติเมตร x 180 เซนติเมตร x 15 มิลลิเมตร แผ่น* 3,400.00 
  1.2)   120 เซนติเมตร x 180 เซนติเมตร x 30 มิลลิเมตร แผ่น* 6,800.00 
  1.3)   120 เซนติเมตร x 220 เซนติเมตร x 15 มิลลิเมตร แผ่น* 4,170.00 
  1.4)   120 เซนติเมตร x 220 เซนติเมตร x 30 มิลลิเมตร แผ่น* 8,340.00 
 

 
1.5)  แผ่นยางยาวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร กว้าง 1.2 เมตร  

 หนา 15 มิลลิเมตร 
ตร.ม.** 3,065.00 

 
 

1.6)   แผ่นยางยาวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร กว้าง 1.2 เมตร  
 หนา 30 มิลลิเมตร 

ตร.ม.** 6,145.00 

 

 

หมายเหตุ : แก้ไขช่ือหน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย  
จาก “บริษัท นิวพรอสเพอริตี  เบลท์ติ ง จ ากัด” เป็น “บริษัท  
โกลบอล รับเบอร์ อินตัสเทรียล จ ากัด” 
* แผ่นยางปูพื นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ ประเภทแผ่น ราคานี  

ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั ง  
** แผ่นยางปูพื นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ ประเภทยาวต่อเนื่อง 

ราคานี รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั งแล้ว 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
7 03010055 ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride) 

(เคอดิกา : Kerdica) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 250.00 
  หมายเหตุ : แก้ไขช่ือสามัญ รายละเอียดคุณลักษณะ และทบทวนสิทธิ

ในการขึ นบญัชีนวตักรรมไทย จากเดมิ 3 ปี (สิ นสดุเมษายน 2564) เป็น 6 
ปี ตามสิทธิเดิมทีเ่หลืออยู่นับตั งแตเ่ดือนที่ประกาศขึ นบญัชีนวัตกรรม
ไทยครั งแรก (สิ นสุดเมษายน 2567) เนื่องจากบริษัทฯ ไดร้ับการรับรอง
ห้องปฏิบตัิการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน
ขอบข่าย ยามานิดิปนี ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride) 

  

8 03010217 ยามอนทีลูคัส (Montelukast)  
(มอนทลีูคัส จีพีโอ : Montelukast GPO) 

  

   ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (100 เม็ด) กล่อง 450.00 
9 03010218 ยาอีเซทิไมบ์ (Ezetimibe) 

(อีเซทิไมบ์ จีพีโอ : Ezetimibe GPO) 
  

   ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 345.00 
07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

10 07010002 โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)   
  1)  ECO-S 20W โคม 5,000.00 
  2)  ECO-S 30W โคม 6,900.00 
  3)  ECO-ONE 40W โคม 8,000.00 
  4)  ECO-ONE 60W โคม 8,900.00 
  5)  ECO-TWO 110W โคม 18,900.00 
  6)  ECO-TWO 160W โคม 25,000.00 

  
หมายเหตุ :  
1. ราคานี ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าตดิตั งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า 
2. เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย 

 
 

11 07010003 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)   
  1) ECO-TUBE 9W หลอด 180.00 
  2) ECO-TUBE 10W หลอด 360.00 
  3) ECO-TUBE 17W หลอด 450.00 
  4) ECO-TUBE 18W หลอด 540.00 
  5) ECO-TUBE 20W หลอด 580.00 
  6) ECO-TUBE 23W หลอด 630.00 

 
 หมายเหตุ :  

1. ราคานี ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าตดิตั งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า 
2. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 7 ราย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
12 07010015 โคมไฟถนน (STREET LIGHT)   
  ดวงโคมไฟส าหรบัให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสตเ์หนี่ยวน า     

ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง แรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนด 220 V 
  

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

1. ราคานี รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั น  
โดยไม่รวมค่าตดิตั ง ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติม
ตามระยะทาง 

2. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย 

  

13 07010019 กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock 
Closure) 

  

  1) รุ่น NW - T1212 - Group small 12F set 2,150.00 
  2) รุ่น NW - T1224 - Group small 24F set 2,190.00 
  3) รุ่น NW - T1248 - Group small 48F set 2,260.00 
  4) รุ่น NW - T1260 - Group small 60F set 2,300.00 
  หมายเหต ุ:  

1. ราคานี รวมค่าขนส่งแล้ว 
2. เพิ่มรายการ ล าดับที่ 1) – 3) รุ่น NW - T1212 – รุ่น NW - 

T1248 ตามล าดับ แก้ไขราคารายการล าดับที่ 4) รุ่น NW - 
T1260 และแก้ไขคุณลักษณะ 

  

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
14 07020018 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 

ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with 
Pole) 

  

  1)  รุ่น KELLI - 13506 ประกอบดว้ย ชุด 67,800.00 
  1.1)   เสาไฟอเนกประสงค์ติดบานพับฐานเสา ความสูง 6 เมตร  

 จ านวน 1 ต้น 
  

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

  

  1.3)   โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด 35 วัตต์  
 รุ่น RCSOS35L - 190CW50 จ านวน 1 โคม 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 07020018 2)  รุ่น KELLI - 23506 ประกอบดว้ย ชุด 98,000.00 
 (ต่อ) 2.1)   เสาไฟอเนกประสงค์ติดบานพับฐานเสา ความสูง 6 เมตร  

 จ านวน 1 ต้น 
  

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

  

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

  

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี รวมค่าติดตั งและค่าขนส่งแล้ว 
2.  เพิ่มรายการล าดับที่  2) รุ่น KELLI - 23506 แก้ไขคุณลักษณะ  

และเพิ่มหมายเหตุข้อก าหนดในการติดตั งผลิตภัณฑ์ เง่ือนไข 
การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย 

  

14 ด้านอ่ืน ๆ  
15 14000023 ผลิตภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดลกูน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส   

  1) มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) 
 ประกอบด้วย ทีมีฟอส 1% w/w ปริมาณสุทธิ 400 มิลลิกรัม/เมด็ 

บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ านวน 10 แผง/กล่อง 

กล่อง 
 

 

860.00 
 

 
  2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) 

 ประกอบด้วย  ทีมีฟอส 10% w/w ปริมาณสุทธิ 1000 มิลลิกรัม/
เม็ด บรรจุแผงละ 4 เม็ด จ านวน 25 แผง/กล่อง 

กล่อง 2,380.00 

  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มรายช่ือ
ผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทน
จ าหน่าย 

  

16 14000024 ผลิตภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดลกูน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน   

  มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)  
ประกอบด้วย ไดฟลูเบนซูรอน 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด) 
ปริมาณสุทธิ 300 มิลลิกรัม/เม็ด บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ านวน 
5 แผง/กล่อง 

กล่อง 1,195.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย   
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010011 

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

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

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
 2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด 
 3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
 4. บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
 6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
 7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
 9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
 12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
 13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
 14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
 15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
 16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด 
 17. บริษัท เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด 
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวริ์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 

21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จ ากดั 
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จ ากัด 
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จ ากัด 
25. บริษัท เมททัล อินโนเวช่ัน จ ากัด 
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26. บริษัท ดับเบิ ล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 
27. บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จ ากัด 
28. บริษัท อังค์ อินโนเทค จ ากัด 
29. บริษัท พรณัฐพรรณ จ ากัด 
30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยพัฒนสมุทร 
31. บริษัท อินจิเท็กซ์ จ ากัด 
32. บริษัท คอมม่า พลสั จ ากัด 
33. บริษัท เอกชลนคร ก่อสร้าง จ ากัด 
34. บริษัท คอร์โรช่ัน โปร ไลเซนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
35. บริษัท จี.เอ.เอ.เอ็นเตอรไ์พรส ์(ไทยแลนด์) จ ากัด 
36. บริษัท บีแอล ไทย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) ที่ถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีความเป็นด่างเท่ากับหรือมากกว่า 14 (pH ≥ 14) 
เพื่อกระตุ้นให้สังกะสีกันกร่อนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันสนิมของเหล็กเสริมภายในคอนกรีต  
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) 
2. สังกะสีกันกร่อนถูกห่อหุ้มด้วยมอร์ตาร์ที่มีค่า pH ≥ 14 เพื่อกระตุ้นให้สามารถจ่ายกระแสในคอนกรีตได้

อย่างต่อเนื่อง 

3. ติดตั งกับเหล็กเสริมด้วยวิธีการผูกลวดหรือรัดด้วยเข็มขัดโลหะ 

4. เมื่อติดตั งสังกะสีกันกร่อนกับเหล็กเสริมแล้วจะท าให้ เหล็กเสริมมีค่า Polarization Decay  
ไม่น้อยกว่า 100 mV  

5. มีรัศมีในการป้องกันสนิมไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

6. มีระยะเวลาในการป้องกันสนิมของเหลก็เสริมในคอนกรีตได้ ไม่น้อยกว่า 10 ปี (เมื่อค านวณและติดตั ง
ตามค าแนะน าในเอกสาร “การค านวณเพื่อติดตั ง TMP Concrete Anode”)        

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 17 ราย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 

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

 
 
 

  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากัด      0 2024 9007 
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010012 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อะลูมิเนียมกันกร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก  
(Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อะลูมิเนียมกันกร่อนส าหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก  
 (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ซีซีเอส อินโนเวช่ัน จ ากดั 
                                                                      2. บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจเินียริ่ง จ ากดั 
                                                                      3. บริษัท คิดนอกกรอบ 360 จ ากัด 
                                                                      4. บริษัท โค้ทติ ง โซลูช่ัน จ ากัด 
                                                                      5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี ่
                                                                      6. บริษัท ธนบดี อินเตอร์เทค จ ากัด 
                                                                      7. บริษัท 27 พลอยกมล คอนสตรคัช่ัน  จ ากัด  
                                                                      8. บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จ ากัด 
                                                                      9. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากัด 
                                                                      10. บริษัท ตักศิลา เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
                                                                      11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อา ซี พี โฮมกรุ๊ป 
                                                                      12. บริษัท ชัยชนะ เอเชีย อุตสาหกรรม จ ากดั 
                                                                     13. บริษัท นอติลูส แมรไิทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จ ากัด 
                                                                     14. บริษัท อีลีซิส จ ากัด 
                                                                    15. บริษัท สยาม ซี มารีน ซัพพลาย จ ากัด 
                                                                  16. บริษัท นัมเบอร์นาย 1970 จ ากัด  
                                                                  17. บริษทั เค.ดี.ดับบลิว. จ ากัด      
 18. บริษัท พรอมท์ สแควร์ จ ากัด 
 19. บริษัท เพอร์เฟค เวริ์ค คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
 20. บริษัท เอกศิลากรุ๊ป จ ากัด 

21. บริษัท พยุหะเดคคอร์ จ ากดั 
22. บริษัท นาวา 19 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
23. บริษัท พีดับบลิวดี ฟรอนเทียร์ จ ากัด 
24. บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จ ากัด 
25. บริษัท เมททัล อินโนเวช่ัน จ ากัด 
26. บริษัท ดับเบิ ล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคช่ัน จ ากดั 
27. บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จ ากัด 
28. บริษัท อังค์ อินโนเทค จ ากัด 
29. บริษัท พรณัฐพรรณ จ ากัด 
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30. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยพัฒนสมุทร 
31. บริษัท อินจิเท็กซ์ จ ากัด 
32. บริษัท คอมม่า พลสั จ ากัด 
33. บริษัท เอกชลนคร ก่อสร้าง จ ากัด 
34. บริษัท คอร์โรชั่น โปร ไลเซนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
35. บริษัท จี.เอ.เอ.เอ็นเตอรไ์พรส ์(ไทยแลนด์) จ ากัด 
36. บริษัท บีแอล ไทย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มกราคม 2561 - มกราคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เป็นอะลูมิเนียมกันกร่อน (Aluminium Anode) ที่สามารถจ่ายกระแสเพื่อป้องกันสนิมแบบแคโทดิกของ
โครงสร้างโลหะในน  าทะเลและน  ากร่อย    
                 คุณลักษณะเฉพาะ               

1. เป็นอะลูมเินียมกันกร่อน (Aluminium Anode) 
2. มีส่วนประกอบทางเคมีของอะลูมเินียมกันกร่อนโดยน  าหนักดังต่อไปนี    

 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) ส่วนทีเ่หลือ  

3. ติดตั งกับเหล็กด้วยวิธีการเช่ือม ยดึด้วยสลัก 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 :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มกราคม 2561 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 17 ราย) 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 

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

 
 
 
 
 

  บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จ ากัด      0 2024 9007 



11 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื นสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จากเม็ดยางธรรมชาติ 
และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพื นส าเร็จรูป 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Vi - Pafe บล็อกยางปูพื นส าเร็จรปู ส าหรับลานอเนกประสงค์  
จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi - Pafe Soft Tile) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ 
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
 2.  บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3.  บริษัท น าไกรยูนเิวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
 4.  บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุป๊ จ ากัด 
 5.  บริษัท ไฟเบอร์เทริ์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด 
 6.  บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จ ากัด 
 7. บริษัท ริชเชส โกรว จ ากดั 
 8. บริษัท แอท นอร์ท ไทย จ ากัด 
 9. บริษัท วังจุฬา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2562 - มีนาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

นวัตกรรมการก่อสร้างพื นลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื น ส าหรับ 
ลานอเนกประสงค์ ผลิตจากวัสดุเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2682 - 2558 และ 
มีการพัฒนาจนได้เป็นพื นยางสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2683 - 2558 และด้วยคุณสมบัติ 
ของยางธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถรองรับแรงกระแทก ป้องกันการลื่น ลดการบาดเจ็บจากกิจกรรมการเดิน  
การวิ่ง อีกทั งยังทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และรังสี UV แผ่นยางจึงยังคงสีสันท่ีสดใส นอกจากนี ยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คล้ายกับกระเบื องปูพื น สามารถปูบนพื นคอนกรีต หรือพื นยางมะตอย ได้ง่ายและสะดวก สามารถดัดแปลงและออกแบบ
พื นที่ได้เอง ติดตั งได้ทั งภายในและภายนอกอาคาร ตั งแต่พื นที่ที่มีบริเวณแคบ หรือบริเวณกว้างส าหรับใช้เป็นพื นทางเดิน  
พื นลานออกก าลังกาย และพื นลานอเนกประสงค์ และยังได้ดีไซน์ลักษณะของแผ่นยาง ให้น  าสามารถซึมผ่านได้ดี จึงง่าย 
ต่อการดูแลรักษา นอกจากนี ผลิตภัณฑ์ยังมีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารโลหะหนัก 
ตามข้อก าหนดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื นลานอเนกประสงค์ เช่น ลานกีฬา พื นทางเดิน ลานสวนสุขภาพ ลานออกก าลังกาย 
ลานอเนกประสงค์ และลานกิจกรรมอื่น ๆ 

2. พื นยางสังเคราะห์อเนกประสงค์ มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน การวิ่ง 
และการออกก าลังกาย ออกแบบให้แผ่นยางมีความหนา 20 - 25 มิลลิเมตร จึงสามารถรองรับ 
แรงกระแทกได้ดี ผ่านตามมาตรฐานการทดสอบของ มอก. 2683 - 2558 

3. พื นยางมีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
4. น  าสามารถซึมผ่านพื นยางได้ 
5. สามารถดัดแปลงขนาดของแผ่นยางตามพื นที่ใช้สอยได้ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2562 (ไม่มีผูแ้ทนจ าหน่าย) 
- แก้ไขช่ือสามัญ โดยตัดข้อความ “ตาม มอก. 2683 – 2558” ออก ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม 

ธันวาคม 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)       0 2996 1471 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  
รหัส : 01010027 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วีเพฟ - พื นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานกีฬา จากวัสดุ 
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  

 (Vi-Pafe Synthetic surface from natural rubber and 
synthetic rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ริชเชส โกรว จ ากดั 
 2. บริษัท แอท นอร์ท ไทย จ ากัด 
 3. บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุป๊ จ ากัด 
 4. บริษัท วังจุฬา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2566 (3 ปี 8 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื นสังเคราะห์ เป็นการเคลือบพื นผิวคอนกรีต หรือพื นผิวยางมะตอย ด้วยเม็ดยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห ์พร้อมทั งเคลือบผวิหน้าชั นเม็ดยางด้วยโพลียรูีเทน ที่มีคุณสมบัติความยืดหยุ่น จึงสามารถรองรบั 
และลดแรงกระแทก ลดอาการบาดเจ็บ จากกิจกรรมการวิ่ง และการออกก าลังกาย โดยวัสดุเม็ดยางที่น ามาใช้ ผลิตจาก  
ยางธรรมชาติที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2682 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยาง
ใช้ส าหรับท าพื นสังเคราะห์) จากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ทดแทนเม็ดยาง
สังเคราะห์ และได้พัฒนาปรับปรุงแต่งสูตรเพื่อผลิตพื นสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน และได้รับใบอนุญาต 
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2683 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื นสังเคราะห์) ซึ่งการน า  
ยางธรรมชาติมาใช้นี เป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ ลดการน าเข้ายางสังเคราะห์  
จากต่างประเทศ ช่วยลดปัญหายางธรรมชาติล้นตลาด และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
  รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 7 มิลลิเมตร 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล 
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น 

2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ นอยู่กับการตีเส้นของสนาม 
3. พื นสนาม ประกอบด้วย ชั นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร และ

เคลือบผิวหน้าชั นเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร 
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682 
5. เป็นพื นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการวิ่ง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์  
ตาม มอก. 2683 

6. พื นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรง และลดกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ 
จากกิจกรรมออกก าลังกาย เหมาะส าหรับใช้เป็นพื นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ 

7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

  รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร 
1. ใช้ส าหรับเป็นพื นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล 

สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น 
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ นอยู่กับการตีเส้นของสนาม 
3. พื นสนาม ประกอบด้วย ชั นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 8 มิลลิเมตร และ

เคลือบผิวหน้าชั นเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร 
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682 
5. เป็นพื นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการวิ่ง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์  
ตาม มอก. 2683 

6. พื นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรง และลดกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ 
จากกิจกรรมออกก าลังกาย เหมาะส าหรับใช้เป็นพื นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ 

7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด 
  รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 5 มิลลิเมตร 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล 
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น 

2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ นอยู่กับการตีเส้นของสนาม 
3. พื นสนาม ประกอบด้วย ชั นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร และ

เคลือบผิวหน้าชั นเม็ดยางด้วยสีอะครีลิค หนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร 
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682 
5. เป็นพื นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการวิ่ง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์  
ตาม มอก. 2683 

6. พื นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรง และลดกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ 
จากกิจกรรมออกก าลังกาย เหมาะส าหรับใช้เป็นพื นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ 

7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด 
8. อาจใช้เป็นพื นลานอเนกประสงค์ ลานทางเดิน ลานออกก าลังกาย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ 

  รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 มิลลิเมตร 
1. ใช้ส าหรับเป็นพื นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล 

สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น 
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ นอยู่กับการตีเส้นของสนาม 
3. พื นสนาม ประกอบด้วย ชั นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 10 มิลลิเมตร และ

เคลือบผิวหน้าชั นเม็ดยางด้วยสีอะครีลิค หนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร 
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682 
5. เป็นพื นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการวิ่ง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์  
ตาม มอก. 2683 

6. พื นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรง และลดกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ 
จากกิจกรรมออกก าลังกาย เหมาะส าหรับใช้เป็นพื นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ 

7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด 
8. อาจใช้เป็นพื นลานอเนกประสงค์ ลานทางเดิน ลานออกก าลังกาย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

หมายเหตุ : ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562 (ไมม่ีผูแ้ทนจ าหน่าย) 
- แก้ไขระยะเวลาครบก าหนดอายุการขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยครบก าหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563 
- เพิ่มรุ่น จ านวน 3 รุ่น ได้แก่ PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร , PARA - SPORT (Top 

Acrylic) หนา 5 มิลลิเมตร และ PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 มิลลิเมตร ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 
 

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

 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)       0 2996 1471 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010028 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานเอนกประสงค์  
จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาต ิ

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วีเพฟ - พื นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานเอนกประสงค์   
จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  

 (Vi-Pafe Synthetic surface from natural rubber and 
synthetic rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2.  บริษัท น าไกรยูนเิวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
 3.  บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุป๊ จ ากัด 
 4.  บริษัท ไฟเบอร์เทริ์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด 
 5.  บริษัท ริซเซส โกรว จ ากัด 
 6.  บริษัท แอท นอร์ท ไทย จ ากัด 
 7. บริษัท วังจุฬา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2566 (3 ปี 8 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื นลานเอนกประสงค์ ผลิตจากการน าเม็ดยาง ที่มีส่วนผสมจากยางธรรมชาติและ  
ยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐาน มอก. 2682 (เม็ดยางที่ใช้ส าหรับท าพื นสังเคราะห์) ผสมกับโพลียูรีเทน เทติดตั งลงบนพื นที่ต่าง ๆ 
เป็นระบบพื นสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 เพื่อใช้เป็นพื นส าหรับรองรับกิจกรรม และ 
การออกก าลังกาย 
 ผลิตภัณฑ์พื นสังเคราะห์ ส าหรับลานเอนกประสงค์ ผลิตจากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ได้มีการวิจัย
และพัฒนาการผลิตเม็ดยางที่มีสัดส่วนผสมจากยางธรรมชาติสูงกว่า 55% และผ่านการทดสอบคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. 2682 (เม็ดยางที่ใช้ส าหรับท าพื นสังเคราะห์) จากผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มาผลิตเป็นพื นสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 2683 (พื นสังเคราะห์) ที่มีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่น รองรับแรงกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ  
ของนักกีฬา และช่วยป้องกันอุบัติเหตุ อีกทั งผลิตภัณฑ์ยังทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และรังสียูวี สามารถใช้เป็นพื นที่  
ทั งในและนอกอาคาร ส าหรับทางเดินเท้า พื นกันลื่นบริเวณรอบสระ หรือในสวนน  า พื นที่ส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ และอื่น ๆ  
อีกมากมาย นอกจากนี การน ายางธรรมชาติเป็นส่วนผสมหลักของเม็ดยาง เป็นการช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการใช้  
ยางธรรมชาติในประเทศ ช่วยแก้ปัญหาราคายางธรรมชาติที่ตกต่ า และยังช่วยลดการน าเข้าสินค้าประเภทเม็ดยางสังเคราะห์
จากต่างประเทศได้อีกด้วย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

 คุณลักษณะเฉพาะ 
 รุ่น Multi - PARA หนา 10 mm 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื นลานเอนกประสงค์ เช่น พื นทางเดิน ลานสวนสุขภาพ ลานออกก าลังกาย  
ลานเอนกประสงค์ และลานกิจกรรมต่าง ๆ  

2. เม็ดยางผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ หนา 10 มิลลิ เมตร โดยชั นบนเม็ดยางสีผสม 
ยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 5 มิลลิเมตร ชั นล่างเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ  
5 มิลลิเมตร 

3. พื นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ มีความยืดหยุ่น ใช้ส าหรับทางเดิน วิ่งเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อรองรับแรงกระแทก ช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ นได้ 

4. พื นสังเคราะห์ มีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันยูวี 
5. มีรูปแบบพื นสังเคราะห์ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทั งพื นเม็ดยางด า และ เม็ดยางสี 
6. น  าสามารถซึมผ่านได้ 

 
หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 
- แก้ไขระยะเวลาครบก าหนดอายุการขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยครบก าหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)       0 2996 1471 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : แผ่นยางปูพื นคอกสัตว์ ชนิดเสรมิผ้าใบ  
(Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  แผ่นยางปูพื นคอกสัตว์ ชนิดเสรมิผ้าใบ  
(Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement)   

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

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

ผลงานนวัตกรรม แผ่นยางปูพื นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ พัฒนาต่อยอดมาจากการท าสายพานล าเลียง  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางธรรมชาติ มีสีด า ข้างในเสริมด้วยผ้า Polyester - Nylon 1 ชั น ในลักษณะ Sandwich  
การเสริมผ้าใบนี  ได้ท าการเคลือบผ้าใบด้วยยาง friction ทั ง 2 ด้าน เพื่อให้ผ้าใบ กับยางด้านบนและด้านล่างยึดเกาะประสาน
เป็นเนื อเดียวกันด้วยวิธีการอบหรือท่ีเรียกว่า Vulcanizing เพื่อช่วยในเรื่องของความทนต่อการฉีกขาด ความต้านทานแรงดึง  
ทนต่อแรงกดกระแทก การหลุดล่อน บิดงอ ผลงานนวัตกรรมนี ผ่านการวิจัย ทดลอง และทดสอบเทียบเคียงกับมาตรฐาน  
มอก. 2584 - 2556 ซึ่งด้านบนพื นผิวแผ่นยางเป็นลวดลายข้าวหลามตัด มีลักษณะนูนขึ นประมาณ 3 มิลลิเมตร ด้านล่าง  
ของแผ่นยางเป็นพื นเรียบ 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  
ของผลิตภัณฑ์ชิ นนี คือ สามารถปูเป็นผืนเดียวตามความยาวของโรงเรือน เช่น 30 เมตร 50 เมตร หรือ 100 เมตร เพื่อการท า
ความสะอาดที่ง่ายขึ น 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. นวัตกรรมแผ่นยางปูพื นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ มีสีด า ท าจากยางธรรมชาติ 
2. ด้านในเสริมด้วยผ้าใบ หรือผ้า Polyester - Nylon 1 ชั น 
3. ด้านบนพื นผิวมีลวดลายข้าวหลามตัด ลักษณะนูนขึ นจากผิวประมาณ 3 มิลลิเมตร ด้านล่างเป็น 

พื นเรียบ 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%  



19 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

10. สามารถผลิตตามความยาวที่ลูกค้าต้องการได้ คือ ผลิตที่ความยาวต่อเนื่องสูงสุด  100 เมตร  
ความกว้าง 1.2 เมตร ความหนา 15 มิลลิเมตร และ 30 มิลลิเมตร 

 
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2563 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 บริษัท นิวพรอสเพอริตี  เบลท์ติ ง จ ากัด       0 2595 4199 
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ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010055 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เคอดิกา 20 (Kerdica 20) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2561 - เมษายน 2567 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 Kerdica 20 เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ ใช้ส าหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถในการทดสอบยาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาสูตรยาที่เหมาะสม มีคุณภาพ 
ผ่านตามข้อก าหนดตามมาตรฐานต ารายา และมีการศึกษาเปรียบเทียบชีวสมมูลของยากับยาต้นแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยา 
ที่มีความเท่าเทียมกัน สามารถใช้ทดแทนกันได้ ทั งนี เพื่อช่วยให้คนไข้สามารถเข้าถึงยาได้มากขึ น ช่วยลดต้นทุนในการรักษา
ผู้ป่วย ในขณะที่ผู้ป่วยยังคงได้รับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเดิม 
 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ เมษายน 2561 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย) 

- แก้ ไ ข ช่ือสามัญ  ร ายละ เอี ยดคุณลักษณะ และ ทบทวนสิทธิ ในการขึ นบัญ ชีนวัตกรรมไทย  
จากเดิม 3 ปี (สิ นสุดเมษายน 2564) เป็น 6 ปี ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั งแต่เดือนที่ประกาศขึ น 
บัญชีนวัตกรรมไทยครั งแรก (สิ นสุดเมษายน 2567) เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่าย ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine 
hydrochloride) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 
 

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

 

 

 

 
 
 

 

 บริษัท แมคโครฟาร จ ากัด      0 2319 8679 
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ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010217 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยามอนทีลูคสั (Montelukast) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : มอนทีลูคัส จีพีโอ (Montelukast GPO) 
หน่วยงานที่พัฒนา : องค์การเภสัชกรรม  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2564 - เมษายน 2567 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ยา Montelukast GPO (10 มิลลิกรัม) ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Montelukast sodium ในขนาด
เทียบเท่ากับ Montelukast 10 มิลลิกรัม 

2. ยา Montelukast เป็นยากลุ่มต้านลิวโคไตรอีน (Leukotriene inhibitor) ออกฤทธิ์โดยยับยั งไม่ให้ 
leukotriene (LTD4) จับตัวรับ CysLT1 และมีความจ าเพาะที่ตัวรับ CysLT1 มากกว่าตัวรับท่ีทางเดินหายใจ
ที่ มี ค วามส าคัญทาง เภสัชวิ ทยาตั วอื่ น  เ ช่น  ตั ว รั บ  prostanoid, cholinergic beta-adrenergic  
ยา Montelukast มีฤทธ์ิยับยั งการออกฤทธ์ิทางสรีรวิทยาของสาร  LTD4 ที่ตัวรับ CysLT1 โดยไม่มีการออก
ฤทธิ์กระตุ้นแต่อย่างใด การผลิตสาร Cysteinyl leukotriene และการจับกับตัวรับมีความสัมพันธ์กับพยาธิ
สรีรวิทยาของโรคเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ และโรคหืด รวมถึงเยื่อบุทางเดินหายใจบวม กล้ามเนื อเรียบ  
หดตัว และการท างานของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากกระบวนการอักเสบ ตัวรับ CysLT1พบตามทางเดิน
หายใจของคน (รวมทั งเซลล์กล้ามเนื อเรียบ และเซลล์ท าลายจุลชีพที่ทางเดินหายใจ) และเซลล์ที่ส่งเสริม
กระบวนการอักเสบ (รวมทั ง eosinophils และ myeloid stem cell บางชนิด) ดังนั น Montelukast  
จึงมีข้อบ่งใช้ดังนี  
2.1 ใช้บรรเทาอาการโรคเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ตามฤดูกาลในผู้ป่วยอายุ 15 ขึ นไป และโรคเยื่อจมูก

อักเสบเหตุภูมิแพ้ที่เกิดตลอดปีในผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ นไป โดยมีขนาดรับประทานยา 10 มิลลิกรัม  
วันละครั ง 

2.2 ใช้ป้องกันและรักษาโรคหืดระยะยาวในผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กอายุ 15 ปีขึ นไป โดยมีขนาดรับประทานยา 
10 มิลลิกรัม วันละครั ง รับประทานในตอนเย็น 

2.3 ใช้ป้องกันอาการหลอดลมหดเกร็งที่เกิดจากการออกก าลังกายในผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ นไป โดยมีขนาด
รับประทานยา 10 มิลลิกรัม รับประทานก่อนออกก าลังกาย 2 ช่ัวโมง ไม่ควรทานซ  าภายใน  
24 ช่ัวโมงจากการรับประทานครั งท่ีแล้ว 

ทั งนี  ยา Montelukast GPO (10 มิลลิกรัม) สามารถรับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้ 
3. ในการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ของยา Montelukast GPO (10 มิลลิกรัม)  เทียบกับยาต้นแบบ 

(SINGULAIR® 10 มิลลิกรัม) พบว่ายาทั ง 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 : - 
ผู้จ าหน่าย :  องค์การเภสัชกรรม 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : องค์การเภสัชกรรม 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : เมษายน 2564 - เมษายน 2567 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ยา Ezetimibe GPO ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ Ezetimibe ในขนาด 10 มิลลิกรัม 
2. ยา Ezetimibe เป็นยากลุ่มลดไขมันในเลือด โดยออกฤทธิ์ยับยั งการดูดซึมของโคเลสเตอรอลผ่าน sterol 

transporter ที่ผนั งล า ไส้ เล็กส่ วน brush border ท า ให้การน าส่ ง โคเลสเตอรอลไปที่ตับลดลง  
การเก็บสะสมโคเลสเตอรอลที่ตับลดลง และการขจัดโคเลสเตอรอลจากเลือดเพิ่มขึ น ส่งผลให้ระดับ
โคเลสเตอรอลรวม (total cholesterol (total-C)), โคเลสเตอรอลชนิด low density lipoprotein (LDL-C), 
อะโปไลโปโปรตีน บี (Apo B) และไตรกลีเซอไรด์ (TG) ลดลงและระดับโคเลสเตอรอลชนิด high-density 
lipoprotein cholesterol (HDL-C) เพิ่มขึ น ยา Ezetimibe จึงมีข้อบ่งใช้ดังนี  
2.1 ส าหรับรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงปฐมภูมิ ใช้ร่วมกับยายับยั งเอนไซม์ HMG-CoA reductase  

(ยากลุ่ม statin) หรือใช้เพียงชนิดเดียวร่วมกับการควบคุมอาหารเพื่อลด total-C, LDL-C, Apo B, 
TG และ non-high density lipoprotein (non-HDL-C) และเพื่อเพิ่ม HDL-C ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่
และวัยรุ่น (อายุ 10-17 ปี) ที่เป็นภาวะไขมันในเลือดสูงปฐมภูมิทั งแบบ 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 ครั ง 

2.2 ส าหรับป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ใช้ร่วมกับยากลุ่ม statin เพื่อลดความเสี่ยงต่อ 
การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด (การเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดที่ไม่ถึงแก่ชีวิต โรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ถึงแก่ชีวิต การที่ต้อง
นอนโรงพยาบาลเนื่องจากอาการเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่ หรือจ าเป็นต้อง revascularization)  
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease (CHD)) โดยมีขนาดรับประทานยา  
10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั ง  

2.3 ส าหรับป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง 
ใช้ร่วมกับยา simvastatin เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง โดยมีขนาดรับประทานยา 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั ง 

2.4 ส าหรับรักษาภาวะ Homozygous familial hypercholesterolemia (HoFH) ใช้ร่วมกับยากลุ่ม 
statin เพื่อลด total-C และ LDL-C ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่และวัยรุ่น (อายุ 10-17 ปี) ที่เป็น HoFH 
ผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาเสริม (เช่น LDL apheresis) โดยมีขนาดรับประทานยา 10 มิลลิกรัม  
วันละ 1 ครั ง 
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2.5 ส าหรับรักษาภาวะ Homozygous sitosterolemia (Phytosterolemia) ใช้ร่วมกับการควบคุม
อาหาร เพื่อลดระดับซิโตสเตอรอลและแคมเพสเตอรอลที่สูงในผู้ป่วยที่เป็น homozygous familial 
sitosterolemia โดยมีขนาดรับประทานยา 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั ง 

ทั งนี  ยา Ezetimibe GPO สามารถรับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้ อาจรับประทานยานี  
ในเวลาเดียวกันกับที่รับประทานยากลุ่ม statin หรือ fenofibrate รับประทานยานี ก่อนใช้ยากลุ่ม  
bile acid sequestrants อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง หรือหลังรับประทานยากลุ่ม bile acid sequestrants อย่าง
น้อย 4 ช่ัวโมง 

3. ยา Ezetimibe GPO มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ (EZETROL™) โดยผลการศึกษาพบว่า
ยาทั ง 2 รายการมีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การเภสัชกรรม      0 2203 8600 - 3 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  
รหัส : 07010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - S , ECO - ONE , ECO - TWO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
   2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3.  บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 
 4.  บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จ ากัด 
 5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
 6.  บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนกิจ 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนด ารง 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์ 
 11. บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จ ากัด 
 12. บริษัท พราว แสง จ ากัด 
 13. บริษัท ชลทิพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
 14. บริษัท ดับเบิ ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 15. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จ ากัด   
 16. บริษัท เข็มเหล็ก จ ากัด 
 17. บริษัท อิทธิฤทธ์ิ ไนซ์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
 18. บริษัท เดล โซลูช่ัน จ ากัด 
 19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แมน อัพ คอนสตรัคช่ัน 
 20. บริษัท นีช คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
 21. บริษัท อาคเนย์ทร้าฟฟิค จ ากัด 
 22. บริษัทฮาตาริ ไวร์เลส จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาท าเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสม 
กับตัว LED ท าให้ผลิตภัณฑ์นั นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการท างานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต่างจากโคมไฟ
ถนนเดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึง
มีอายุการใช้งานที่สั น อีกทั งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพื นที่ถนน หรือพื นที่ส่วนอื่น ๆ ได้อย่างครอบคลุม 
และตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื นที่ และ
ความต้องการลูกค้าท่ีแตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ นในพื นท่ีนั น ๆ ได้ 
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หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด      0 2271 4888 
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - TUBE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
   2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3.  บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั 
 4.  บริษัท เบตเตอร์ เวิรล์ด ทราฟฟิค จ ากัด 
 5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
 6.  บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป 
 8.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนกิจ 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่วัฒนด ารง 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์ 
 11. บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จ ากัด 
 12. บริษัท พราว แสง จ ากัด 
 13. บริษัท ชลทิพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
 14. บริษัท ดับเบิ ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 15. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จ ากัด   
 16. บริษัท เข็มเหล็ก จ ากัด 
 17. บริษัท อิทธิฤทธ์ิ ไนซ์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
 18. บริษัท เดล โซลูช่ัน จ ากัด 
 19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แมน อัพ คอนสตรัคช่ัน 
 20. บริษัท นีช คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
 21. บริษัท อาคเนย์ทร้าฟฟิค จ ากัด 
 22. บริษัทฮาตาริ ไวร์เลส จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบทั งในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50%  
ไร้ซึ่งรังสี UV และสารปรอท ซึ่งต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่างสิ นเชิง ทั งด้านการประหยัดพลังงาน และด้านความ
ปลอดภัย อีกทั งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 - 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้มี 
Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่า
แค่ประมาณ 1 kV 
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หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

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

 

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

 
 บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ ง จ ากัด      0 2271 4888 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนน (STREET LIGHT) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนน บริษัท ดี.พี. เทรดดิ ง จ ากัด 
 (Street Light D.P. TRADING CO.,LTD) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการไฟฟ้านครหลวง  
 และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ ง จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท สายรักไทย (1994) จ ากัด 
 2.  บริษัท ต.ไพศาลเอ็นจิเนียริ่งกรุ๊พ จ ากัด 
 3.  บริษัท ส.เงินคงคุณ จ ากัด 
 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วณิกสิทธ์ิ 
 5.  บริษัท พีพี ธนบูรณ์ จ ากัด 
 6.  บริษัท เพชรกนก เพชรบุรี จ ากัด 
 7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์ 
 8.  บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จ ากัด 
 9. บริษัท คณภร จ ากัด 
 10. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ดี.พี. เทรดดิ ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2562 - มีนาคม 2569 (6 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงานส่องสว่างส าหรับไฟถนน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านในท าหน้าที่
บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซึ่งมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนนทั่วไป     
ท าให้สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสูง ขนาด 250 วัตต์ 
หรือ 400 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนโคมไฟถนนตามการออกแบบนี  สามารถลดขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟ  
เป็นขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมนี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ
ถนนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและการไฟฟ้า  
นครหลวง 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. โคมไฟถนนมีสมรรถนะทางแสงสูงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ 
2. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และ 

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

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

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



29 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2562 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ดี.พี. เทรดดิ ง จ ากดั       0 2319 4484 หรือ 081 811 7708 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010019 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock 
Closure) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : กล่องหัวต่อส าหรับเคเบิลใยแก้วน าแสง รุ่น NW  
(Optical Snaplock Closure Series NW) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Snaplock Closure) เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เพื่อใช้ส าหรับป้องกันจุดตัดต่อหรือเช่ือมต่อเส้นใยแก้วน าแสง  โดยรองรับการติดตั งเคเบิลแบบต่อตรง  
แบบต่อแยก แบบต่อรวมปลาย ลักษณะการติดตั งโดยแขวนไว้ในอากาศกับสายเคเบิล มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกดทับหรือแรงกระแทก ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ท่ีทนต่อ
แสงแดดและแสง UV การเปิด-ปิด เป็นแบบบานพับ ด้วยระบบ Snaplock เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตั งและซ่อมบ ารุง 
มีแคล้มป์รัดเคเบิลท าหน้าที่ไม่ให้สายเคเบิลเลื่อนทั งด้านในและด้านนอก มีปะเก็นยางโดยรอบขอบสี่เหลี่ยมท าจาก 
ยางคุณภาพสูง เพื่อป้องกันน  าและฝุ่นตามมาตรฐาน (IP Standard) มีระบบการต่อสายดินตามมาตรฐานข้อก าหนด 
ของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อุปกรณ์โลหะทั งภายในและภายนอกผลิตจาก Stainless Steel เกรด 304 ไม่ก่อให้เกิดสนิม 
มีการออกแบบถาดเช่ือมสายเคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน ซึ่งเมื่อเปิดใช้งาน จะสามารถตั งฉากที่ 90 องศา กับบานพับ 
ท าให้เสมือนท างานในแนวราบ ก่อให้เกิดความสะดวกในการติดตั งและซ่อมบ ารุง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง มีขนาดประมาณ 184 x 352 x 115 มิลลิเมตร (กว้าง x 
ยาว x สูง) น  าหนักประมาณ 2.3 กิโลกรัม เท่ากันทุกรุ่น 

2. กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง  มีช่องเช่ือมต่อรองรับการตัดต่อ สายเคเบิลที่เช่ือมต่อได้
สูงสุด จ านวน 4 เส้น เท่ากันทุกรุ่น 

3. ถาดเช่ือมสายเคเบิลใยแก้วน าแสง สามารถตั งฉาก 90 องศา กับกล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้ ว 
น าแสงเมื่อเปิดใช้งาน 

4. กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง ชนิด Losses Tube  มีถาดเช่ือมสายเคเบิลใยแก้วน าแสง 
รองรับการใช้งานกับเคเบิลใยแก้วน าแสงได้สูงสุด ดังนี  (12 Fibers/1 ถาด) 
4.1   รุ่น NW – T1212 มีถาดเช่ือมสายเคเบิลใยแก้วน าแสง จ านวน 1 ถาด รองรับการใช้งานกับ 

เคเบิลใยแก้วน าแสง ชนิด Losses Tube ได้สูงสุด 12 Fibers 
4.2   รุ่น NW – T1224 มีถาดเช่ือมสายเคเบิลใยแก้วน าแสง จ านวน 2 ถาด รองรับการใช้งานกับ 

เคเบิลใยแก้วน าแสง ชนิด Losses Tube ได้สูงสุด 24 Fibers 
4.3   รุ่น NW – T1248 มีถาดเช่ือมสายเคเบิลใยแก้วน าแสง จ านวน 4 ถาด รองรับการใช้งานกับ 

เคเบิลใยแก้วน าแสง ชนิด Losses Tube ได้สูงสุด 48 Fibers 
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4.4   รุ่น NW – T1260 มีถาดเช่ือมสายเคเบิลใยแก้วน าแสง จ านวน 5 ถาด รองรับการใช้งานกับ 
เคเบิลใยแก้วน าแสง ชนิด Losses Tube ได้สูงสุด 60 Fibers 

5. การเปิด - ปิดฝาอุปกรณ์ที่ได้เชื่อมยึดติดกันด้วยการล็อคแบบ Snap Lock เป็นบานพับ 2 ด้าน ป้องกัน
การหลุดออกจากกัน 

6. ใช้ระบบการดับเบิลล็อค บริเวณช่องผ่านเพื่อจับล็อคสายเคเบิล ป้องกันสายเคเบิลเลื่อน และรับแรงดึงได้
เป็นอย่างดี 

7. กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง มีพื นที่จัดเรียงและเพียงพอในการวน Loop สายเคเบิล 
ใยแก้วน าแสง รองรับรัศมีการดัดงอของเคเบิลใยแก้ว ไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร  

8. กล่องหัวต่อส าหรับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง มีระดับการป้องกันฝุ่นละออง และน  าซึมผ่าน ระดับ 
Protection - Class IP65 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2562 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 
- เพิ่มรายการ ล าดับที่ 1) – 3) รุ่น NW - T1212 – รุ่น NW - T1248 ตามล าดับ แก้ไขราคารายการล าดับที่  

4) รุ่น NW - T1260 และแก้ไขคุณลักษณะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตส าหกรรม จ ากดั       0 2595 1988 ต่อ 203 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020018 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with 
Pole)   

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with 
Pole) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1. บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จ ากัด 
 2. บริษัท นีโอ ทราฟฟิค เอ็นจิเนียรร์ิง่ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ธันวาคม 2563 - ธันวาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกและ
ง่ายต่อการติดตั ง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดจ านวนการติดตั งโคมไฟ และยังคงประสิทธิภาพการส่องสว่างตาม
มาตรฐาน โดยชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันนี  ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 
1) เสาไฟอเนกประสงค์ 2) ฐานรากแบบหลายเข็ม และ 3) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมชุดโคมไฟ  
กล่องควบคุมพร้อมแบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไว้ด้วยกัน  เสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบประกอบในชุดเดียวกันนี ถูกออกแบบให้ตัวเสาสามารถยกขึ น และโน้มลงได้ ท าให้ง่ายและสะดวกทั งการติดตั งและ 
ซ่อมบ ารุง พร้อมฐานรากแบบหลายเข็ม สามารถติดตั งที่หน้างานได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้ฐานรากแบบคอนกรีต และสามารถ
ติดตั งได้ทุกพื นที่ ทั งถนน ทางเดินเท้า รวมถึงพื นที่ที่เสียหายง่าย เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ตรอกซอยแคบ ๆ  
อีกทั งพื นที่ที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ได้แก่ รถขุด/รถเจาะ/รถเครน/รถกระเช้า ในส่วนของโคมไฟ
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังไฟ 35 วัตต์ มีประสิทธิภาพส่องสว่าง 185 ลูเมน/วัตต์ แบตเตอรี่สามารถเก็บสะสม
พลังงานส ารองได้เพียงพอต่อการใช้งานนานถึง 25 ช่ัวโมง และมีค่าความสม่ าเสมอของการกระจายแสง (Uniformity of 
illumination) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท ซึ่งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันนี  ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสถาบัน/วิศวกรโยธา ที่มีใบอนุญาต 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 เสาไฟถนนอเนกประสงค์และฐานรากแบบหลายเข็ม 

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

เสาเหล็กเคลือบสังกะสีส าหรับไฟฟ้าแสงสว่าง) 
3. เสาไฟถนนอเนกประสงค์สามารถยกขึ นและโน้มลงได้เพื่อความสะดวก ง่ายต่อการติดตั งและ  

บ ารุงรักษา 
4.  เสาไฟถนนอเนกประสงค์สามารถรับน  าหนักได้ถึง 60 กิโลกรัม 
5.  ฐานรากแบบหลายเข็มมีความแข็งแรง ติดตั งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น รถเครน/ 

รถกระเช้า รถขุด รถเจาะ เป็นต้น 
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6.  ฐานรากแบบหลายเข็มสามารถติดตั งได้ทุกพื นท่ี รวมถึงพื นท่ีที่มีข้อจ ากัดของการเข้าถึงของเครื่องจักร 
ขนาดใหญ่ หรือพื นท่ีที่เสียหายง่าย เช่น ตรอก ซอย ถนนแคบ สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 

7.  ฐานรากแบบหลายเข็มสามารถทดแทนการติดตั งฐานรากแบบคอนกรีตได้ 
 โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น RCSOS35L – 190CW50 

1. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ท าจากอลูมิเนียม ประกอบด้วย ชุดโคมไฟฟ้าแอลอีดี  
กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน 

2. โคมไฟถนน มีขนาดประมาณ 1,330 x 540 x 50 มิลลิเมตร (ยาว x กว้าง x หนา) ± 10 มิลลิเมตร  
มีน  าหนักรวมต่อโคมประมาณ 23 กิโลกรัม ±10% 

3. การวัดค่าทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM-79-08 
- ค่าก าลังไฟฟ้ารวม (Lamp Power) ประมาณ 35 วัตต์ (Watt) ±10% 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ประมาณ 6,475 ลูเมน (lumen) ±10% 
- ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างโดยประมาณ 185 ลูเมน/วัตต์ (lumen/Watt) ±10% 

4. การวัดค่าสี อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM-79-08 
- ค่าดัชนีการท าให้เกิดสีทั่วไปเริ่มต้น (Color Rendering Index : CRI) (ค่าดัชนีความถูกต้องของสี) ≥ 70 
- ค่าอุณหภูมิสีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) ประมาณ 5,000K (5028 ± 283) 

5. มีการระบายความร้อนของตัวโคมเป็นแบบ Passive Cooling โดยไม่มีส่วนการระบายความร้อนแบบ 
Active Cooling ใด ๆ 

6. มีระดับการป้องกันฝุ่นและน  า IP65 อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน EN60598 - 1 
7. โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านการทดสอบมาตรฐานเลขที่  มอก.1955  - 2551  

(หัวข้อ การแพร่สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แผ่กระจายเป็นคลื่น) 
8. เซลล์แสงอาทิตย์ ที่น ามาประกอบเป็นชุดเดียวกับโคมไฟถนน เป็นชนิดผลึกซิลิคอน ให้ก าลังสูงสุด 

120 วัตต์ (Watt) ±5% ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 1843 - 2553 

9. แบตเตอรี่ที่น ามาประกอบเป็นชุดเดียวกับโคมไฟถนน  เป็นชนิดเซลล์ลิเทียมไอออนฟอสเฟต 
(LiFePO4) ขนาด 12.8 V 49Ah ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC62619 

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

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

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

(ประมาณ 12 ช่ัวโมง) 
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หมายเหตุ : 
 ข้อก าหนดในการติดต้ังผลิตภัณฑ์ 

1. ผู้ซื อและผู้จ าหน่ายจะต้องส ารวจพื นที่ รวมถึงตกลงและยืนยันจุดติดตั งร่วมกัน โดยผู้จ าหน่ายจะท า
หนังสือยืนยันจุดติดตั งเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ผู้มีอ านาจทั งสองฝ่ายลงนามตกลงและรับทราบ 

2. จุดติดตั งต้องไม่มีสิ่งบดบังแสงแดด ส าหรับการชาร์ตเก็บพลังงาน เช่น ต้นไม้ อาคาร รั วกั น ป้ายทาง
จราจร ป้ายโฆษณา เป็นต้น หากพื นที่จุดติดตั งมีสิ่งบดบังที่ต้องแก้ไข ผู้จ าหน่ายจะแจ้งหนังสือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้ซื อทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยผู้ซื อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แก้ไขสิ่งที่บดบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั งสิ น หากผู้ซื อไม่ด าเนินการแก้ไข และ/หรือ ยืนยันที่ติดตั งในจุด
ดังกล่าว จะถือว่าจุดติดตั งนั นไม่อยู่ในเง่ือนไขการรับประกันและผู้จ าหน่ายจะออกหนังสือเพื่อให้ผู้ซื อ
ยืนยันการติดตั งจุดที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันและลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้ซื อ 

3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั งหลงัจากท่ีมีการยืนยันจุดติดตั งเป็นลายลกัษณ์อักษรรว่มกันแล้ว ผู้ซื อต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ด าเนินการแล้วทั งหมดก่อนการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ค่าด าเนินการ ค่าขนย้าย 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าแรง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ นตามจริง 

4. หลังจากผู้จ าหน่ายส่งมอบงานแล้ว ผู้ซื อเป็นผู้รับผิดชอบในด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย 
และ/หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ นทั งสิ น ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันของผู้จ าหน่าย อาทิเช่น 
อุบัติเหตุรถชน ต้นไม้ กิ่งไม้ล่มทับ/หล่นใส่ผลิตภัณฑ์ ต้นไม้บดบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ภัยพิบัติ  
โจรกรรม ฯลฯ 

เง่ือนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ 
1. ผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาการรับประกันที่ 1 ปี นับจากวันส่งมอบงานโดยรวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและ

ติดตั งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเง่ือนไขการรับประกัน 
2. ผู้จ าหน่ายรับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสินค้าจากการใช้งานตามปกติวิสัย หรือ

ช ารุดเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต 
3. ผู้จ าหน่ายไม่รับประกันการช ารุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนา

ท าให้สินค้าเสียหาย หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้จ าหน่าย เข้าด าเนินการกระท าจนเป็นเหตุ
ให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ เช่น รถเฉี่ยวชน กิ่งไม้หัก เป็นต้น 

การบริการหลังการขาย 
1. ผู้ซื อสามารถติดต่อรับบริการขายได้ที่ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด  
2. กรณีการแจ้งซ่อมบ ารุง ให้ผู้ซื อท าหนังสือแจ้งซ่อมมายังผู้จ าหน่ายโดยระบุเลขจุดติดตั ง ภาพถ่ายช่วง

กลางวันและกลางคืนของจุดนั นๆ และช่ือและเบอร์โทรส าหรับติดต่อกลับ โดยผู้จ าหน่ายจะรับแจ้งซ่อม
บ ารุงเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

 

หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2563 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 
- เพิ่มรายการล าดับที่  2) รุ่น KELLI – 23506 และแก้ไขคุณลักษณะและเพิ่มหมายเหตุข้อก าหนด  

ในการติดตั งผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์และการบริการหลังการขาย ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 

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

 
 
 
 
 

 บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2811 1741 - 5 
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ด้านอื่น ๆ 
 

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000023 

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

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน  ายุงลายในสภาพธรรมชาต ิ

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

12. บริษัท เอ.วาย. คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด  
     (มอสควิท ทีบี 100) 
13. บริษัท บัดเจท กรุ๊ป จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
14. บริษัท มายซัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูภมูิ (มอสควิท ทีบี 100) 
16. บริษัท วี.เจ.เอม็ กรุ๊ป 2512 จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
17. บริษัท เอ แอนด์ ที เพสท์ เคมีคอล จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
18. บริษัท ทรัพย์สุวรรณ 2019 จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี ซี อาร์ กรุ๊ป 22 (มอสควิท ทีบี 10) 
20. บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
21. บริษัท เกสโม (ประเทศไทย) จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
22. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีที เพสท์ เซอร์วิส (มอสควิท ทีบี 100) 
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23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.อาร์.ซี. นอร์ทอีสเทิร์น (มอสควิท ทีบี 100) 
24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ซี บิสซิเนส เคมีคอล (มอสควิท ทีบี 10) 
25. บริษัท เพียว เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
26. บริษัท สเตเบิ ลอะโกรเทค จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
27. บริษัท โอเรียนเต็ล เพนท์ แอนด์ เคมิคอล จ ากัด  
 (มอสควิท ทีบ ี10) 
28. บริษัท พาราวินสัน จ ากัด (มอสควทิ ทีบี 100) 
29. บริษัท ธนณัฏฐ์ กรุ๊ป จ ากดั (มอสควิท ทีบ ี10) 

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

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

2.  ออกฤทธิ์ในการป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงได้นาน 3 เดือน โดยสารทีมีฟอสจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อย
ออกจากผลิตภัณฑ์ 

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

ซึ่งเหมาะกับพื นท่ีขนาดเล็ก เช่น ถังน  า ตุ่มน  า แจกัน  
5.  มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) มีขนาด 1000 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน  า 100 ลิตร  

ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพื นท่ีขนาดใหญ่ เช่น โอ่งน  า 200 ลิตร  
 

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

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

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

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562 
-  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
-  เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

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

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

-  ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย และเพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้าย
ช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บริษัท โปรเจ็คฟลิด์ จ ากดั      0 2539 3581 หรือ 0 2791 2999 
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ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000024 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน  
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ได้รับการสนบัสนุนจากโครงการ ITAP โดยจ้างผูเ้ชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน  ายุงลายในสภาพธรรมชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท โปรเม็กซ์ เทรดดิ ง จ ากัด 
 2.  บริษัท ไฮเทคอาร์ เซอร์วสิ จ ากัด 
 3.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรดดราก้อน ซพัพลาย 
 4.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอน เวลิด ์
 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูภูม ิ
 6.  บริษัท มาย ซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 7.  บริษัท บัดเจท กรุ๊ป จ ากดั 
 8. บริษัท เอส แอล บิสสิเนส พลัส จ ากัด 
 9.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยามาสดุิน  
 10. บริษัท มอร์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี่ จ ากัด 
 11. บริษัท สแตนดารด์ เมทอล จ ากัด 
 12. บริษัท ท็อปโมสต์ ออโต้ อิมพอร์ต จ ากัด 
 13. บริษัท ท็อปโมสต์ มีเดีย จ ากดั 
 14. บริษัท เกสโม (ประเทศไทย) จ ากัด 
 15. บริษัท เพาเวอร์ เรนเจอร์ จ ากัด 
 16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีที เพสท์ เซอร์วิส 
 17. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอจี กรีน เซอร์วิส 
 18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติวัฒน์พานิช 
 19. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพดีกรีก่อสร้าง 
 20. บริษัท พาราวินสัน จ ากัด 
 21. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเขาใน วิศวกรรม 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :    
 มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน  
ซึ่งสารไดฟลูเบนซูรอนเป็นสารออกฤทธิ์โดยการไปยับยั งการสังเคราะห์สารไคติน (Chitin Systhesis Inhibitor) ของแมลง  
สารไดฟลูเบนซูรอนในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม ใช้ควบคุมลูกน  ายุงลาย
ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องช่ังหรือตวง น  าหนักเบา ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงลายชนิดเม็ดจาก 
สารไดฟลูเบนซูรอนได้รับการขึ นทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 
และ GMP  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ เมษายน 2564  ส านักงบประมาณ 
   

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน  ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)  

ประกอบด้วย สารออกฤทธ์ิไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด) 
2.  สารออกฤทธิ์ ไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ  

ท าให้สามารถใช้ป้องกัน และก าจัดลูกน  ายุงลายได้นาน 3 เดือน  
3.  มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)  มีขนาด 300 มิลลิกรัม/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน  า 200 ลิตร  

ใส่ในภาชนะที่บรรจุน  า 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564 
-  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 
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 บริษัท โปรเจ็คฟลิด์ จ ากดั      0 2539 3581 หรือ 0 2791 2999 




