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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010015 พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 

ยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber)  

  

  รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM   
  1) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร           2,430.00  
 

 
2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร          2,475.00  

 
 

3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร           2,520.00  

 
 

4) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร           2,565.00  

 
 

5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร           2,610.00  

 

 

หมายเหตุ :  
1.  ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง 
2.  ราคารวมค่าตดิตั้ง  
3. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย 

  

2 01010029 พ้ืนสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุ 
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Synthetic surface from 
synthetic rubber and natural rubber Type C) 

  

  พื้นสังเคราะห์ประเภท C รุ่น Top PU หนา 13 mm   
  1) รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,535.00 

  2)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,560.00 

  3)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,587.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคานี้รวมค่าขนส่งและตดิตั้งแล้ว 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

02 ด้านการเกษตร 

0202 ครุภัณฑ์การเกษตร 
3 02020007 อินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump 

hybrid Inverter)  
  

 
 

1)  อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่น SN - 2200   
ขนาด 2200 วัตต ์

เครื่อง 
 

55,000.00 

 

 

2)  ชุดอินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด ประกอบด้วย 
2.1) อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย ์ 

 รุ่น SN - 2200 ขนาด 2200 วัตต ์
2.2)  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 320 วัตต์ จ านวน 10 แผง 
2.3)  อุปกรณ์ตู้สวิทซ์ควบคุม 
2.4)  อุปกรณ์ในการติดตั้ ง ชุดเสาเหล็กรองรับแผงเซลล์

 แสงอาทิตย์ พร้อมตุ้มปูนส าเร็จรูปวางบนพื้นดิน จ านวน  
 4 ต้น ส าหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 10 แผง 

ชุด 198,000.00 
 
 

  3)  ชุดอินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด และปัม๊น้ า ประกอบด้วย 
3.1)  อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย ์ 

 รุ่น SN - 2200 ขนาด 2200 วัตต ์
3.2)  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 320 วัตต์ จ านวน 10 แผง 
3.3)  อุปกรณ์ตูส้วิทซ์ควบคุม 
3.4)  อุปกรณ์ในการติดตั้ ง  ชุดเสาเหล็กรองรับแผงเซลล์

 แสงอาทิตย์ พร้อมตุ้มปูนส าเร็จรูปวางบนพื้นดิน จ านวน  
 4 ตน้ ส าหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 10 แผง  

3.5)  ปั๊มน้ า ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า 220 โวลล์ 3 เฟส พร้อม
 ท่อพีวีซี ขนาดท่อไม่เกิน 2 นิ้ว และความยาวไม่เกิน 
 4 เมตร 

ชุด 231,000.00 
 

 

 

หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าเดินทางระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร 

กรณีที่ระยะทางเกิน 200 กิโลเมตร คิดราคาตามระยะทาง 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย 

  

4 02020009 โคมไฟส าหรับปลูกพืช (LED Grow Light for Agriculture)   
  LED,L&E#HLLN120RW/1R1W/AC/HR865/36D/32LED/30W โคม 6,600.00 
 

 

หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการออกแบบแสงและค านวณ
พื้นที่ใช้งานแล้ว 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
5 03010146 ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib) 

(เซลซิบ : CELXIB) 
  

  1) ชนิดแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 1,400.00 
  2) ชนิดแคปซูล ขนาด 400 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 1,617.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ขนาด 400 มิลลิกรัม   
6 03010157 ยาโรซูวาสเตติน (Rosuvastatin) 

(โคเลสเตอร์ : Cholestor) 
  

   ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 300.00 
7 03010158 ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam) 

(เลตตา : Letta) 
  

    ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,615.00 
8 03010159 ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซัลเฟต (Hydroxychloroquine 

sulfate) 
  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 200 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 450.00 
9 03010160 ยาเออบีซาร์แทน (Irbesartan) 

(Besanta Tablet)   
  1)  ชนิดเม็ด ขนาด 150 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 208.00 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 236.00 

10 03010161 ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin (as calcium)) 
(ซูโรติน : SUROTIN) 

  

  1) ชนิดเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 302.18 
  2)  ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 532.67 

0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

11 03020022 หมวกเลเซอร์ปลูกผมโดยใช้เทคโนโลยีบ าบัดด้วยแสงเลเซอร์
ก าลังต่ า  (Laser Cap for Hair Regrowth Using Low Level 
Laser Therapy Technology) 

  

  รุ่น PLT201501 และ PLT201502 
ขนาด  
PRIME™ Laser Cap 18x20.5x9.5 เซนติเมตร (+/-2 เซนตเิมตร) 
PRIME™ Laser Driver 15x8x3 เซนติเมตร (+/-2 เซนตเิมตร) 

ชุด 60,000.00 

  ประกอบด้วย 
1) PRIME™ หมวกเลเซอร์ปลูกผม จ านวน 1 หน่วย 
2) PRIME™ Driver ส่วนควบคุมหมวกเลเซอร์ปลูกผม  

จ านวน 1 หน่วย 
3) Battery Charger จ านวน 1 หน่วย 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
12 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.  ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าตดิตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย 

 
 

13 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.  ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าตดิตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย 

  

14 07010020 หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป์ (LED TUBE T8)   
  1)  LED - T8 8W หลอด 300.00 
  2)  LED - T8 14W หลอด 375.00 
  3)  LED - T8 16W หลอด 350.00 
  หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้ว   

14 ด้านอ่ืนๆ 
15 14000005 ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL)   
 

 
ลกูบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®  
รุ่น น้ าหนัก 1.3 กิโลกรัม 

ลูก 2,800.00 

16 14000026 ซอสปรุงรสจากพืชหัว (Seasoning Sauce from Tuber)   
  1)  ซอสมาสเตอร์เชฟอูมาม ิ(สูตรดั้งเดิม)   
  1.1)  ขนาด 250 กรัม ขวด 67.00 
  1.2)  ขนาด 1,500 กรัม แกลลอน 360.00 
  1.3)  ขนาด 5,000 กรัม แกลลอน 1,100.00 
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ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
  2)  ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ (สตูรลดโซเดียม)   
  2.1)  ขนาด 250 กรัม ขวด 95.00 
  2.2)  ขนาด 1,500 กรัม แกลลอน 420.00 

  2.3)  ขนาด 5,000 กรัม แกลลอน 1,380.00 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวสัดุยางสังเคราะหแ์ละยางธรรมชาติ 
(Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โพลี - พารา พ้ืนสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาต ิ

 (POLY -  PALA Synthetic surface from synthetic rubber 
and natural rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสไลน์ เพาเวอร์ 
 2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร-เอ็น วิศวกรรม 
 3.  บริษัท เจ เอ็ม เอส ซสิเต็มส์ เซอรว์ิส จ ากัด 
 4.  บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุป๊ จ ากัด 
 5.  บริษัท ริชเชส โกรว จ ากดั 
 6.  บริษัท แอท นอร์ท ไทย จ ากัด 
 7.  บริษัท อภิ โปรเกรส จ ากดั 
 8.  บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จ ากัด 
 9.  บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ ากัด 
 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟันนี่ด ี
 11. บริษัท พาเพลิน จ ากัด 
 12. บริษัท พับบลิค ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
 13. บริษัท พิษณุโลก รวมช่าง จ ากัด 
 14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครธานี กรุ๊ป 
 15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุโขทัยซัพพลาย 
 16. บริษัท นคราแลนด์ จ ากัด 
 17. บริษัท โอเซียนวินต์กรุ๊ป จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามสนาม จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2561 - มิถุนายน 2566 (4 ปี 9 เดือน) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสนามกีฬา โดยใช้ยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบน
พื้นคอนกรีตหรือพื้นยางมะตอย ซึ่งมีคุณสมบัติความยืดหยุ่น ให้สามารถรองรับแรงกระแทกได้ โดยนวัตกรรมนี้ 
มีการน าเม็ดยางพาราธรรมชาติมาทดแทนเม็ดยางสังเคราะห์หรือเม็ดยางรีไซเคิล ซึ่งมีการคิดค้นปรับแต่งสูตรให้มี  
ความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติทดสอบเทียบเคียงตามมาตรฐาน มอก. 2682 - 
2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาทดสอบเทียบเคียง
ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลด 
การน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหา
ยางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
 รุ่น POLY - PALA (Top PU) 7 MM 

- ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ 
- พื้นสนามมีความหนา 7 มิลลิเมตร (ช้ันยางด ามีความหนา 5 มิลลิเมตร และช้ันโพลียูรี เทน 

มีความหนา 2 มิลลิเมตร) 
- พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทน 
- วัสดุเม็ดยาง มีขนาดของเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีขนาด 2 - 5 มิลลิเมตร 
- เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก โดยเม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะและลงทับหน้า  

ยางสังเคราะห์ มีคุณสมบัติและอ้างอิงวิธีทดสอบ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2683 - 2558 
- เม็ดยางด ามีสัดส่วนของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% ของเนื้อยางทั้งหมด และปริมาณเนื้อยาง 

ไม่ต่ ากว่า 30% ของเนื้อวัสดุทั้งหมด จากผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2682 - 2558 

 

หมายเหตุ : ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2561 
 -  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562  
 - เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 6 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัท สยามสนาม จ ากัด       0 2716 3470 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010029 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุ 
 ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ  (Synthetic surface from 
 synthetic rubber and natural rubber Type C) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท C จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
 PKT ( Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM 
 rubber blend PKT Type C) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2567 (4 ปี 4 เดือน)   
คุณสมบัตินวัตกรรม : 
 การผลิตพื้นสังเคราะห์จากเม็ดยางสี และยางด าจากยางพาราธรรมชาติที่ปลูกในประเทศไทย และ  
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม มอก 2682 - 2558 และน าวัถตุดิบที่มีคุณภาพมาผ่านกรรมวิธี 
การผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม มอก 2683 - 2558 เรื่องการท าพื้นสังเคราะห์ นอกจากนี้ผู้ผลิตได้
ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ระดับสากล ISO 9001 : 2015 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจนได้
มาตรฐาน อีกทั้งยังมุ่งมั่นใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และสามารถมั่นใจ
ได้ว่าผลิตภัณฑ์เม็ดยางที่ผลิตขึ้นมีความปลอดภัยไม่ปนเปื้อนโลหะหนักในกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อก าหนด RoHS  
โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์เม็ดยางมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐานตาม มอก . 2683 - 
2558 ประเภท A ประเภท B ประเภท C ซึ่งสามารถน าไปเลือกใช้งาน เช่น ใช้ท าพื้นสนามกีฬา พื้นลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ 
โรยหญ้าเทียม แผ่นพื้นสังเคราะห์เพื่อกันลื่นและลดแรงกระแทกจากการออกก าลังกาย ส าหรับการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การผลิตเม็ดยางน้ีเป็นการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมจากยางธรรมชาติเพื่อตอบสนองนโยบาย และ
ผลักดันอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของประเทศไทย ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรไทย 
      คุณลักษณะเฉพาะ 

1.  เป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีผลิตพื้นสังเคราะห์ โดยได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อใช้ท าพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐานตาม 
มอก. 2683 - 2558 

2.  พื้นสังเคราะห์ได้รับใบอนุญาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานการผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้รบัรองมาตรฐาน
ตาม มอก. 2683 - 2558 

3.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่มีส่วนประกอบจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ที่ปลอดจากสารเคมี
ปนเปื้อน ภายใต้ข้อก าหนด RoHS 

 

 
  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากัด       0 3440 6431 หรือ 06 1515 8998 



9 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร 
 

: ครุภัณฑ์การเกษตร  

รหัส : 02020007 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
(Solar pump hybrid Inverter) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  อินเวอร์เตอรส์ าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
(Solar pump hybrid Inverter)   

หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :   บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท แฟมิลี่ คอร์ป จ ากดั 
 2. บริษัท บี - เลย์ พลัส จ ากดั 
 3. บริษัท มีดี ที.เค. กรุ๊ป จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2562 - กุมภาพันธ ์2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

อินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับมอเตอร์ ปั๊มน้ าบาดาล ปั๊มน้ า  
หอยโข่ง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลล์ 1 - 3 เฟส ส าหรับสถานที่ไม่มีไฟฟ้า หรือ 
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (กรณีใช้ร่วมกันกับไฟฟ้า) โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน โดยมีหลักการท างานด้วยการใช้เทคโนโลยี (Maximum point power tracking, 
MPPT) ท าให้โซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ต่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการผสมผสานเทคโนโลยีที่ใช้ไฟฟ้าเข้าร่วม  
ในกรณีที่ต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องในเวลาแดดน้อยหรือเวลากลางคืน โดยไม่ต้องใช้แบตเตอร์รี่ส ารองไฟฟ้า เป็นการช่วย
ประหยัดการลงทุน และลดความยุ่งยากในการบ ารุงรักษาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ให้ยุ่งยากอีกด้วย 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 อินเวอร์เตอร์ 

1. รับพลังงานได้จากท้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) และไฟฟ้า Grid (AC) พร้อมกัน 
2. มีหลายรูปแบบการท างานระหว่าง DC และ AC ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และตั้งเวลา 

เปิด - ปิดได้ 
3. การรับพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) : แรงดัน input ต่ าสุด (Vmin) 50 โวลล์ / แรงดัน 

input สูงสุด (Voc) 440 โวลล์ / กระแส input สูงสุด (Isc) 12 แอมป์ 
4. การรับพลังงานจากไฟฟ้า Grid (AC) : แรงดัน input ต่ าสุด (Vmin) 90 โวลล์ / แรงดัน input สูงสุด 

(Voc) 260 โวลล ์/ กระแส input สูงสุด (Isc) 12 แอมป์ Power factor 0.9 
5. ความถี่ใช้งาน 5 - 50 Hz 
6. ใช้กับมอเตอร์ 1 - 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า (HP) แรงดัน 220 โวลล์ 
7. มีระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

8. มีระบบป้องกันฝุ่น และป้องกันน้ าฉีด ตามมาตรฐานการทดสอบ IP65 
9. มีระบบป้องกันฟ้าผ่า Surge protection ตามมาตรฐาน IEC61000 - 4 - 5 : 2014 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (อุปกรณ์ประกอบ) 
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline silicon ต้องมีพิกัดเอาต์พุตไม่น้อยกว่า 310 วัตต์ (WP)  

ที่ เ ง่ือนไขการทดสอบมาตรฐาน STC (Standard Test Condition) ความเข้มของแสงอาทิตย์ 
Irradiance condition (1000W/2) อุณหภูมิแสงอาทิตย์ 25 องศาเซลเซียส 

2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย 
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1843 - 2553 หรือเทียบเท่า 
4. เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีสายการผลิตประกอบเช่ือมต่อกันเป็นวงจรในประเทศไทย โดยแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ดังกล่าว ต้องมีการผ่านกระบวนการผลิตที่มีการประกอบเช่ือมต่อวงจรและเคลือบสาร
ป้องกันความช้ืนตามกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานประกอบกันเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส าเร็จรูปแล้ว 
ในประเทศไทย ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2580 - 2555 โดยแนบ
หลักฐานหรือใบรับรองแสดงชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิ เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตได้ทุกเมื่อ 

5. โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO9001 : 2015 และ 
ISO14001 : 2015 

6. โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
ล าดับที่ 72 ส าหรับโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 

7. แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ที่น ามาประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ทุกเซลล์ ต้องไม่มีรอยด่าง อันเนื่องมาจาก  
การบกพร่องในการผลิต 

8. ต้องมีกรอบที่แข็งแรงไม่เป็นสนิมและหรือเคลือบสารที่ทนทานการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อม 
 ปั๊มน้ า (อุปกรณ์ประกอบ) 

เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าแบบผิวดิน (หอยโข่ง) หรือแบบบ่อลึก (ซัมเมอร์ส) ที่มี ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า  
ที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลล์ 3 เฟส  
 โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (อุปกรณ์ประกอบ) 

1. เสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องเป็นเหล็กกล่องหรือเหล็กตัวซี ขนาดไม่น้อยกว่า 
100 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ที่มีความมั่นคงแข็งเเรง โดยทาสี
กันสนิม และสีจริง 

2. ขนาดของตุ้มคอนกรีตส าเร็จรูปไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร x 250 มิลลิเมตร x 450 มิลลิเมตร 
3. สามารถถอดประกอบได้อย่างสะดวก และสามารถรองรับแผงท ามุมระนาบมุมเอียงได้ประมาณ  

15 - 20 องศา 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กุมภาพันธ์ 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 

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

 
 

 

  บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุป๊ จ ากัด       0 2193 5539 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการเกษตร : ครุภัณฑ์การเกษตร 

รหัส : 02020009 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟส าหรบัปลูกพืช (LED Grow Light for Agriculture) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟส าหรบัปลูกพืช 

 (L&E Grow light series Model : HLLN1200RW) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  ร่วมวิจัยกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

 โคมไฟส าหรับปลูกพืช เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทเอกชนของไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร  
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอน อีกทั้งการปลูกพืชในพ้ืนท่ีเปิด
ยังไม่สามารถป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูลการออกแบบแสงด้วย
หลอดแอลอีดีส าหรับปลูกพืชในอาคารและไดโอดเปล่งแสงสีที่เหมาะสมกับการปลูกพืช จากนั้นจึงท าการออกแบบ  
ค่าสเปกตรัมเฉพาะตามสีของไฟที่สามารถให้ค่าส่องสว่างของสเปกตรัมที่พืชต้องการที่เหมาะสมที่สุด รวมทั้งทดสอบ  
ความเข้มแสงและสัดส่วนแสงของหลอดแอลอีดีที่ส่งผลต่อการเจริญเติมโตของพืชต่าง ๆ จากการทดสอบพบว่าหลอดแอลอีดี
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชประเภทผักสลัด เช่น เรดโอ๊ค 

 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  เป็นโคมไฟปลูกพืชที่มีค่า PAR : 400 - 700 nm, PPF : 58.46 ± 10% µmol/s, PPFD : 311 ± 
10% µmol/m2/s, R/B 4 - 6 ขนาดก าลังส่งไม่เกิน 30W เหมาะส าหรับปลูกพืชประเภทผักสลัด 
เช่น เรดโอ๊ค 

2.  เป็นโคมไฟปลูกพืชที่สร้างตัวโคมป้องกันฝุ่น ป้องกันน้ าหรือความช้ืนจากกระบวนการปลูกพืช  
เพื่อป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหายและอายุการใช้งานท่ียาวนานข้ึน 

3.  เป็นโคมไฟปลูกพืชที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน LES LM - 79 - 08 
และมาตรฐาน IP66 

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

 
 

 

 

 

 

  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)       0 2248 8133 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010146 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เซลซิบ 200 (CELXIB 200) และ เซลซิบ 400 (CELXIB 400) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2565 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

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

2. มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่ามีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยได้รับ 
การรับรองผลการศึกษาชีวสมมูลผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ สิงหาคม 2562 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) ขนาด 400 มิลลิกรมั ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 

 

  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด       0 3856 4930 – 2 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010157 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโรซูวาสเตติน (Rosuvastatin) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : โคเลสเตอร์ 10 (Cholestor 10) 
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 : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 Cholestor 10 เป็นผลิตภัณฑ์ยาส าหรับการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ที่ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา  
สูตรต ารับยาโดยบริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในประเทศไทย มีสูตรต ารับเป็นสัดส่วนกับ Cholestor 20 ซึ่งเป็น
ขนาดยาที่มีการศึกษาชีวสมมูลของยา (Bioequivalence study) เปรียบเทียบกับยาต้นแบบว่ามีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ 
ยาต้นแบบ โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบการปลดปล่อยยา (Dissolution profile) ระหว่าง Cholestor 10 และ Cholestor 20 แล้ว 
ว่าท้ังสองสูตรมีรูปแบบการปลดปล่อยยาเหมือนกัน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากดั       0 2319 8679 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  
รหัส : 03010158 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   ยาเลวไีทราซีแทม (Levetiracetam) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เลตตา 500 (Letta 500) 
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 :  พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2565 (3 ปี)  
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 Letta 500 เป็นผลิตภัณฑ์ยาส าหรับการรักษาอาการชัก โดยใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาอาการชักชนิด partial 
onset ที่มีหรือไม่มี secondary generalization ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ และใช้เป็น
ยาร่วมในการรักษาอาการชักชนิด partial onset ที่มีหรือไม่มี secondary generalization ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปี
ขึ้นไปที่เป็นโรคลมชัก, อาการชักชนิด myoclonic ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคลมชักชนิด juvenile 
myoclonic, และอาการชักชนิด primary generalized tonic - clonic ในผู้ใหญ่ วยัรุ่นและเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไปท่ีเป็น
ลมชักชนิด idiopathic generalized 
 Letta 500 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาโดยบริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในประเทศไทย 
มีการศึกษาเพื่อยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลแบบ BCS Class I ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยตัวยาส าคัญมีคุณสมบัติละลายดี 
(highly solubility), ดูดซึมดี (highly permeability) เมื่อท าการเปรียบเทียบการปลดปล่อยยา (dissolution comparative 
profile) พบว่ามีการปลดปล่อยยาแบบ rapidly dissolved และเหมือนกับยาต้นแบบ จึงสามารถสรุปได้ว่า Letta 500             
มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบ 
 

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

 

 

 

 

  บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากดั       0 2319 8679 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010159 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซัลเฟต (Hydroxychloroquine 
sulfate) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ควินเนล (Quinnel) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 

ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2569 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Hydroxychloroquine  sulfate  ภายใต้ ช่ือทางการค้าว่า  Quinnel  นี้ เป็นยาสามัญ รูปแบบยาเม็ด 
เคลือบฟิล์ม เพื่อใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โรคลูปัสอีริธีมาโตซัส (Lupus erythematosus) 
ทั้งชนิด discoid และชนิด systemic รวมถึง juvenile chronic arthritis โดยยาต้นแบบที่น าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย
มีราคาสูง บริษัทจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยการค้นคว้าข้อมูล วิจัยพัฒนาและคัดเลือกสูตรต ารับ ศึกษา 
ความคงสภาพของยา รวมทั้งได้ท าการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีความทัดเทียมกัน  
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นยาที่ใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โรคลูปัสอีริธีมาโตซัส (Lupus 

erythematosus) ทั้งชนิด discoid และชนิด systemic รวมถึง juvenile chronic arthritis มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่า 

2.  ยา  Hydroxychloroquine เป็นยาในกลุ่ มปรับ เปลี่ ยนการด า เนินโรค ( Disease Modifying 
AntiRheumatic Drugs ; DMARDs) โดยกลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติของยา ท าให้ยานี้ 
ถูกน ามาใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) ซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุ  
และโรค Systemic Lupus Erythematosus (SLE)  มาเป็น เวลานาน เนื่ องจากเกิดอาการ 
ไม่พึงประสงค์น้อย 

3.  เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalent study) เปรียบเทียบกับ 
ยาต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทัดเทียมกับยาต้นแบบ แต่มีราคา 
ถูกกว่า 

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

 
 
 
 
 

  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จ ากัด       0 2420 1632 - 5 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010160 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ยาเออบีซาร์แทน (Irbesartan) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  Besanta Tablet 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

Besanta (150 mg Tablet และ  300 mg Tablet) เ ป็ นผลิ ตภัณฑ์ ย าซึ่ ง มี ตั วย าส าคั ญคื อ  Irbesartan  
150 มิลลิกรัม และ 300 มิลลิกรัม เป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม Angiotensin II type I (AT1) receptor 
antagonist ออกฤทธ์ิลดความดันโลหิต โดยยับยั้งจ าเพาะที่ Angiotensin II receptor จึงใช้ส าหรับรักษาผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงและใช้ในการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวาน 

ผลิตภัณฑ์นี้มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ (NG) เทียบกับ
ยาต้นแบบ 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั       0 2625 9999 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010161 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin (as calcium)) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซูโรติน (10 มก. ชนิดเมด็) (SUROTIN (10 MG TABLET)) และ  

ซูโรติน (20 มก. ชนิดเมด็) (SUROTIN (20 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด วิจยั 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2565 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

SUROTIN TABLET เป็นผลิตภัณฑ์ยาชนิดเม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Rosuvastatin calcium  
สมมูลกับ Rosuvastatin 10 และ 20 มิลลิกรัม ซึ่ ง Rosuvastatin calcium เป็นอนุพันธ์ของกรด heptenoic ที่ ได้ 
จากการสังเคราะห์  มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด โดยออกฤทธิ์ เป็นตัวยับยั้ งในเชิงแข่งขันและจ าเพาะต่อเอนไซม์   
3 - hydroxymethylglutaryl - CoA (HMG - CoA) reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เป็นตัวก าหนดอัตราการเปลี่ยน HMG - CoA 
ไปเป็น mevalonate ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเลสเตอรอล  

ผลิตภัณฑ์ยานี้มีรายงานการศึกษาชีวสมมูลของยาในมนุษย์ (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ 
ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (CRESTOR®) และรายงานการเปรียบเทียบการละลายยาในหลอดทดลอง (Pharmaceutical 
Equivalence Study) 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ส่วนประกอบ : ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Rosuvastatin calcium สมมูลกับ 
Rosuvastatin 10 มิลลิกรัม และ 20 มิลลิกรัม 

2. กลไกการออกฤทธิ์  : ลดไขมันในเลือดโดยยับยั้ ง ในเ ชิงแข่ งขันและจ า เพาะต่อเอนไซม์   
3 - hydroxymethylglutaryl - CoA (HMG - CoA) reductase 

3. ข้อบ่งใช้ : ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ  
(Dyslipidemias) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท สยามฟารม์าซูติคอล จ ากดั       0 2625 9999 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

รหัส : 03020022 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หมวกเลเซอร์ปลูกผมโดยใช้เทคโนโลยีบ าบัดด้วยแสงเลเซอร์ก าลังต่ า 
 ( Laser Cap for Hair Regrowth Using Low Level Laser 
 Therapy Technology) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ไพร์ม หมวกเลเซอร์ปลูกผม (PRIME™ Laser Cap for Hair 

Regrowth) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จ ากัด โดยได้รับทุนอุดหนุนจาก

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอรร์าพี จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอรร์าพี จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 PRIME ™ หมวกเลเซอร์ปลูกผมโดยใช้เทคโนโลยีบ าบัดด้วยแสงเลเซอร์ก าลังต่ า ใช้ท าการรักษาอาการผมร่วง 
ผมบางจากกรรมพันธ์ุทั้งในเพศชายและหญิง  โดยแสงเลเซอร์ที่ใช้นี้ท าการกระตุ้น mitochondria ในเซลล์รากผมให้กลับมา
ท างานได้เป็นปกติการใช้งาน ครั้งละ 20 - 30 นาที วันเว้นวัน เวลาใดก็ได้ที่สะดวก จะสามารถเห็นความแตกต่างได้ภายใน  
4 - 6 เดือน โดยปราศจากผลข้างเคียง (อ้างจากงานวิจัยต่างประเทศ และผลการวิจัยในมนุษย์ที่ทางบริษัทท าร่วมกับ  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ผลงานช้ินนี้มีจ านวนเลเซอร์มากกว่าหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีผู้น าเข้า 
จากต่างประเทศ  ซึ่งจ านวนเลเซอร์ (ความเข้มข้นแสงเลเซอร์) ท่ีใช้ มีผลโดยตรงต่อการกระตุ้นให้เซลล์รากผมท างาน  
หากน้อยไปจะไม่ได้ผล หากมากไปจะท าอันตรายต่อผู้ใช้งาน โดยผลงานช้ินนี้ได้ถูกวิจัยและตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
ทางการแพทย์ระดับนานาชาติ และวารสารวิชาการทางการแพทย์แล้ว 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีรูปทรงเป็นหมวกโดยมีเลเซอร์อยู่ภายในหมวก และมีส่วนควบคุมเลเซอร์อยู่ภายนอก สามารถถอด

ประกอบได้ 
2. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้ 
3.   เลเซอร์ชนิด เลเซอร์ไดโอด 650+/-20 nm และมีจ านวน 224 ตัว 
4.   ก าลังแสงเลเซอร์อยู่ในระดับ Laser Safety Class 3R ตาม IEC60601-2-22 
5.   ส่วนควบคุมเลเซอร์มีปุ่มปิด - เปิด ที่มีแสงแสดงสถานการณ์ท างานสีเขียว 
6.  ส่วนควบคุมเลเซอร์มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion ขนาด 18650 แรงดัน 11.1 V กระแสไฟฟ้า  

2200 mAh 
7.   ส่วนควบคุมเลเซอร์มีการออกแบบให้สามารถจ่ายกระแสไฟสูงสุดไม่ต่ ากว่า 1A 
8.  มี Battery Charger ขนาด 12.6 V, 2 Ah ซึ่งผ่านการทดสอบ IEC60601-1 
9.  อุปกรณไ์ดร้ับการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-2-22 
10. อุปกรณ์ได้รับการทดสอบความเข้ากันทางชีวภาพ (Biocompatibility) Cytotoxicity (ISO10993-5), 

Skin Irritation (ISO10993-10), Skin Sensitization (ISO10993-10) 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

11. ผู้ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์กับทางกองควบคุมเครื่องมือแพทย์  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีระบบควบคุมคุณภาพ ISO 13485 

12. ระยะเวลารับประกันผลิตภณัฑ์ 1 ปี นับแต่วันส่งมอบผลติภณัฑ์ 
 

หมายเหต ุ : ค าแนะน าการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน 
 

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

  บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จ ากัด      0 2439 1417 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  

รหัส : 07010002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - S , ECO - ONE , ECO - TWO 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท 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 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  
 โคมไฟถนน ประเภท LED ที่ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี LED มาท าเป็นโคมไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% มีการออกแบบการระบายความร้อนของตัวโคม (Housing) วงจรอุปกรณ์ขับ (driver) ให้เหมาะสม 
กับตัว LED ท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพการท างานสูง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งต่างจากโคมไฟ
ถนนเดิมโดยมากจะใช้หลอด High pressure sodium ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีสารปรอท และรังสี UV ที่มีอันตราย รวมถึง
มีอายุการใช้งานที่สั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถให้แสงสว่างในพื้นที่ถนน หรือพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ได้อย่างครอบคลุม 
และตรงตามความต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายแสง และการรวมแสงของ Lens ที่ออกแบบให้ใช้ในพื้นที่ และ
ความต้องการลูกค้าท่ีแตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในพืน้ท่ีนั้น ๆ ได้ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560  

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 

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

 
 

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2271 4888 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ECO - TUBE 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
   2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
 3.  บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั 
 4.  บริษัท เบตเตอร์ เวิรล์ด ทราฟฟิค จ ากัด 
 5. บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:  
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่าง  ๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบท้ังในส่วนของ
ชุด LED module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่า 50%  
ไร้ซึ่งรังสี UV และสารปรอท ซึ่งต่างจากหลอด T8 ฟลูออเรสเซนต์อย่างสิ้นเชิง ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน และด้านความ
ปลอดภัย อีกทั้งหลอด LED TUBE T8 ยังมีประสิทธิภาพ การส่องสว่างสูงถึง 140 - 145 lm/W และชุด Drive ออกแบบให้ม ี
Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV มากกว่าหลอดที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่า
แค่ประมาณ 1 kV 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2560  

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มเติม เง่ือนไข ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สินค้า ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562  

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

 
 
 
 
 

  บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ ากัด      0 2271 4888 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดไุฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป ์(LED TUBE T8) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  หลอดไฟ แอลอีดี ที8 (LED - T8) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท แอลแอนด์อี โซลิดสเตท จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย :  - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม:   
 หลอดไฟแอลอีดี ทิวป์ ให้แสงสว่างในบริเวณอาคารส านักงาน หรือพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร สามารถ
น าไปใช้ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบท้ังในส่วนของ
ชุด LED Module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ หลอด LED TUBE T8 มีประสิทธิภาพการส่องสว่าง 
มากกว่า 150 lm/W และชุด Driver ออกแบบให้มี  Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV. มีการใช้
วัตถุดิบพลาสติกที่ไม่ติดไฟและกระจายแสงได้ดีมาท าเป็นตัวหลอดซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดการลุกลามของเปลวไฟอัน
เนื่องมาจากการลัดวงจรภายในหลอด ซึ่งอาจพบในหลอดด้อยคุณภาพท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  มีประสิทธิภาพการส่องสว่างมากกว่า 150 lm/W 
2.  ให้แสงสีขาว อุณหภูมิสี 6500 K มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 500 K 
3.  มีค่าฮาร์มอนิค น้อยกว่า 15% 
4.  ค่าความถูกต้องของสี CRI มากกว่า 80 
5.  มุมกระจายแสง มากกว่า 150 องศา 
6.  ตัวหลอดท าจากวัตถุดิบประเภทโพลีคาร์บอเนตที่ผ่านการทดสอบการติดไฟท่ีระดับ UL94VO 
7.  มีความเสี่ยงของปริมาณสเปคตรัมแสงในช่วงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายต่อสายตามนุษย์  

(Blue Light Hazard) ในระดับศูนย์ 
   8.  Surge Protection 2 kV. 

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

 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)      0 2248 8133 
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   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 
 

: อื่นๆ 

รหัส : 14000005 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ELIDE FIRE® EXTINGUISHING BALL 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2560 - กันยายน 2563 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® มีน้ าหนัก 1.3 ± 0.2 กิโลกรัม รูปร่างทรงกลมเหมาะมือ ส าหรับโยน ทอย ปา กลิ้ง 
เข้ากองเพลิง การท างานของลูกบอลดับเพลิง 1 ลูก มีอายุการใช้งาน 5 ปี สามารถดับเพลิงได้ทั้ง 

ประเภท 1-A* คือ ไฟที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ หรือพลาสติกต่าง ๆ โดยการใช้งาน 
เฝ้าระวังได้และระงับเพลิง คือ โยน ทอย ขว้าง ปา เข้ากองเพลิง สามารถโยนเข้าพร้อม ๆ กัน หลาย ๆ ลูกก็ได้ เพื่อให้ 
เพลิงสงบลง อ้างอิงตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิง กรมวิทยาศาตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ข้อ 3.6 หน้า 2 และรายงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ประเภท 5-B* คือ ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย เช่น ห้องจัดเก็บสารเคมีที่ไวไฟ จุดเช่ือมต่อแก๊ส LPG 
หรือ NGV เมื่อเปลวไฟเผาไหม้ลกูบอลดับเพลงิ ภายใน 3 - 10 วินาที ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®  จะท างาน แตกกระจาย
ผลักดันสารเคมีเป็นผงแป้ง ออกมาดับไฟได้โดยอัตโนมัติ และมีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 140 dBC การติดตั้งให้ติดตั้ง 
อยู่ในระยะเหนือจุดเสี่ยง 1 เมตร หรือ 3.28 ฟุต อ้างอิงตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิง กรมวิทยาศาตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2546  ข้อ 3.7 หน้า 2 , ข้อ 5.5 หน้า 3 และรายงาน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ประเภท C* คือ ไฟท่ีใช้น้ าดับไม่ได้ เช่น บริเวณเหนือปลั๊กไฟฟ้า ใช้ติดตั้งไว้เฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัย โดยเมือ่
เปลวไฟเผาไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะท างานภายใน 3 - 10 วินาที และจะระเบิดผงเคมีแห้งออกมาดับไฟได้ 
โดยอัตโนมัติ และมีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 140 dBC อ้างอิงตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิง กรมวิทยาศาตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ข้อ 3.8 หน้า 2 , ข้อ 5.5 หน้า 3  และรายงาน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ลักษณะเด่นของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®   
- ใช้ดับเพลิง ใช้เฝ้าระวัง เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ท างานจะมีเสียงดัง จะท าให้ผู้ที่ไม่รู้ว่า 

ไฟไหม้สามารถรู้ได้ทันทีว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น   
- ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ที่ติดตั้งนั้นจะคอยท าหน้าท่ีเฝ้าระวังเพลิงในจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ เมื่อเกิด 

เพลิงไหม้ ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® จะท างาน และหน้าที่ดับเพลิงก่อนที่เพลิงจะลุกลามไปยัง
เพดานบ้าน อาคาร  
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- ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนชรา การท างานจะท างานเมื่อ 
โดนเปลวไฟเท่านั้น 

- ส่วนผสมต่าง ๆ ของสารเคมีที่บรรจุในลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ไม่เป็นอันตรายต่อคน และ
สิ่งแวดล้อม และไม่มีช่ืออยู่ในรายการของสารเคมีอันตราย และท าลายสิ่งแวดล้อมขององค์กรสากล 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟจะเผาไหม้สิ่งของนั้น เมื่อลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ท างาน จะไม่ท าให้สิ่งของ 
ข้างนอกกองเพลิงเสียหาย เพราะการท างานของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® ไม่รุนแรงรวมทั้งวัสดุห่อหุ้ม 
เป็นช้ันโฟมไร้สาร CFC และไม่ลามไฟ ไม่มีวัสดุที่แข็ง  มีแต่วัสดุที่นิ่ม ดังนั้น จึงไม่ท าให้สิ่งของที่อยู่ 
นอกกองเพลิงเสียหาย 

หมายเหตุ : ความหมายของค าที่ใช้อ้างอิงจากบทนิยามตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิง กรมวิทยาศาตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ดังนี ้

1. ลูกบอลดับเพลิง หมายถึง อุปกรณ์ดับเพลิงส าหรับดับเพลิงขั้นต้น สามารถหยิบยกเคลื่อนที่ได้ง่าย  
มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือทรงอ่ืน ภายในประกอบด้วยสารดับเพลิงและเช้ือปะทุ มีเปลือกนอกเป็นวัสดุนิ่ม 

2. เพลิงประเภท A หมายถึง เพลิงท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก 
3. เพลิงประเภท B หมายถึง เพลิงท่ีเกิดขึ้นจากของเหลวติดไฟ ก๊าซ ไข และน้ ามันต่าง ๆ  
4. เพลิงประเภท C หมายถึง เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ วัตถุท่ีมีกระแสไฟฟ้า 
5. เพลิงประเภท D หมายถึง เพลิงที่เกิดจากโลหะต่าง ๆ ที่ติดไฟ เช่น แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม 

เซอร์โคเนียม ไทเทเนียม 
6. การดับเพลิงประเภท A* หมายถึง การดับเพลิงประเภท A แต่แตกต่างกับเพลิงประเภท A ในมาตรฐาน

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วที่วิธีการเรียงไม้ส าหรับการทดสอบสมรรถนะการดับเพลิง 
7. การดับเพลิงประเภท B* หมายถึง การเฝ้าระวังเพลิงประเภท B 
8. การดับเพลิงประเภท C* หมายถึง การเฝ้าระวังเพลิงประเภท C ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร 
(อ้างอิงตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิงฯ ข้อ 3 หน้า 1 และ 2) 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2560 

- แก้ไขรายละเอยีดคณุสมบัตินวัตกรรม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 
 

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

 

 

  บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จ ากดั      0 3841 4184 - 5 



25 
 

   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ พฤศจิกายน 2562  ส านักงบประมาณ 
  

ด้านอื่น ๆ 
รหัส : 14000026 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ซอสปรุงรสจากพืชหัว (Seasoning Sauce from Tuber) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ (MasterChef Umami Sauce) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ลองไลฟ์ จ ากัด วิจัยร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและ

บรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ลองไลฟ ์จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ลองไลฟ ์จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ทีพี อินโนเทค จ ากัด 
  2. บริษัท โฮลี่ ฟาร์ม จ ากดั 
  3. บริษัท ดีมีนา จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ลองไลฟ ์จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปรุงรสอาหารชนิดใหม่ที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ  
ที่น ามาพัฒนาโดยเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดความเข้มข้นสูง (Concentration) และการยืดอายุการเก็บรักษาด้วยวิธีการ Hurdle 
Technology เพื่อสร้างความคงตัวและคุณภาพที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิทั่วไป ซึ่งเป็นหลักการ
เดียวกันที่ท าให้น้ าผึ้งมีอายุการเก็บรักษาได้นาน โดยซอสมาสเตอร์เชฟอูมามินี้ ผลิตจากวัตถุดิบหลัก คือ พืชหัว 4 ชนิด ได้แก ่
แครรอท ฟักทอง เผือก และหัวไชท้าว เป็นซอสที่ปราศจากสารเคมีในการสกัด การผลิต และการปรุงแต่งสี กลิ่น รส ต่าง ๆ  
มีอายุการเก็บรักษาได้นาน 2 ปี (โดยไม่มีวัตถุกันเสีย) ด้วยเหตุดังกล่าว ซอสตัวนี้จึงไม่มีส่วนประกอบของโซเดียมแฝงที่มา
จากผงชูรส อิมัลซิไฟเออร์ และวัตถุกันเสีย ส าหรับคุณสมบัติในการปรุงอาหารที่แตกต่างจากการปรุงด้วยเครื่องปรุงอื่น ๆ  
คือสามารถใช้ซอสตัวนี้เพียงตัวเดียวก็สามารถตอบโจทย์ความอร่อยได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องปรุงชนิดอื่น ๆ เสริม ส าหรบั
การปรุงรสเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ นอกจากซอสชนิดนี้จะใช้ปรุงอาหารในระดับครัวเรือนแล้ว ยังสามารถน าเป็นส่วนผสม 
ในการปรุงอาหารระดับอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเติมเต็มรสชาติด้วยเครื่องปรุงรสที่ปราศจากสารเคมี 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. วัตถุดิบหลักมาจากพืชหัว 4 ชนิด ได้แก่ เผือก แครอท ฟักทอง และหัวไชท้าว  
2. ปราศจากวัตถุกันเสีย โดยสามารถเก็บรักษาได้นาน 24 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
3. ปราศจากผงชูรส (MSG) 
4. รสชาติหวานได้จากน้ าตาลอ้อยที่ไม่ผ่านการฟอกสี 
5. รสชาติเค็มได้จากเกลือ ได้แก่ เกลือสินเธาว์ และเกลือหิมาลัย 
6. เฉพาะกรณีของซอสมาสเตอร์เชฟอูมามิที่ได้รับการพัฒนาเป็นสูตรลดโซเดียม มีรายละเอียดของเกลือ

ที่เป็นส่วนผสมดังนี้ 
-  กรณีเป็นซอสสูตรลดโซเดียม มีส่วนผสมของเกลือโพแทสเซียม (Mineral salt : INS508) 
-  เกลือโพแทสเซียมได้รับการอนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ 
- เกลือโพแทสเซียมควรพึงระวังในกลุ่มคนที่มีภาวะไตวาย (ภาวะที่ไตขับของเสียและแร่ธาตุ

ส่วนเกินได้น้อยลง) โดยให้ใช้ตามค าแนะน าของแพทย์ 
 

  บริษัท ลองไลฟ ์จ ากัด      08 1951 1398 




