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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

รายการนวัตกรรมไทย 

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
1 01010023 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรฑีา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 

ยางธรรมชาติ ประเภท A 
  

  รุ่น NUG - FULL PU (NR)   
  1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 4,035.00 
 

 
1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/
 กิโลกรมั 

ตารางเมตร 4,084.00 

 
 

1.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
 กิโลกรมั 

ตารางเมตร 4,134.00 

 
 

1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
 กิโลกรมั 

ตารางเมตร 4,202.00 

 
 

1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 4,271.00 

 

 

หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
2.  ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เท่านั้น  ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง 
3. แก้ไขระยะเวลาครบก าหนดอายุการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  

โดยครบก าหนดอายุเดือนมิถุนายน 2568 

  

2 01010025 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ 
และยางธรรมชาติ ประเภท C 

  

 
 

พื้นสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท C 

  

  1.  รุ่น NUG - EPDM Binder (Top Pu) 7 MM   
  1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 2,579.00 
 

 
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,628.00 

 
 

1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,677.00 

 
 

1.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,726.00 

 
 

1.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 2,776.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010025 

(ต่อ) 
พื้นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท C 

  

  2.  รุ่น NUG - EPDM Binder 13 MM   
  2.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม ตารางเมตร 3,886.00 
 

 
2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,083.00 

 
 

2.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 4,133.00 

 
 

2.4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 4,202.00 

 
 

2.5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 4,271.00 

  หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
2.  ราคานี้รวมค่าตดิตั้งและค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

เท่านั้น  ส าหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเตมิตามระยะทาง 
3. แก้ไขระยะเวลาครบก าหนดอายุการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  

โดยครบก าหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566 

  

3 01010029 พ้ืนสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานอเนกประสงค์ จาก 
วัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (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.  ราคานี้รวมค่าตดิตั้งและค่าขนส่ง 
3. แก้ไขระยะเวลาครบก าหนดอายุการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  

โดยครบก าหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566 

  

4 01010032 พ้ืนสังเคราะห์ ประเภท A ส าหรับลู่ลานกรีฑา จาก 
วัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running 
Track from synthetic rubber and natural rubber Type A) 

  

  พื้นสังเคราะห์ประเภท A รุ่น Full Pour 16 MM   

 
 1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR 20 ระหว่าง 40 - 50 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 3,990.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

 
01010032 

(ต่อ) 
2)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 51 - 60 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,050.00 

 
 3)  รองรับราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ระหว่าง 61 - 70 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,110.00 

 

 หมายเหตุ :  
1.  ราคายางธรรมชาต ิSTR 20 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง  
2.  ราคานี้รวมค่าตดิตั้งและค่าขนส่ง 
3.  แก้ไขระยะเวลาครบก าหนดอายุการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  

โดยครบก าหนดอายุเดือนมิถุนายน 2568 

  

5 01010034 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรฑีา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท A 

  
 

  รุ่น LL - FULL PUR(NR)    
  1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม ตารางเมตร 4,035.00 

 
 2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,084.00 

 
 3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,134.00 

 
 4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,202.00 

 
 5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,271.00 

 

 หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อ

หรือสั่งจ้าง 
3. เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย 

  

6 01010035 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ 
และยางธรรมชาติ ประเภท C 

 
 

 
 

 
 พื้นสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ 

ยางธรรมชาติ ประเภท C 
 
 

 
 

  1) รุ่น LL - EPDM Binder (Top Pu) 7 MM   

 
 1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท /

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,579.00 

 
 1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,628.00 

 
 1.3)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,677.00 

 
 1.4)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,726.00 



4 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

 
01010035 

(ต่อ) 
1.5)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,776.00 

  2)  รุ่น LL – EPDM Binder (Top Acrylic) 13 MM   

 
 2.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท /

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,707.00 

 
 2.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,775.00 

 
 2.3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,845.00 

 
 2.4)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,914.00 

 
 2.5)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 2,983.00 

 
 พื้นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ

ยางธรรมชาติ ประเภท C  
  

  1)  รุ่น LL - EPDM Binder 13 MM   

 
 1.1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท /

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 3,805.00 

 
 1.2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรัม 
ตารางเมตร 3,891.00 

 
 1.3)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,062.00 

 
 1.4)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,202.00 

 
 1.5)  รองรบัราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 4,271.00 

 

 หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อ

หรือสั่งจ้าง 
3.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย 

  

7 01010037 พ้ืนสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรฑีา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ  
ยางธรรมชาติ ประเภท B 

  

  รุ่น Sandwich (NR)   
  1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ไม่เกิน 75 บาท /กิโลกรัม ตารางเมตร 2,948.00 
  2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 76 - 95 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 3,000.00 

  3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 96 - 115 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 3,050.00 



5 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010037 

(ต่อ) 
4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 116 - 135 บาท/

กิโลกรมั 
ตารางเมตร 3,120.00 

  5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ระหว่าง 136 - 155 บาท/
กิโลกรมั 

ตารางเมตร 3,190.00 

  หมายเหตุ :  
1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 1 ณ วันท่ีตกลงราคาในการสั่งซื้อ

หรือสั่งจ้าง 
3.  เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย 

  

03 ด้านการแพทย์ 

0301 ยา 
8 03010200 ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox) 

(เอ็กซซีร็อกซ์ : EXSIROX) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 830.00 
9 03010201 ยาไลเนโซลิด (Linezolid) 

(ลินิซ : LINEAZ) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 600 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 9,600.00 
10 03010202 ยาโมซาไพรด์ ซิเตรต (Mosapride Citrate) 

(มาซท์ : MAZT) 
  

  ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 360.00 
11 03010203 ยาโคลีน ฟีโนไฟเบรต (Choline Fenofibrate) 

(ออมนิพิกซ์ : OMNIPIX) 
  

  ชนิดแคปซูล ขนาด 135 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 480.00 
12 03010204 ยาเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide) 

(เคอร์เทท : KERTET) 
  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิลม์ ขนาด 20 มิลลิกรมั (30 เม็ด) กล่อง 1,000.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
13 07020016 เคร่ืองแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ท างานแบบขนานกันได้

แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เคร่ือง (Bidirectional Parallel Inverter) 
  

 
 

รุ่น APOLLO S - 219CpH  
(Rated power : 5 kVA/5 kW, Type : Tower) 

เครื่อง 
 

114,000.00 

  หมายเหตุ :  
1. ราคานี้รวมค่าตดิตั้งและค่าขนส่งท่ัวประเทศ 
2. รับประกันการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนอะไหล่ฟรี เป็นระยะเวลา 2 ปี 
3. เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 

 

  



6 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

08 ด้านยานพาหนะและขนส่ง 

0801 วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะ 
14 08010004 เสาจราจรลม้ลกุจากยางธรรมชาติ  

(Traffic pole from natural rubber) 
  

  ประกอบด้วย    
  เสาจราจรล้มลุก ความสูง 80 ซม.  จ านวน 1 ต้น   
  สติ๊กเกอรส์ะท้อนแสง                จ านวน 3 แถบ            
  น๊อต+พุก ติดตั้ง                      จ านวน 3 ชุด     
  1)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ไม่เกิน 40 บาท/กิโลกรัม ชุด           1,080.00  
  2)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ระหว่าง 41 - 50 บาท/

กิโลกรมั 
ชุด          1,090.00  

 
 

3)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ระหว่าง 51 - 60 บาท/
กิโลกรมั 

ชุด           1,100.00  

 
 

4)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ระหว่าง 61 - 70 บาท/
กิโลกรมั 

ชุด           1,110.00  

 
 

5)  รองรับราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ระหว่าง 71 - 80 บาท/
กิโลกรมั 

ชุด           1,120.00  

 

 

หมายเหตุ :  
1.  ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง 
2.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งระยะทางไมเ่กิน 60 กิโลเมตร 

เริ่มต้นจาก อ.สามพราน จ.นครปฐม และไม่รวมค่าตดิตั้ง 

  

14 ด้านอ่ืน ๆ 
15 14000001 ผลิตภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดลกูน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์    
  1)  ขนาด 30 กรัม  ซอง 10.00 
  2)  ขนาด 100 กรัม ซอง 25.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 2 ราย 
  

16 14000002 กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)   
  1)  แพ็คคู ่ แพ็ค 300.00 
  2)  แพ็คเดี่ยว แพ็ค 150.00 
  หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทน

จ าหน่าย จ านวน 4 ราย 
  

17 14000023 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก 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 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ล าดับ 
ที ่

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 14000023 

(ต่อ) 
2) มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) ประกอบด้วย   

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

กล่อง 2,380.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มรายชื่อผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และระบรุุ่น/
ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย 

  

18 14000024 ผลิตภัณฑ์ป้องกนัและก าจัดลกูน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน   
  มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) ประกอบด้วย 

ไดฟลเูบนซูรอน 13.33% w/w (40 มิลลิกรมั/เม็ด) ปรมิาณสุทธิ 
300 มิลลิกรัม/เมด็ บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ านวน 5 แผง/กล่อง  

กล่อง 1,195.00 

  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย   
19 14000029 เคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จลุินทรีย์  

(Food Waste Recycling Machine) 
  

  เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ ขนาด 100 กิโลกรัม 
ประกอบด้วย 

เครื่อง 
 

1,400,000.00 

  -  เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ BioAxel  
จ านวน 1 เครื่อง  

  

  -  ชุดท าน้ าหมักชีวภาพและระบายน้ าทิ้งจากขยะ จ านวน 1 
ชุด 

  

  -  เครื่องช่ังดิจิตอล 200 กิโลกรมั จ านวน 1 อัน   
  -  ที่ฉีดน้ าส าหรับล้างท าความสะอาด จ านวน 1 อัน   
  -  จุลินทรียล์ักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง  

จ านวน 50 กิโลกรัม (จ านวน 10 ถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม) 
  

  อุปกรณ์เสริม   
  1) จุลินทรียล์ักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง บรรจุ 5 กิโลกรัม ถุง 1,000.00 
  2) จุลินทรียล์ักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดน้ า บรรจุ 5 ลิตร ขวด 1,000.00 
  หมายเหตุ :   

1.  ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจดัส่งและตดิตั้งแล้ว 
2.  รับประกันการซ่อมบ ารุง เป็นระยะเวลา 1 ปี 

  

20 14000030 สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเกบ็อิคาริดิน  
(Icaridin Nanoencapsulation Repellent Spray) 

  

  สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน : ลายย์ (LAAI)  
ขนาดบรรจุ 40 มิลลลิิตร 

ขวด 84.00 

  หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010023 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ 
ยางธรรมชาติ ประเภท A 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ  
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท น าไกรยูนเิวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท น าไกรยูนเิวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลซูั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. บริษัท ไฟเบอร์เทริ์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท น าไกรยูนเิวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2562 - มิถุนายน 2568 (5 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร และลดการน าเข้า  
ยางสังเคราะห์จากต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ริเริ่ม
สร้างนวัตกรรมของคนไทย พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่ - ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ จากวัสดุ 
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ช่วยลด
ปัญหายางพาราล้นตลาด บริษัทฯ จึงมีความสนใจและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว มาพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นลู่วิ่ง 
ลานกรีฑา โดยผสมเม็ดยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลอืบหรือติดตั้งพ้ืนผิวยางสังเคราะห์ลงบนผิวพื้นคอนกรีตหรอืผิวพืน้
ยางมะตอย ให้คุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาวะอากาศ สามารถรองรับแรงกระแทก และลดอาการบาดเจ็บ 
จากการเดิน การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติที่ใช้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงมาตรฐาน 
มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) (เม็ดยางด า) และผลิตภัณฑ์  
มีคุณสมบัติลู่ลานกรีฑาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พื้นสังเคราะห์) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
  รุ่น NUG - FULL PU (NR) (พื้นลู่วิ่งระบบ FULL PUR ผสมยางธรรมชาติ) ประเภทพื้นลู่ลานกรีฑา  
พื้นยางสังเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (พื้นสังเคราะห์) ประเภท A พื้นยางสังเคราะห์เนื้อแน่น 
ผิวหน้านิ่ม มีความยืดหยุ่น มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก โดยระบบฐานเป็นการใช้  
เศษยางสังเคราะห์โพลียูริเทนและลงทับผิวบนด้วยเม็ดยางธรรมชาติ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

1. ช้ันล่าง (Elastic Layer) ของระบบ FULL PUR ใช้เนื้อยางสังเคราะห์โพลียูริเทนและเม็ดยางด า 
ผสมยางธรรมชาติ (EPDM NR, Black) ความหนารวม 10 - 11 มิลลิเมตร 

2. ช้ันบน (Top Layer) ของระบบ FULL PUR ใช้เนื้อยางสังเคราะห์ (Polyurethane) และเม็ดยาง
สังเคราะห์สีผสมยางธรรมชาติ (EPDM NR, Color) ความหนารวม 3 - 3.6 มิลลิเมตร 
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2562 
- แก้ไขระยะเวลาครบก าหนดอายุการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยครบก าหนดอายุเดือนมิถุนายน 2568  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 
 

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

 

  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด      0 2360 7619 - 21 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010025 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ 
และยางธรรมชาติ ประเภท C 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ  ส าหรับ 
ลานอเนกประสงค์ พื้นทางเท้าและสวนสุขภาพ 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท น าไกรยูนเิวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท น าไกรยูนเิวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลซูั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. บริษัท ไฟเบอร์เทริ์ฟ แอนด์ ซอย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท น าไกรยูนเิวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2562 - มิถุนายน 2566 (3 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร และลดการน าเข้ายาง
สังเคราะห์จากต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงได้ริเริ่ม
สร้างนวัตกรรมของคนไทย พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่ -ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ จากวัดสุยาง
สังเคราะห์และยางธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ช่วยลด
ปัญหายางพาราล้นตลาด บริษัทฯ จึงมีความสนใจและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว มาพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นลู่วิ่ง 
ลานกรีฑาโดยผสมเม็ดยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบหรือติดตั้งพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบนผิวพื้นคอนกรีตหรือผิวพื้น
ยางมะตอย ให้คุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาะอากาศ สามารถรองรับแรงกระแทก และลดอาการบาดเจ็บ 
จากการเดิน การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติที่ใช้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงมาตรฐาน 
มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยางใช้ท าพื้นสังเคราะห์) (เม็ ดยางด า) และผลิตภัณฑ์ 
มีคุณสมบัติลู่ลานกรีฑาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พื้นสังเคราะห์) 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. รุ่น NUG - EPDM Binder (Top Pu) 7 MM 
1.1 พื้นยางสังเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 ประเภท C  
1.2 เม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติรวมสารยึดเกาะและ TOP PU ความหนารวม 7 มิลลิเมตร 

2. รุ่น NUG - EPDM Binder 13 MM 
2.1 พื้นยางสังเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 ประเภท C  
2.2 โดยระบบฐานเป็นการใช้ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 

ประเภท C 
 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ กันยายน 2562 
- แก้ไขระยะเวลาครบก าหนดอายุการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยครบก าหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 

  บริษัท น าไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จ ากัด      0 2360 7619 - 21 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  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 - มิถุนายน 2566 (3 ปี 7 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 โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และความรู้จากรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อใช้ท าพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐานตาม มอก. 2683 - 
2558 

2.  พื้นสังเคราะห์ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานการผลิตพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐาน
ตาม มอก. 2683 - 2558 

3.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่มีส่วนประกอบจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ที่ปลอดจากสารเคมี
ปนเปื้อน ภายใต้ข้อก าหนด RoHS  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2562  

- แก้ไขระยะเวลาครบก าหนดอายุการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยครบก าหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 

  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากดั       0 3440 6431 หรือ 06 1515 8998 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010032 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์  ประเภท A  ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุ 
 ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running
 Track from synthetic rubber and natural rubber Type A) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท A จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
 PKT ( Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM 
 rubber blend PKT Type A) 
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 :  ธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2568 (5 ปี 6 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 อกีท้ังยังมุ่งมั่นใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 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  และเทคโนโลยีการผลิตพื้นสั งเคราะห์  โดยได้รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้จากรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อใช้ท าพื้นสังเคราะห์ที่ได้รับรอง
มาตรฐานตาม มอก. 2683 - 2558 

2.  พื้นสังเคราะห์ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานการผลติพื้นสังเคราะห์ที่ไดร้ับรองมาตรฐาน
ตาม มอก. 2683 - 2558 

3.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่มีส่วนประกอบจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ที่ปลอดจากสารเคมี
ปนเปื้อน ภายใต้ข้อก าหนด RoHS  

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ธันวาคม 2562  

- แก้ไขระยะเวลาครบก าหนดอายุการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยครบก าหนดอายุเดือนมิถุนายน 2568  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 

  บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จ ากดั       0 3440 6431 หรือ 06 1515 8998 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010034 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ
ยางธรรมชาติ ประเภท A 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท บารอน รับเบอร์ จ ากัด 
 2.  บริษัท เลิศลอย เลเซอร์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2568 (5 ปี 1 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 การก่อสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา โดยใช้ยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์บนพ้ืนคอนกรีต 
หรือพื้นยางมะตอยที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น สามารถรองรับการกระแทกได้ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้มีการน าเม็ดยางพารา 
มาทดแทนยางสังเคราะห์ หรือเม็ดยางรีไซเคิล โดยได้มีการปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  
โดยมีวัสดุเม็ดยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก.  2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยาง 
ใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศ โดยกลับมาใช้วัตถุดิบในประเทศ  
ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

รุ่น LL - FULL PUR (NR) (พื้นลู่วิ่ งระบบ FULL PUR ผสมยางธรรมชาติ ) ประเภทลู่ลานกรีฑา  
ระบบ FULL PUR เป็นพื้นยางสังเคราะห์เนื้อแน่น ผิวหน้านิ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติรอ งรับการกระแทก 
ใช้เพื่อรองรับกิจการเดิน ระบบฐานเป็นการใช้เศษยางผสมยางสังเคราะห์ โพลียูรีเทนและลงทับหน้าด้วยเม็ดยางสี ตามเกณฑ์
มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (พ้ืนสังเคราะห์) ประเภท A  

ช้ันล่าง (Elastic Layer) ใช้เนื้อยางสังเคราะห์ โพลียูรีเทน และเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ ความหนา 
10 - 11 มิลลิเมตร (Polyurethane & EPDM NR (Black) 10 - 11 mm.) โดยมีวัสดุเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ (EPDM 
NR Black) มีขนาดของเม็ดยาง 1 - 3 มิลลิเมตร (มีสัดส่วนของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% ของเนื้อยางสังเคราะห์  
มีคุณสมบัติอ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2682 - 2558 
  ช้ันบน (Top Layer) ใช้เนื้อยางสังเคราะห์ และเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ ความหนา 3 - 3.5 มิลลิเมตร 
(Polyurethane & EPDM NR (Black) 3 - 3.5 mm.) โดยมีวัสดุเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาต ิ(EPDM NR Color) มีขนาดของ
เม็ดยาง 2 - 4 มิลลิเมตร 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 

 

 บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด      0 3431 1119 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010035 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์      
และยางธรรมชาติ ประเภท C 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับสนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ 
จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์       

หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท บารอน รับเบอร์ จ ากัด 
 2.  บริษัท เลิศลอย เลเซอร์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2566 (3 ปี 1 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ โดยใช้ยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบ
พื้นผิวยางสังเคราะห์บนพื้นคอนกรีต หรือพื้นยางมะตอยที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น สามารถรองรับการกระแทก ช่วยลด
อาการบาดเจ็บได้ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้มีการน าเม็ดยางพารามาทดแทนยางสังเคราะห์ หรือเม็ดยางรีไซเคิล โดยได้มีการปรับปรุง
สูตรให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยมีวัสดุเม็ดยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 (ก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมด็ยางใช้ท าพ้ืนสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 
(ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) ประเภท C เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติ 
ในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางที่ตกต่ า ลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศ โดยกลับมาใช้วัตถุดิบในประเทศ 
ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณสมบัติเฉพาะ 
  1)  พื้นสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C 
   1.1)  รุ่น LL - EPDM Binder (Top PU) 7 MM 

-  ใช้เป็นพื้นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล  
สนามบาสเกตบอล เป็นต้น 

-  พื้นสนาม ประกอบด้วย ช้ันเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนา 5 มิลลิเมตร และเคลือบ 
พื้นผิวหน้าช้ันเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนา 2 มิลลิเมตร 

-  วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ ตาม มอก. 2682 - 2558 
-  เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ใช้เพื่อรองรับกิจการการวิ่ง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบมาตรฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์  
ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 ประเภท C 

-  มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และมีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวีได้ 
 1.2)  รุ่น LL – EPDM Binder (Top Acrylic) 13 MM 

-  ใช้เป็นพื้นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล  
สนามบาสเกตบอล เป็นต้น 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

-  พื้นสนาม ประกอบด้วย ช้ันเม็ดยางผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ หนา 13 มิลลิเมตร และ
เคลือบสีอะคริลิค 0.5 มิลลิเมตร มีความยืดหยุ่น ลดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

-  วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ ตาม มอก. 2682 - 2558 
-  เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก ใช้เพื่อรองรับกิจการการวิ่ง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบมาตรฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์  
ตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 ประเภท C 

-  มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และมีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวีได้ 
2)  พื้นสังเคราะห์ส าหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C 

2.1)  รุ่น LL - EPDM Binder 13 MM 
-  ใช้ส าหรับลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น พื้นทางเดิน ลานสวนสุขภาพ และลานกิจกรรมอื่น ๆ 
-  เม็ดยางผสมยางธรรมชาติและสารยึดเกาะ 13 มิลลิเมตร โดยช้ันบนเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ 

และสารยึดเกาะหนา 6 มิลลิเมตร ส าหรับช้ันล่างเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ และสารยึดเกาะ  
7 มิลลิเมตร 

-  พื้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ มีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการกระแทก และลด  
การบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ใช้ส าหรับทางเดิน วิ่งเล่น และกิจกรรมต่าง ๆ 

-  เป็นพื้นสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน และมีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวีได้ 
 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2563 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 
 

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

 บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด      0 3431 1119 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010037 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ส าหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ
ยางธรรมชาติ ประเภท B 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ 
หน่วยงานที่พัฒนา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท บารอน รับเบอร์ จ ากัด 
 2.  บริษัท เลิศลอย เลเซอร์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มิถุนายน 2563 - มีนาคม 2567 (3 ปี 9 เดือน) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 การก่อสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา โดยใช้ยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบพื้นผิวยางสังเคราะห์บนพ้ืนคอนกรีต 
หรือพื้นยางมะตอยที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น สามารถรองรับการกระแทกได้ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้มีการน าเม็ดยางพารา  
มาทดแทนยางสังเคราะห์ หรือเม็ดยางรีไซเคิล โดยได้มีการปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม เพื่ อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  
โดยมีวัสดุเม็ดยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยาง 
ใช้ท าพื้นสังเคราะห์) และคุณสมบัติพื้นสนามกีฬาตามมาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พื้นสังเคราะห์) เป็นการส่งเสริมการลดการน าเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศ โดยกลับมาใช้วัตถุดิบในประเทศ  
ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดในปัจจุบัน 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  พื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์ผิวหน้านุ่ม ยืดหยุ่น แข็งแรงใช้ส าหรับพื้นลู่วิ่งและลานกีฬา ทั้งกลางแจ้ง
และในร่ม   

2.  พื้นมีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อรองรับกิจกรรมการเดิน การวิ่ง การออกก าลังกายในร่มและ
กลางแจ้ง โดยการใช้เม็ดยางด าธรรมชาติ (EPDM NR Black) ผสมบายเดอร์ (Binder) ผสมโพลียูรีเทน 
(Polyurethane) และลงทับหน้าด้วยเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ (EPDM NR Color) ตาม มอก. 2683 - 
2558 ประเภท B          

3.  เนื้อยางสังเคราะห์ และเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ 5 มิลลิเมตร (Polyurethane & EPDM NR Color 
5 mm.)   

4.  สารยึดเกาะ และเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ 12 มิลลิเมตร (Polyurethane Binder & EPDM NR 
Black 12 mm.)  

5.  วัสดุเม็ดยางสีผสมยางธรรมชาติ (EPDM NR Color) มีขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร   
6.  วัสดุเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ (EPDM NR Black) มีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร (มีสัดส่วนของ 

ยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% ของเนื้อยางสังเคราะห์ มีคุณสมบัติอ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานเลขที่  
มอก. 2682 - 2558  

7.  เป็นระบบพื้นที่เหมาะส าหรับสนามระดับท้องถิ่น  
8.  มีคุณสมบัติป้องกันยูวี มีความยืดหยุ่นสูง และน้ าไม่ซึมผ่านได้ 

หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤษภาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 

 บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด      0 3431 1119 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 

รหัส : 03010200 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เอ็กซซีร็อกซ์ (EXSIROX) 
หน่วยงานที่พัฒนา : บริษัท ไบโอแลป จ ากัด  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : - 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ไบโอฟารม์ เคมิคลัส์ จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2563 - กันยายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยาดี เฟอราซิรอก (Deferasirox) เป็นยาขับธาตุ เหล็ก ซึ่ งยาดี เฟอราซิรอก (Deferasirox) เป็นยาที่มี
ความจ าเพาะสูงในการจับกับธาตุเหล็ก และเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนท่ีจะถูกขับออกทางอุจจาระเป็นหลัก โดยมีข้อบ่งใช้
ในการรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินเรื้อรังเนื่องจากการถ่ายเลอืด (chronic iron overload due to transfusions) ในผู้ป่วยอายุ
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินเรื้อรังในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการถ่ายเลือด (nontransfusion - 
dependent) ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  มีระบบการขนส่งและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GSDP (Good Storage and 

Distribution Practice) 
2.  เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย มีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ใน Thai 

Healthy Volunteer พบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบ แสดงให้เห็นถึง
ความเท่าเทียมกันกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ จึงสามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบได้ อีกทั้งยังมี
ราคาที่ถูกกว่ายาต้นแบบ จึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ 

3.  เป็นยาที่มีอายุยา 3 ปี (shelf life 3 years) โดยมีผลการศึกษาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
75% RH ซึ่งเป็นสภาวะที่สอดคล้องกับอุณหภูมิของประเทศไทย (ตามข้อมูลใน ASEEAN Guideline 
on Stability of drug product) 

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

 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ไบโอแลป จ ากัด      0 2709 3121 - 2 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010201 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาไลเนโซลิด (Linezolid) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ลินิซ (600 มก. ชนิดเม็ด) (LINEAZ (600 MG TABLET) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2563 - กันยายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 ยา Linezolid เป็นยาต้านแบคทีเรียในกลุ่ม oxazolidinone Linezolid ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของ
แบคทีเรียผ่านกลไกการออฤทธิ์ที่แตกต่างจากยาต้านแบคทีเรียตัวอื่น  ๆ กลไกการออกฤทธิ์ของ Linezolid เกี่ยวข้องกับ 
การไปจับที่ต าแหน่ง 23S ribosamal RNA ของ 50S subunit ของแบคทีเรีย และป้องกันการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน 
ซึ่งเป็นสารเริ่มต้นของ 70S ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการ translation ของแบคทีเรีย Linezolid สามารถ
ยับยั้งการเจริญของ enterococci และ staphylococci รวมถึงสามารถฆ่าเชื้อส่วนใหญ่ของสายพันธ์ุ streptococci 
 ยา Linezolid มีฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกส่วนใหญ่ รวมทั้ง Staphylococcus aureus ที่ทนต่อ 
methicillin (MRSA), streptococci และ Enterococcus faecium ที่ดื้อต่อ vancomycin (VRE) โดยทั่วไป Linezolid 
เก็บไว้ส าหรับการรักษาการติดเช้ือท่ีดื้อต่อยา เช่น MRSA, VRE 
 ผลิตภัณฑ์ยา LINEAZ มีรายงานผลการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ 
ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (ZYVOXTM)   
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. ส่วนประกอบ : ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Linezolid 600 มิลลิกรัม 
2. กลไกการออกฤทธิ์ : ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย โดยจับที่ต าแหน่ง 23S ribosamal RNA 

ของ 50S subunit ของแบคทีเรีย และป้องกันการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งเป็นสารเริ่มต้นของ 70S 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในกระบวนการ translation ของแบคทีเรีย  

3. ข้อบ่งใช้ : โดยทั่วไป Linezolid เก็บไว้ส าหรับการรักษาการติดเช้ือที่ดื้อต่อยา (เช่น MRSA, VRE)  
โดยใช้รักษาโรคปอดบวมจากการติดเช้ือในชุมชน รวมถึงกรณีที่ติดเช้ือแบคทีเรียในเลือดร่วมด้วย  
ปอดบวมจากการติดเช้ือในโรงพยาบาล การติดเช้ือชนิดไม่ซับซ้อนที่ผิวหนังและโครงสร้างผิวหนัง  
การติดเช้ือชนิดซับซ้อนท่ีผิวหนังและโครงสร้างผิวหนัง รวมถึงการติดเชื้อที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งไม่
มีภาวะกระดูกอักเสบ  (Osteomyelitis) ร่วมด้วย การติดเช้ือ Enterococcus faecium ที่ดื้อต่อ 
vancomycin (VRE) รวมถึงกรณีที่ติดเช้ือแบคทีเรียในเลือดร่วมด้วย 

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

 
 

 

 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      0 2625 9999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ : ยา  

รหัส : 03010202 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโมซาไพรด์ ซิเตรต (Mosapride Citrate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  มาซท์ (5 มก. ชนิดเม็ด) (MAZT (5 MG TABLET)) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2563 - กันยายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 Mosapride เป็นอนุพันธ์ของ benzamide ที่มีคุณสมบัติเป็น prokinetic Mosapride ออกฤทธ์ิเป็น selective 
5 - HT4 receptors agonist โดยไปกระตุ้น 5 - HT4 receptors ที่บริเวณปลายประสาทของทางเดินอาหาร ส่งผลให้เพิ่ม
การหลั่ง acetylcholine และกระตุ้นการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร รวมทั้งสารเมแทบอไลต์ M1 (des - 4 - 
fluorobenzyl) ซึ่งเป็นสารเมแทบอไลต์หลักยังมีฤทธิ์เป็น 5 - HT3 receptor antagonist นอกจากนั้น Mosapride ยังมีผล
ท าให้การขับเคลื่อนอาหารออกจากกระเพาะ (gastric emptying) เพิม่มากข้ึน  
 ผลิตภัณฑ์ยา MAZT มีรายงานผลการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Bioequivalence Study) ของผลิตภัณฑ์ 
ยาสามัญใหม่เทียบกับยาต้นแบบ (GASMOTIN®)   

 คุณลักษณะเฉพาะ  
1. ส่วนประกอบ : ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือ Mosapride citrate dihydrate สมมูลกับ 

Mosapride citrate anhydrous 5 มิลลิกรัม 
2. กลไกการออกฤทธ์ิ : ออกฤทธิ์เป็น selective 5 - HT4 receptors agonist โดยไปกระตุ้น 5 - HT4 

receptors ที่บริเวณปลายประสาทของทางเดินอาหาร ส่งผลให้เพิ่มการหลั่ง acetylcholine และ
กระตุ้นการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร และยังมีผลท าให้การขับเคลื่อนอาหารออกจากกระเพาะ 
(gastric emptying) เพิ่มมากข้ึน 

3. ข้อบ่งใช้ : ส าหรับรักษาอาการของระบบทางเดินอาหาร ใช้เพื่อบรรเทาอาการที่เกิด เนื่องจาก 
functional dyspepsia (กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง แสบร้อนในอก คลื่นไส้ และอาเจียน) 

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

 
 
 

 

 
 
 
 

 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      0 2625 9999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านการแพทย์ : ยา 
รหัส : 03010203 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาโคลีน ฟีโนไฟเบรต (Choline Fenofibrate) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ออมนิพิกซ์ 135 (OMNIPIX 135) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2563 - กันยายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. เป็นยาที่ใช้รักษาร่วมกับกลุ่มยา Statin  
1.1 เพื่อรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติชนิดผสมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ของหัวใจ  
1.2 เพื่อลดคลอเลสเตอเรลรวม ไตรกลีเซอไรด์ และ Apolipoprotein B ที่เพ่ิมขึ้น 
1.3 เพื่อเพิ่ม HDL และ HDL - C ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงชนิดปฐมภูมิหรือไขมันในเลือด

ผิดปกติชนิดผสม 
1.4 ใช้รักษาภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงชนิดรุนแรง 

2. ยา OMNIPIX 135 มีการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ 
โดยได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสามารถ 
ใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ดีในการผลิตยา Pharmaceutical 
Inspection Co - operation Scheme (PIC/s) ด้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา OMNIPIX 135 เป็นยาแคปซูล เบอร์ 0 ปลอกแคปซูลสีฟ้า ตัวแคปซูลสีเหลือง พิมพ์ตัวเลข 135 สีด า 
ภายในบรรจุเม็ดยาขนาดเล็กสีขาว จ านวน 12 เม็ด เลขทะเบียน 1A 44/63 (NG) 

2. ยา OMNIPIX 135 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่า 
การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ท่ีได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

3. Package ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถตรวจสอบวันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา 
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา OMNIPIX 135 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยท้ังในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงยา 
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ  
 

++++++++++++++++++++ 
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ด้านการแพทย์ : ยา 

รหัส : 03010204 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาเลฟฟลโูนไมด์ (Leflunomide) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : เคอร์เทท 20 (KERTET 20) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2563 - กันยายน 2566 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

1. ยา Leflunomide จัดเป็นยาในกลุ่ม Disease - Modifying Antirheumatic Drug (DMARD) เป็นสารปรบั
ภูมิคุ้มกัน (Immunomodulatory Agent) ที่ยับยั้งการสังเคราะห์ Pyrimidine จึงมีผลต้านการเพิ่มจ านวนของเซลล์ 
(Antiproliferative) และต้ านการอัก เสบ (Anti -  Inflammatory) Leflunomide เป็น  Prodrug โดยมี  Metabolite  
เป็นสารที่ออกฤทธิ์ 

2. เป็นยาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย มีชีวสมมูลเทียบเท่ากับยาต้นแบบจากต่างประเทศ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
และได้รับการรับรองผลการศึกษาชีวสมมูล จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสามารถใช้แทนยาต้นแบบได้ 

3. เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ดีในการผลิตยา Pharmaceutical 
Inspection Co - operation Scheme (PIC/s) เพื่อทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ยา KERTET 20 ชนิดเม็ด รูปสามเหลี่ยม นูน เคลือบฟิล์มสีขาวออกเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งมีอักษร U  
อีกด้านหนึ่งเรียบ เลขทะเบียน 1A 12/63 (NG) 

2. ยา KERTET 20 มีการศึกษาชีวสมมูล เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ พบว่า ยามีความเทียบเท่าการรักษาโรค
ไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

3. Package ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถตรวจสอบวันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยา 
ได้ทุกเม็ด เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารยา 

4. ยา KERTET 20 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงยา 
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 

 
++++++++++++++++++++ 
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07020016 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ท างานแบบขนานกันได้ 
                                     แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง (Bidirectional Parallel Inverter) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ท างานแบบขนานกันได้ 
                                                                           แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง อพอลโล S - 219CpH 
                                                                           (Bidirectional Parallel Inverter APOLLO S - 219CpH)                   
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ลีโอ อีเลคทรอนิคส์ จ ากัด 
 2.  บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ ากัด 
 3. บริษัท ลีโอ เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2570 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :  

APOLLO S - 210pH series เป็น เครื่ องแปลงผันไฟฟ้าหรืออินเวอร์ เตอร์  ชนิด  Bidirectional ได้รับ 
การพัฒนาขึ้นให้สามารถต่อขนานด้านไฟฟ้าขาออกแบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง เพื่อเพ่ิมขยายก าลังไฟฟ้าให้สูงข้ึนเพียงพอ 
ต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัว เครื่องแปลงผันไฟฟ้าฯ นี้ ใช้ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  
เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าให้ใช้ได้ในระยะไกล ส าหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถท างานต่อขนานกับ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นก าลัง (Diesel Generator) เพื่อแบ่งจ่ายภาระทางไฟฟ้า (โหลด) ได้ 

จากการวิจัยและพัฒนานี้ ท าให้เครื่องแปลงผันไฟฟ้า APOLLO S - 210pH series สามารถควบคุมการท างาน
แบบต่อขนาน โดยใช้การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าของเครื่องแปลงผันไฟฟ้าแบบต่อขนาน ณ เวลานั้น   
(Real Time Monitoring) ร่วมกับการใช้โปรแกรมที่ใช้ควบคุมเครื่องแปลงผันไฟฟ้าฯ ท าให้สามารถขนานเครื่องแปลงผัน
ไฟฟ้าแบบต่อขนานหลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกันได้แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง ในการแบ่งจ่ายก าลังไฟฟ้า (Active Power) 
และก าลังไฟฟ้าเสมือน (Reactive Power) ให้อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของภาระทางไฟฟ้า 
(โหลด) ได้ทันทีทันใด พร้อมทั้งควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่ขาออกของเครื่องแปลงผันไฟฟ้าแบบต่อขนานได้  
โดยที่คุณภาพไฟฟ้ายังคงเหมือนกับไฟฟ้าที่จ่ายโดยระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มก าลังไฟฟ้ารวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้เครื่องแปลงผันไฟฟ้า
แบบต่อขนานฯ นี้ได้ง่าย โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องจ านวนเครื่องที่จะน ามาต่อขนานกันเหมือนกับรูปแบบของเครื่องแปลงผัน
ไฟฟ้าแบบต่อขนานที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อมีผู้ใช้งานในระบบผลิตไฟฟ้ามากขึ้นหรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามากขึ้น  
เช่น จากเดิมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานกับภาระทางไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ สามารถติดตั้งเพิ่มเป็นก าลังไฟฟ้ารวม  
10 กิโลวัตต์ , 15 กิโลวัตต์ , 20 กิโลวัตต์ และมากขึ้นไปจนถึง 50 กิโลวัตต์ ในอนาคตได้ โดยผู้ใช้งานสามารถขยาย 
ขนาดก าลังไฟฟ้าได้ทั้งแบบติดตั้งเครื่องแปลงผันไฟฟ้าแบบต่อขนานฯ ในระยะใกล้กัน (คือติดตั้งในระยะห่างกัน 1 - 5 เมตร) 
หรือติดตั้งเครื่องแปลงผันไฟฟ้าแบบต่อขนานฯ ในระยะไกลกัน (คือติดตั้งในระยะห่างกัน  100 - 300 เมตร) ได้ 
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จากคุณสมบัติข้างต้น ท าให้เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ได้รับการพัฒนาและมีนวัตกรรม  
ท าให้เกิดคุณสมบัติโดดเด่น ซึ่งช่วยแก้ไขข้อจ ากัดของเครื่องแปลงผันไฟฟ้าแบบท่ีจ าหน่ายกันในปัจจุบันได้  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. พิกัดก าลัง : 5.0 kVA/5.0 kW 
2. สามารถต่อขนานกันเองทางด้านไฟฟ้าขาออกแบบอัตโนมัติ ได้สูงสุด 10 เครื่อง 
3. ท างานร่วมกับแบตเตอรี่ : แรงดัน 48 โวลต์ดีซี/ ช่วงแรงดันไฟฟ้า 40 - 58 โวลต์ดีซี/กระแสประจุ

แบตเตอรี่สูงสุด 60 แอมป์/กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายโดยแบตเตอรี่ 142 แอมป์ 
4. การท างานขนานกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นก าลัง (Diesel Generator) : ชนิด 220/230/240 โวลต์เอซี, 

1 เฟส ขนาด 8 kVA พิกัดกระแสสูงสุด 22.7 แอมป์ 
5. มีสัญญาณควบคุมเปิดปิดเครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นก าลัง (Diesel Generator) 
6. พิกัดก าลังทางด้านไฟฟ้าขาออก : 

6.1 แรงดันไฟฟ้าขาออก 220/230/240 โวลต์เอซี, 1 เฟส 
6.2 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออก +/-2%, <7% เมื่อมีการกระชากของโหลด 100% ของพิกัดเครื่อง 
6.3 จ่ายไฟฟ้าขาออกเป็นสัญญาณรูปคลื่นซายน์ท่ีมีคุณภาพ 
6.4 มีความเพี้ยนฮาร์โมนิคต่ ากว่า 3%  
6.5 Power factor เท่ากับ 1  
6.6 มีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชากได้ถึง 200% ของพิกัดเครื่อง 
6.7 พิกัดกระแสไฟฟ้าด้านขาออกสูงสุด 22.7 แอมป์ 

7. ประสิทธิภาพสูงสุด มากกว่า 96% 
8. มีระบบแยกก าลังไฟฟ้ากระแสตรงและก าลังไฟฟ้ากระแสสลับออกจากกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
9. มีระบบป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด ป้องกันการใช้งานเกินพิกัดก าลัง 

การลัดวงจร อุณหภูมิสูง และระบบป้องกันการต่อสายไฟจากแบตเตอรี่เข้าขั้วต่อแบตเตอรี่ของ 
เครื่องแปลงผันไฟฟ้ากลับขั้ว 

10. มีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย : Inverter Safety Standard IEC 62109 - 1, IEC62109 – 2 
11. มีระบบป้องกันฝุ่นและละอองน้ าตามมาตรฐาน IP 31, การใช้งานของเครื่องฯ ให้ใช้ภายในอาคารเท่านั้น 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2563 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 
 

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

 

  บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากดั      0 2746 9500 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
 

ด้านยานพาหนะและขนส่ง : วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะ 

รหัส : 08010004 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาต ิ 
(Traffic pole from natural rubber) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาต ิ 
(Traffic pole from natural rubber) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จ ากดั ร่วมวิจัยกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2563 - กันยายน 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เสายางจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมาะสม 
และผลิตภัณฑ์ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของอุปกรณ์จราจร เพื่อความปลอดภัยในการจราจรและลดอุบัติเหตุ และการใช้งานได้
คงทนกว่าของเดิม โดยการทดลองและทดสอบสูตรยางเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งต้องทนต่อการเสื่อมสภาพจาก
แสงแดด ความร้อน และโอโซน โดยการผสมยางสังเคราะห์ (EPDM) ที่เหมาะสมกับยางธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นสูง และ 
ทนต่อการเหยียบทับของรถยนต์ และกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีการปรับสูตรยางระหว่างยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ เพื่อความคงทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ 
2. ออกแบบให้ทนทานเมื่อโดนรถชนหรือทับ 
3. ตัวเสาสีส้มและสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัย และเห็นเด่นชัดตามมาตรฐาน มอก. 606 
4. มีฐานของเสาส าหรับยึดติดกับพื้นไม่สามารถหลุดหรือไปกีดขวางการจราจรได้ 
5. มีขนาดความสูง 800 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร น้ าหนักรวม 2.70 กิโลกรัม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท สยามยไูนเตด็รับเบอร์ จ ากัด      0 3422 0777 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านอื่น ๆ 
 

ด้านอื่นๆ  
รหัส : 14000001 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ผลิตภณัฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท ์
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ผลิตภณัฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท ์
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด วิจัยร่วมกับ 
                                                                      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท พัทธพงศ์พาณิชย์รุ่งเรือง จ ากัด 

2. บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 
3. บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จ ากัด 
4. บริษัท สตาร์เร็ท เซ้าท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 
5. บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
7. บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
8. บริษัท มงคลจรัสเมือง จ ากัด 
9. บริษัท เวล แคร์ เมดิคอล จ ากัด 
10. บริษัท ลดา อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด  

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2559 - มีนาคม 2567  (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

 เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายงุลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยน าผลิตภัณฑ์ใสล่งในภาชนะท่ีมีขังแหล่งน้ า
ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ของยุงลาย ซึ่งจะไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่มีคราบน้ ามันบนผิวน้ า ไม่ท าให้น้ าขุ่น มีประสิทธิภาพ  
ในการใช้งานยาวนาน สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2559  

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 9 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 
 

  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2295 2151 – 3 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านอื่นๆ 

รหัส : 14000002 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :                     กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap 
หน่วยงานที่พัฒนา :                  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมวิจัยกับ          
                                                                     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท คัตติ้ง ทูลส์ คาร์ไบต์ จ ากัด 
 2.  บริษัท ซูส อินเตอรเ์ทรด จ ากดั 
 3.  บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
 4.  บริษัท ประทับใจ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 

5. บริษัท จิรัฐติโชติวัฒนา จ ากัด 
6. บริษัท มงคลจรัสเมือง จ ากัด 
7. บริษัท เวล แคร์ เมดิคอล จ ากัด 
8. บริษัท ลดา อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 
9. บริษัท สตาร์เร็ท เซ้าท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 
10. บริษัท พัทธพงศ์พาณิชย์รุ่งเรือง จ ากัด 

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2567 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ผลิตภัณฑ์กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารูปแบบกับดักยุงโดยกับดักไข่ยุงนี้ 
จะช่วยดึงดูด ล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ภายในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมดไป  ในกับดักไข่ยุง  
ลีโอแทรป LeO - Trap นี้จะใช้สารก าจัดลูกน้ ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ก าจัดตัวอ่อนลูกน้ า ซึ่งช่วย 
ลดปัญหาโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้มาลาเรีย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก าลังตื่นตัวและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล็งเห็นถึง
ความอันตรายของโรค และช่วยกันลดการแพร่พันธุ์ยุงจากแหล่งต่าง ๆ อย่างได้ผล โดยประชาชนทั่วไปทุกครัวเรือนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap นี้ได้ โดยสามารถน ากับดักไข่ยุงไปวางตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ใต้ราวผ้า 
ห้องน้ า ใต้ต้นไม้ หรือภายในบริเวณบ้านที่ต้องการ 

ผลงาน ผลิตภัณฑ์กับดักไข่ย ุงลีโอแทรป  LeO - Trap นี ้ ม ีรากฐานการวิจ ัยจากการค้นพบโดย 
ดร. อุษาวดี ถาวระ ในปี พ.ศ. 2547 ที่สังเกตว่ายุงลายบ้านนิยมบินเข้าหาน้ าท่ีใช้ท าความสะอาดดิน ทราย และเมือกของสัตว์
ทะเลเพื่อเตรียมน าไปประกอบอาหารเป็นจ านวนมาก จึงด าเนินการศึกษาวิจัยสารส าคัญที่ประกอบอยู่ในน้ าล้างสัตว์ทะเลนั้น
พบว่า น้ าล้างหอยมีส่วนประกอบสารระเหยหลายชนิดที่สามารถดึงดูดยุงเข้าหาได้และได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการขึ้น 
เป็นครั้งแรก จากการค้นพบดังกล่าวจึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นกว่า 40 ชนิดในน้ าล้างหอย  
เพื่อหากรรมวิธีสกัดสารระเหยที่มีบทบาทในการล่อยุงมาวางไข่ในพื้นที่ที่ก าหนด ซึ่งใช้เวลากว่า 10 ปี จนมีผลส าเร็จขึ้น 
ในโครงการวิจัย “การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออกโดยใช้สารดึงดูดยุงมาก าจัดในกับดัก 
แบบพิเศษ” โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร่วมวิจัยกับ บริษัท อิคาริเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพื่อพัฒนาสูตรการสกัดสารระเหยดึงดูดยุงจากธรรมชาติ ด้วยวิธีดึงสารระเหยออกจากตัวท าละลายอินทรีย์ จากนั้นท าการ
ก าจัดสารที่ไม่ระเหยออกไป ก่อนน าไปก าจัดน้ าออกและท าให้เข้มข้น เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นกับดัก  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ที่ เหมาะสมกับการล่อให้ยุงเข้ามาวางไข่ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลงานวิจัยดังกล่าวของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นผลส าเร็จ โดยได้สูตรการสกัดสารระเหยที่คงสภาพ  
ให้น้ ามีความสะอาดเหมาะต่อการวางไข่ของยุงลายได้เป็นระยะเวลานาน และได้ใช้เทคนิคเฉพาะเคลือบสารดึงดูดในพื้นผิว
ด้านในของกับดักเพื่อความสะดวกต่อการขนส่งและวางจ าหน่าย โดยผู้ใช้สามารถเติมน้ าและเติมสารก าจัดลูกน้ ายุงลายชนิด
เกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก และน าไปวางในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้ทันทีและไม่เป็นอันตราย 

ซึ่งผลการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ากับดักไข่ยุงลีโอแทรป  LeO - Trap มีอัตราการดึงดูด 
ในการมาวางไข่ของยุงลายบ้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพท าให้ ลูกน้ ายุงลายตาย  
เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง ของสารก าจัดลูกน้ ายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ยี่ห้อเอซาย (AZAI) ในกับดัก อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานกรรมวิธีที่ดีในการผลิต จาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากผลการวิเคราะห์ทดสอบ และมาตรฐานอุตสาหกรรม แสดงถึงคุณภาพการผลิต 
ที่มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap ที่สามารถใช้งานได้จริง 

จากความส าเร็จข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทฯ จึงได้มีการลงนาม  
ใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อน าผลงานวิจัยร่วมกันไปจดทะเบียนนวัตกรรมไทยและ
เผยแพร่สู่ประชาชน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้สามารถผลิตและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในการป้องกันโรคด้วยตัวเองต่อไป 

 
ข้อก าหนดของสินค้า 

กับดักไข่ยุง LeO - Trap 
รายละเอียดสินค้า 
ช่ือ : กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap 
การประยุกต์ใช้ : ใช้ดึงดูดล่อยุงให้มาวางไข่ในกับดักไข่ยุง พร้อมกับก าจัดไข่ลูกน้ ายุงลายด้วย AZAI เอซายเกล็ด 
                                 ซีโอไลท์ ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ประโยชน์ :                   1. ช่วยลดปริมาณการแพร่พันธ์ุยุง 
                                 2. ลดการใช้สารก าจัดลูกน้ ายุงที่ใส่น้ าตามบ้านเรือน 
                                 3. ลดปริมาณพื้นที่การใช้สารก าจัดลูกน้ ายุงในภาชนะและสิ่งแวดล้อม 
                                 4. ลดการใช้สารเคมีในการฉีดพ่น และเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 
 
รูปภาพลักษณะกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้า ด้านหลัง 
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การบรรจุและหีบห่อ 
1) สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย 
 1.1) กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO - Trap จ านวน 2 ชุด      
 1.2) เชือกส าหรับแขวน จ านวน 2 เส้น 
 1.3) ถุงพลาสติก LeO - Trap ส าหรับใส่กับดักไข่ยุง จ านวน 2 ใบ 
 1.4) AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก ขนาด 100 กรัม (พร้อมช้อนตกั) จ านวน 1 ซอง 
 1.5) โบชัวร์กับดักไข่ยุง จ านวน 1 แผ่น 
2) ภาชนะบรรจุภายนอก ต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการขนส่งและการเก็บรักษา 
 
ขนาดของสินค้าแบบแพคคู่ : 

ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 
1 กับดักไข่ยุงลโีอแทรป       

LeO - Trap 
 

2 ชุด น้ าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20 เซนติเมตร 
เส้นผา่นศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนตเิมตร 

ปริมาณน้ าท่ีบรรจ ุ 500 มิลลิลิตร 
2 กล่องบรรจ ุ

 
1 ใบ น้ าหนัก 0.12 - 0.18 กิโลกรมั 

ความกว้าง 20.50 - 21.50 เซนติเมตร 
ความยาว 25.90 - 26.90 เซนติเมตร 
ความสูงภายในกล่อง 13.30 - 14.30 เซนติเมตร 

3 เชือก 2 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 
4 AZAI เอซาย แบบซองพลาสติก 

ขนาด 100 กรัม 
 
 
 

1 ซอง น้ าหนัก 105.25 - 106.65 กรัม 

5 ถุงพลาสติก LeO - Trap   2 ชุด น้ าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 
ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO -Trap 

แพ็คคู ่ น้ าหนักรวม 0.37 - 0.55 กิโลกรมั 

ขนาดของสินค้าแบบแพคเด่ียว : 
ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

1 กับดักไข่ยุงลโีอแทรป         
LeO - Trap 
 

1 ชุด น้ าหนัก 70 - 130 กรัม 
ความสูง 18 - 20 เซนติเมตร 
เส้นผา่นศูนย์กลางภายในปากกับ
ดักไข่ยุง 

6.9 - 7.1 เซนตเิมตร 

ปริมาณน้ าท่ีบรรจ ุ 500 มิลลิลิตร 
2 ถุงบรรจุภณัฑ ์ 1 ชุด น้ าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 

ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 
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ล าดับ รายการ จ านวน ลักษณะเฉพาะต่อหน่วย ข้อมูลต่อหน่วย 

3 เชือก 1 เส้น ความยาว 28 - 32 เซนติเมตร 

4 AZAI เอซาย แบบซอง
พลาสติก ขนาด 30 กรัม 

1 ซอง น้ าหนัก 30.0 - 30.6กรัม 

5 ถุงพลาสติก LeO - Trap   1 ชุด น้ าหนัก 5.30 - 7.30 กรัม 
ความกว้าง 23.00 - 23.20 เซนติเมตร 
ความยาว 34.80 - 35.80 เซนติเมตร 

6 ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 
กับดักไข่ยุง LeO -Trap 

แพ็คเดี่ยว น้ าหนักรวม 0.11 - 0.17 กิโลกรัม 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน 2559 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย  ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563 
- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด      0 2295 2151 – 3 
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ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000023 

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

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน้ 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 (มอสควิท ทีบี 10) 
 4.  บริษัท ไทย เคมีคอล เทรด จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
 5.  บริษัท โปรแม็กซ์ เทรดดิ้ง จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
 6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดรากอน เวลิด์ (มอสควิท ทีบี 100)   
 7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเวิลด์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย)
  (มอสควิท ทีบี 100) 
 8.  ห้างหุ่นส่วนจ 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 วงษ์วรัญ แมนเนจเมนท์ เมดดิซิน  
  (มอสควิท ทีบี 10) 
 12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอจี กรีน เซอร์วิส (มอสควิท ทีบี 100) 

13. บริษัท เอ.วาย. คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด  
     (มอสควิท ทีบี 100) 
14. บริษัท บัดเจท กรุ๊ป จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
15. บริษัท มายซัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูภมูิ (มอสควิท ทีบี 100) 
17. บริษัท วี.เจ.เอม็ กรุ๊ป 2512 จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
18. บริษัท เอ แอนด์ ที เพสท์ เคมีคอล จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
19. บริษัท ทรัพย์สุวรรณ 2019 จ ากัด (มอสควิท ทีบี 10) 
20. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี ซี อาร์ กรุ๊ป 22 (มอสควิท ทีบี 10) 
21. บริษัท วิชแมน 1 เคมีคอล จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
22. บริษัท เกสโม (ประเทศไทย) จ ากัด (มอสควิท ทีบี 100) 
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พทีี เพสท์ เซอร์วิส (มอสควิท ทีบี 100) 

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

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

2.  ออกฤทธิ์ในการป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงได้นาน 3 เดือน โดยสารทีมีฟอสจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อย
ออกจากผลิตภัณฑ์ 

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

ซึ่งเหมาะกับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก เช่น ถังน้ า ตุ่มน้ า แจกัน  
5.  มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) มีขนาด 1000 mg/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน้ า 100 ลิตร  

ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ เช่น โอ่งน้ า 200 ลิตร 
 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย และระบุรุ่น/ชนิดท้ายช่ือผู้แทนจ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

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

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

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

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 
 

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

  บริษัท โปรเจ็คฟลิด์ จ ากัด      0 2539 3581 หรือ 0 2791 2999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000024 

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

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อวิจัยพัฒนาสูตรต ารับ 
และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประเมินผล
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลายในสภาพธรรมชาต ิ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท โปรเจค็ฟลิด์ จ ากดั 
ผู้จ าหน่าย : บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ผู้แทนจ าหน่าย :  1.  บริษัท โปรเม็กซ์ เทรดดิ้ง 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 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท โปรเจค็ฟิลด์ จ ากดั 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2569 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :    
 มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน  
ซึ่งสารไดฟลูเบนซูรอนเป็นสารออกฤทธิ์โดยการไปยับยั้งการสังเคราะห์สารไคติน (Chitin Systhesis Inhibitor) ของแมลง  
สารไดฟลูเบนซูรอนในผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม ใช้ควบคุมลูกน้ ายุงลาย
ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งานง่ายไม่ต้องช่ังหรือตวง น้ าหนักเบา ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลายชนิดเม็ดจาก 
สารไดฟลูเบนซูรอนได้รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 
และ GMP  
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 คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB)  

ประกอบด้วย สารออกฤทธ์ิไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) 13.33% w/w (40 มิลลิกรัม/เม็ด) 
2.  สารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzuron) จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ท าให้

สามารถใช้ป้องกัน และก าจัดลูกน้ ายุงลายได้นาน 3 เดือน  
3.  มอสด็อบ ทีบี (MOSDOP TB)  มีขนาด 300 มิลลิกรัม/เม็ด อัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อน้ า 200 ลิตร  

ใส่ในภาชนะที่บรรจุน้ า 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ ตุลาคม 2561 

- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 5 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ย จ านวน 4 ราย ในฉบับบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บริษัท โปรเจ็คฟลิด์ จ ากัด      0 2539 3581 หรือ 0 2791 2999 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านอื่น ๆ 

รหัส : 14000029 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์  
(Food Waste Recycling Machine) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ไบโอแอ็กซ์เซล (BioAxel) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท อีเกิ้ลดรีม จ ากัด และจ้างวจิัยกับ ภาควิชาเทคโนโลยี 

ชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท อีเกิ้ลดรีม จ ากัด  
ผู้จ าหน่าย :  - 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท อีเกิ้ลดรีม จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2563 - กันยายน 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   
 เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ภายใต้ชื่อการค้า “ไบโอแอ็กซ์เซล”ถูกคิดค้น ออกแบบ วิจัยพัฒนา 
เพื่อลดปริมาณขยะเศษอาหาร โดยเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์นี้จะต้องใช้ร่วมกับจุลินทรีย์  Superbact  
ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 
สงขลานครินทร์ ในระยะเริ่มต้นใช้งานจะเติมในอัตราส่วนโดยน้ าหนักของจุลินทรีย์ Superbact ต่อเศษอาหารเป็น 1 : 2 
ภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อมอุณหภูมิและความช้ืนภายในที่เหมาะสม กระบวนการย่อยสลายเศษอาหารโดยสมบูรณ์  
จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  ภายหลัง 24 ช่ัวโมง จะได้ดินอินทรีย์ที่มี Superbact ผสมอยู่ ซึ่งสามารถใช้เป็น
จุลินทรีย์ในการแปลงขยะเศษอาหารในการหมักต่อเนื่องในครั้งต่อไปได้ ตัวเครื่องมีลักษณะทันสมัย มีระบบควบคุม  
ดูแลจัดการง่าย และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ไบโอแอ็กซ์เซล สามารถย่อยสลายเศษอาหารได้ ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 24 ช่ัวโมง โดยจ าเป็นต้องใช้ร่วมกับจุลินทรีย์ Superbact ในอัตราส่วนน้ าหนักของ 
Superbact ต่อเศษอาหาร คือ 1 : 2 ในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกทุกครั้ง หลังจากนั้น 24 ช่ัวโมง 
จะได้ดินอินทรีย์ที่มี Superbact ผสมอยู่ ซึ่งสามารถใช้เป็นจุลินทรีย์ในการแปลงขยะเศษอาหารได้ 
ในการหมักต่อเนื่อง โดยใช้อัตราส่วนน้ าหนักดินอินทรีย์ต่อเศษอาหาร คือ 1 : 2 

2. เพื่อประสิทธิภาพการย่อยสลายเศษอาหารที่ดี แนะน าให้เติมหัวเช้ือจุลินทรีย์ Superbact ทุก 6 เดือน 
3. เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ไบโอแอ็กซ์เซล สามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ประมาณ

ร้อยละ 40 จากปริมาณขยะตั้งต้น 
4. เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ไบโอแอ็กซ์เซล สามารถย่อยสลายเศษอาหารอินทรีย์ได้ทุกชนิด 

แต่ไม่ควรมีขนาดที่ใหญ่เกินไป เช่น มะพร้าว หรือแตงโมทั้งลูก 
5. เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ไบโอแอ็กซ์เซล  มีก าลังการผลิตหรือสามารถรองรับเศษอาหาร

ที่จะน ามาย่อยสลายให้เป็นดินอินทรีย์ได้ 100 กิโลกรัม น้ าหนักเปียกของเศษอาหารต่อวัน โดยมีปริมาตร
ความจุของส่วนรองรับขยะเศษอาหาร 200 ลิตร 

6. เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ไบโอแอ็กซ์เซล มีความปลอดภัยต่อการใช้งานทางด้านไฟฟ้า  
มีระบบควบคุมการป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้า และเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 
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7. จุลินทรีย์ Superbact มีทั้งชนิดผงและชนิดน้ า จุลินทรีย์ชนิดผงใช้ผสมกับเศษอาหารเพื่อให้กลายเป็นวัสดุ
คล้ายดิน ส่วนจุลินทรีย์ชนิดน้ าใช้ผสมกับน้ าจากการบดรีดขยะเศษอาหาร เพื่อท าเป็นน้ าหมักชีวภาพ  
ควรเก็บรักษาจุลินทรีย์ไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง อย่าให้ช้ืน และโดนน้ า 

 
หมายเหตุ :  ในขณะที่น าดินอินทรีย์ออกจากเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ไบโอแอ็กซ์เซล เครื่องจะส่งสัญญาณ
 เตือนเพื่อหยุดน าดินออก เมื่อมีดินอินทรีย์อยู่ในเครื่องคงเหลือ 50 กิโลกรัมแล้ว เพื่อใช้เป็นหัวเช้ือ Superbact  
 ในการเดินเครื่องในรอบถัดไป 
 

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

 
 

 
 

  บริษัท อีเกิ้ลดรีม จ ากัด      08 4861 7398 หรือ 09 3578 5519 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เตมิ กันยายน 2563  ส านักงบประมาณ 
   

ด้านอื่นๆ  

รหัส : 14000030 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน  
(Icaridin Nanoencapsulation Repellent Spray)  

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ลายย์ (LAAI)   
หน่วยงานที่พัฒนา :  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด 
 2. บริษัท เกรท ทูเก็ทเตอร์ เมดิคอล จ ากัด 
 3. บริษัท ไบโอ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
 4. บริษัท เอ็นไลท์เท่น คอรป์อเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 5. บริษัท ไบโอ อินโน มีเดีย จ ากัด 
 6. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จ ากัด 
 7. บริษัท ดี ซีเล็คช่ัน จ ากดั 
 8. บริษัท ไบโอ เคมคิอล แอนด์ แมชชินเนอรี่ จ ากัด  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กันยายน 2563 - กันยายน 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม :   

ผลิตภัณฑ์ลายย์ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไล่ยุงด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บในระดับนาโนเมตร 
(Nanoencapsulation) โดยใช้สารอิคาริดิน เป็นสารออกฤทธ์ิหลัก ซึ่งสารอิคาริดินนี้เป็นสารสังเคราะห์ที่องค์การอนามัยโลก
(WHO) สามารถให้ใช้เพื่อป้องกันยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคได้ โดยอนุภาคนาโนอิคาริดินมีขนาดของอนุภาคอยู่ในช่วง 50 - 200 
นาโนเมตร มีความคงตัวไม่แยกช้ัน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลดขนาดด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง และอัตราส่วนของ  
สารลดแรงตึงผิวที่เหมาะสม ซึ่งได้เป็นนาโนอิมัลช่ันที่มีลักษณะใส ความคงตัวสูง สามารถกักเก็บสารออกฤทธิ์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ มีฤทธิ์ไล่ยุงได้มากกว่า 6 ช่ัวโมง 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน “ลายย์ (LAAI)” ประกอบด้วยสารส าคัญในการออกฤทธิ์หลัก คือ 
ICARIDIN 7% 

2. มีประสิทธิภาพการป้องกันยุงลายบ้านได้มากกว่า 6 ช่ัวโมง (ทดสอบด้วยวิธี Repellent testing) 
3. มีระดับความเป็นพิษตาม Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals - GHS อยู่ใน category 5 หรือ unclassified และมีค่า LD50 มากกว่า 5,000 mg/kg 
น้ าหนักตัว 

4. สเปรย์ไล่ยุงอนุภาคนาโนที่กักเก็บอิคาริดิน “ลายย์ (LAAI)” ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

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

 

  บริษัท ไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด      0 2152 5405 
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