
 

 
บัญชีนวัตกรรมไทย 

 
 
 
 

 
 
 

โดย 
ส ำนักงบประมำณ 

 
 
 
 

 
 
 

ฉบับเพ่ิมเติม 
กุมภาพันธ์ 2564 



 



1 

 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564  ส านักงบประมาณ 

   

 รายการนวตักรรมไทย  

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

01 ด้านก่อสร้าง 
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

1 01010006 ไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้เทียม
เพื่อเร่งการตกตะกอน 

  
 

  1)  ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 2 เมตร ต้น 14,750.00  
  2)  ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 3 เมตร ต้น 16,210.00  
  3)  ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 4 เมตร ต้น 17,670.00  
  4)  ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 5 เมตร ต้น 19,130.00  
  5)  ไม้โกงกางเทียมพร้อมราก ความยาว 6 เมตร ต้น 20,590.00  
  หมายเหตุ :  

1. ราคารวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง  
2. เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย 

  

2 01010027 พื้นสังเคราะห์ ประเภท C  ส าหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์ 

  

  1.  รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 7 มิลลิเมตร   
  1.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/

 กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,443.00 

  1.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,473.00 

  1.3) รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,502.00 

  2.  รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร   
  2.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/

 กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,492.00 

  2.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,528.00 

  2.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,565.00 

  3.  รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 5 มิลลิเมตร   
  3.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/

 กิโลกรัม 
ตารางเมตร 1,746.00 

  3.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 1,777.00 

  3.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
 กิโลกรัม 

 

ตารางเมตร 1,807.00 
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ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 
 01010027 4.  รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 มิลลิเมตร   
 (ต่อ)  4.1)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 40 - 50 บาท/

 กิโลกรัม 
ตารางเมตร 2,462.00 

   4.2)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 51 - 60 บาท/
 กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,519.00 

  4.3)  รองรับราคายางธรรมชาติ STR20 ไม่เกิน 61 - 70 บาท/
กิโลกรัม 

ตารางเมตร 2,574.00 

  หมายเหตุ :    
1.  ราคายางธรรมชาติ STR 20 ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 
2.  ราคาน้ีรวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง 
3.  เพิ่มรายการล าดับที่ 2) – 4)  

  

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
3 01020003 ระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System)   
  1)  POG ระบบขนาดเล็ก S รองรับ 30-50 ครัวเรือน ก าลังการผลิต 

2.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
ระบบ 2,300,000.00 

  2)  POG ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51-120 ครัวเรือน ก าลังการผลิต 
7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

ระบบ 3,300,000.00 

  3)  POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต 
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

ระบบ 5,200,000.00 

  หมายเหตุ : แก้ไขขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง  เพิ่มระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ และแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ 

  

02 ด้านการเกษตร 

0201 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
4 02010015 น้ าหมักชีวภาพสูตรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลิตร ขวด 194.00 
  2)  ขนาด 500 มิลลิลิตร ขวด 366.00 
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 672.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย   
5 02010016 น้ าหมักชีวภาพสูตรพืช (Plant Bio-extract)   
  1)  ขนาด 250 มิลลิลิตร ขวด 194.00 
  2)  ขนาด 500 มิลลิลิตร ขวด 366.00 
  3)  ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 672.00 
  หมายเหตุ : เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย   
6 02010020 สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ที่มีส่วนผสมของเชื้อจุลินทรีย์

Lactobacillus plantarum 
  

   Silage Pro (ไซเลจ โปร) ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ถุงอลูมิเนียม
ฟอยด์ 

1,615.00 
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ล าดับ 
ที่ 

รหัส ด้าน/กลุ่ม/รายการ หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(บาท) 

03 ด้านการแพทย ์
0301 ยา 

7 03010215 ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) 
(ซีกร้า : XEGRA) 

  

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 100 มิลลิกรัม (4 เม็ด)  กล่อง 115.00 

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

8 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 :  

1.  ราคาน้ีรวมค่าขนส่งแล้ว 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย 

  

9 07010024 โคมไฟถนนแอลอีดแีบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band 
Internet of Thing (NB - IoT) (LED STREET LIGHTING 
LUMINAIRE WITH NB - IoT TECNOLOGY) 

 
 
 

 
 

  1) L&E#SLL215/NB - 70LED (ก าลังไฟฟ้า 70 วัตต์) ชุดโคมไฟ 24,500.00 
  2)  L&E#SLL215/NB - 105LED (ก าลังไฟฟ้า 105 วัตต์) ชุดโคมไฟ 26,000.00 
  3)  L&E#SLL215/NB - 125LED (ก าลังไฟฟ้า 125 วัตต์) ชุดโคมไฟ 27,000.00 
  4)  L&E#SLL215/NB - 150LED (ก าลังไฟฟ้า 150 วัตต์) ชุดโคมไฟ 28,500.00 
  ชุดโคมไฟแต่ละชุด ประกอบด้วย  

1)  โคมไฟฟ้า ตามก าลังวัตต์ 
2)  อุปกรณ์ควบคุม NB - IoT ติดตั้งส าเร็จ พร้อมค่าบริการ

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี  
(นับจากวันที่ส่งมอบงาน) 

  

  3)  ซอฟต์แวร์ (Software) เพื่อควบคุมโคมไฟผ่าน Web 
Application จะท าการอัพเดท (Update) ตลอดอายุการใช้งาน 
10 ปี (นับจากวันที่ส่งมอบงาน) 

4)  ให้บริการ Software ซ่ึงติดตั้งบนระบบ Cloud server ของ 
Amazon Web Services (AWS) ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี 
(นับจากวันที่ส่งมอบงาน) หลังจากน้ันผู้ใช้งานเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  

  หมายเหตุ :  
1. ราคาน้ีไม่รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการควบคุมและ 

รับข้อมูลจากชุดโคมไฟ 
2.  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย 
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย 

ด้านก่อสร้าง 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01010006 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :  ไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้เทียม 
เพื่อเร่งการตกตะกอน 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซีออส (C - Aoss) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  1.  ได้รับทุนจาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (โครงการ C - AOSS 

 แนวป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ป่าชายเลนจากไม้ประกอบพลาสติก) 
2.  จ้างที่ปรึกษาผ่ านโครงการ ITAP โดยมีผู้ เชี่ ยวชาญ คือ  

ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ (โครงการการพัฒนารากไม้โกงกางเทียม
เพื่อใช้ร่วมกับระบบซีออส) 

3.  ร่วมวิจัยกับหน่วยงาน สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
บริษัท อาร์โต้ วู๊ด (ไทยแลนด์) จ ากัด (โครงการศึกษาและพัฒนา
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์การไหลเวียนของกระแสน้ า
ในอ่าวไทย ร่วมกับการใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูป่าชายเลน) 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จ ากัด 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย:  บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2560 - มีนาคม 2564 (4 ปี) 
คุณสมบัตินวัตกรรม : 

ซีออส เป็นนวัตกรรมทางวัสดุที่มีการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายต้นโกงกาง โดยล าต้นเสาหลักมีขนาดทรงวงรี
กลวง ท ามาจากวัสดุเน้ือไม้ผสมพลาสติกชนิด HDPE มีความยาวต่อต้นตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป (ความยาวขึ้นอยู่กับความหนาแน่น
ของพื้นดินที่จะติดตั้งว่าต้องใช้เสาหลักยาวเท่าไหร่แต่ไม่เกิน 6 เมตร) ส่วนตัวรากไม้โกงกางเทียมท าจากวัสดุยางพารา
คอมโพสิท มีความยาวก่ิงก้านแตกต่างกัน โดยก่ิงที่ยาวสุดจะมีความยาว 40 เซนติเมตร ซ่ึงการติดตั้งจะน าเสาหลักมาปัก 
เป็นแนวรูปแบบสลับฟันปลาและน าแผงรากมาพันรอบเสาที่บริเวณโคนต้นเป็นล าดับชั้น โดยจ านวนชั้นจะแตกต่างกันไป  
ตามลักษณะที่หน้างาน 

การใช้งานซีออสจะติดตั้งนอกชายฝั่ งเสมือนเป็นต้นไม้ป่าชายเลนกล่าวคือ เ ม่ือมีคลื่นว่ิงเข้าปะทะ  
ท าหน้าที่สลายก าลังคลื่น โดยการติดตั้งจะเป็นแปลงๆ ละ 400-600 ต้น แล้วแต่รูปแบบ โดยค านึงถึงลักษณะของภูมิศาสตร์
และชลศาสตร์ของพื้นที่ โดยจะต้องใช้หลายๆ แปลงเป็นแนวต่อกัน โดยเสาหลักเสมือนเป็นล าต้นป่าโกงกางเทียม มีหน้าที่ตัด
ก าลังคลื่นทะเลระดับผิวดิน ท าให้คลื่นมีก าลังลดลงก่อนว่ิงเข้าสู่ฝ่ัง และลดผลกระทบต่อหาดทรายหรือหาดเลน ในส่วนของ
รากไม้เทียมจะท าหน้าที่อีกประการ คือ เร่งให้เกิดตะกอนมาสะสมด้านหลังแนวแปลงซีออส ท าให้เกิดการทับถมของตะกอน 
เพื่อเป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้เกิดการกัดเซาะและ/หรือพัดพาตะกอนออกนอกพื้นที่ 
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จุดเด่นของระบบ 
- เป็นโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชนิดก่ึงแข็งก่ึงอ่อนท าจากผงไม้ผสม HDPE และยางพาราคอมโพสิท 
- ขนาดด้านกว้างและหนาสูงสุด 120x180 มิลลิเมตรโดยประมาณ ยาว 2.0 - 6.0 เมตรต่อต้น 
- มีรากไม้ยางพาราในการชะลอความเร็วของคลื่นและช่วยในการเร่งตะกอนดินและทราย 
- ไม่ต้องท าการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม EIA 
- มีอายุการใช้งานนานกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ประโยชน์ 
- สร้างความสมดุลของธรรมชาติให้เกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งลดการกัดเซาะ 

- สร้างระบบนิเวศน์ เช่น การเลี้ยงปู เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอย 

- เกิดเป็นอุตสาหกรรมในการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
- เพิ่มรายได้ให้ชุมชนจากการเกษตรกรรม เพราะสิ่งมีชีวิตเกาะได้ 
- ลดการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งและได้แผ่นดินคืน 

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2560 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

-  เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อารโต เอ็นจิเนียร จ ากัด      09 5708 9990 
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  

รหัส : 01010027 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์ 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ส าหรับลานกีฬา จากวัสดุ 
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  

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

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

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : - 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2566 (3 ปี 8 เดือน) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 นวัตกรรมการก่อสร้างพื้นสังเคราะห์ เป็นการเคลือบพื้นผิวคอนกรีต หรือพื้นผิวยางมะตอย ด้วยเม็ดยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์ พร้อมทั้งเคลือบผิวหน้าชั้นเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน ที่มีคุณสมบัติความยืดหยุ่น จึงสามารถรองรับ 
และลดแรงกระแทก ลดอาการบาดเจ็บ จากกิจกรรมการว่ิง และการออกก าลังกาย โดยวัสดุเม็ดยางที่น ามาใช้ ผลิตจาก 
ยางธรรมชาติที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2682 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเม็ดยาง
ใช้ส าหรับท าพื้นสังเคราะห์) จากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ทดแทนเ ม็ดยาง
สังเคราะห์ และได้พัฒนาปรับปรุงแต่งสูตรเพื่อผลิตพื้นสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน และได้รับใบอนุญาต  
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2683 (ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์) ซ่ึงการน า  
ยางธรรมชาติมาใช้ น้ีเป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริ มการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ ลดการน าเข้ายางสังเคราะห์ 
จากต่างประเทศ ช่วยลดปัญหายางธรรมชาติล้นตลาด และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะ 
  รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 7 mm 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื้นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล 
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น 

2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ้นอยู่กับการตีเส้นของสนาม 
3. พื้นสนาม ประกอบด้วย ชั้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร และ

เคลือบผิวหน้าชั้นเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร 
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682 
5. เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการว่ิง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์   
ตาม มอก. 2683 
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6. พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรง และลดกระแทก ช่วยลดอาการบาดเ จ็บ  
จากกิจกรรมออกก าลังกาย เหมาะส าหรับใช้เป็นพื้นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ 

7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด 
  รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 mm 

1. ใช้ส าหรับเป็นพื้นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล 
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น 

2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ้นอยู่กับการตีเส้นของสนาม 
3. พื้นสนาม ประกอบด้วย ชั้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 8 มิลลิเมตร และ

เคลือบผิวหน้าชั้นเม็ดยางด้วยโพลียูรีเทน หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร 
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682 
5. เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการว่ิง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์   
ตาม มอก. 2683 

6. พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรง และลดกระแทก ช่วยลดอาการบาดเ จ็บ  
จากกิจกรรมออกก าลังกาย เหมาะส าหรับใช้เป็นพื้นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ 

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

1. ใช้ส าหรับเป็นพื้นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล 
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น 

2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ้นอยู่กับการตีเส้นของสนาม 
3. พื้นสนาม ประกอบด้วย ชั้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร และ

เคลือบผิวหน้าชั้นเม็ดยางด้วยสีอะครีลิค หนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร 
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682 
5. เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการว่ิง และการออกก าลังกาย  

โดยระบบฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะห์   
ตาม มอก. 2683 

6. พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรง และลดกระแทก ช่วยลดอาการบาดเ จ็บ  
จากกิจกรรมออกก าลังกาย เหมาะส าหรับใช้เป็นพื้นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ 

7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด 
8. อาจใช้เป็นพื้นลานอเนกประสงค์ ลานทางเดิน ลานออกก าลังกาย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ 

  รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 mm 
1. ใช้ส าหรับเป็นพื้นสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล 

สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน เป็นต้น 
2. การแบ่งประเภทของสนามกีฬาขึ้นอยู่กับการตีเส้นของสนาม 
3. พื้นสนาม ประกอบด้วย ชั้นเม็ดยางธรรมชาติผสมสารยึดเกาะ หนาประมาณ 10 มิลลิเมตร และ

เคลือบผิวหน้าชั้นเม็ดยางด้วยสีอะครีลิค หนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร 
4. วัสดุเม็ดยางมีขนาด 1 - 3 มิลลิเมตร เป็นเม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ตาม มอก. 2682 
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5. เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการว่ิง และการออกก าลังกาย  
โดยระบบฐานเป็นการใช้เม็ดยางด าผสมสารยึดเกาะ และลงทับหน้าด้วยยางสังเคราะ ห์   
ตาม มอก. 2683 

6. พื้นสังเคราะห์มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรง และลดกระแทก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ 
จากกิจกรรมออกก าลังกาย เหมาะส าหรับใช้เป็นพื้นสนามฟุตซอล วอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ฯลฯ 

7. มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ และแสงแดด 
8. อาจใช้เป็นพื้นลานอเนกประสงค์ ลานทางเดิน ลานออกก าลังกาย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562 

- แก้ไขระยะเวลาครบก าหนดอายุการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยครบก าหนดอายุเดือนมิถุนายน 2566  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563 

- เพิ่มรายการล าดับที่ 2) – 4) รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนา 10 มิลลิเมตร, รุ่น PARA - SPORT  
(Top Acrylic) หนา 5 มิลลิเมตร และรุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic) หนา 10 มิลลิเมตรตามล าดับ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)      0 2996 1471 
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ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รหัส : 01020003 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System)     
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ป๊อกแทงค์ (POG TANKS) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  -  
ผู้จ าหน่าย : - 
ผู้แทนจ าหน่าย :  บริษัท วอเทอร์ป๊อก จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : พฤศจิกายน 2560 - พฤศจิกายน 2567 (7 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :      

ระบบผลิตน้ าประปา “POG” คือระบบประปาแบบใหม่ที่ได้มีการปรับปรุงโดยรวมเอาขั้นตอนในการผลิต
น้ าประปามารวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น ซ่ึงได้ถูกคิดค้นและออกแบบขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหางาน
ก่อสร้าง ปัญหาความซับซ้อนของการจัดการ และปัญหาการดูแลบ ารุงรักษาระบบการผลิตน้ าประปา โดยเฉพาะคุณภาพน้ า 
ที่ผลิตได้จากระบบ POG ต้องมีคุณภาพดีขึ้น และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน WHO (ทั้งน้ี การประปานครหลวง การประปา
ส่วนภูมิภาค และกรมอนามัย ก็ใช้ข้อมูลจาก WHO ในการอ้างอิงมาตรฐานเรื่องน้ า) และต้องตรวจวัดค่าตามที่รายการก าหนดได้ 

ระบบผลิตน้ าประปา “POG” รวมเอากระบวนการในการผลิตน้ าประปามาไว้ด้วยกันด้วยหลักการ All in one 
(รวมขั้นตอนทุกอย่างมาอยู่ในขั้นตอนเดียว) และ Put On the Ground (ยกทุกอย่างมาไว้บนดิน) โดยยังคงหน้าที่และ
คุณสมบัติที่ดีไว้อย่างครบถ้วน แต่ได้น้ าที่มีคุณภาพดีกว่า ลดขั้นตอนยุ่งยากต่าง ๆ เช่น การรวมขั้นตอนการเติมอากาศ การกวน 
การตกตะกอน การกรอง และการระบายก๊าซอันตราย มาไว้ด้วยกันในอุปกรณ์ชิ้นเดียว ท าให้การก่อสร้าง การติดตั้งระบบ 
และการจัดการดูแลรักษาง่ายและคล่องตัวขึ้น ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบเดิม 70% 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. POG เป็นระบบผลิตน้ าประปาที่ถังเก็บน้ ามีอุปกรณ์กรองอยู่ภายใน ซ่ึงเป็นการรวมขั้นตอนการผลิต

น้ าประปา และวาล์วควบคุมต่าง ๆ มาไว้จุดเดียวกัน 
2. น้ าประปาที่ผลิตได้จากระบบ POG ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ าอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพน้ าประปา

ของการประปาส่วนภูมิภาค 
3. คุณภาพน้ าดิบที่ใช้ในระบบประปา POG ไม่ควรมีการปนเปื้อน สารตะก่ัว สารปรอท สารแคดเมียม 

สารหนู และสารพิษอ่ืนๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่ท าให้เกิดโรคทั้ง 5 กลุ่ม คือ แบคทีเรียก ไวรัส พยาธิ  
โปรโตซัว และสาหร่าย 

4. มีระบบล้างย้อนสารกรองของ POG เป็นระบบอัตโนมัติ 
5. ระบบผลิตน้ าประปา POG ขนาดเล็ก S มีคุณลักษณะเฉพาะดังน้ี 

5.1 มีก าลังการผลิตที่ 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รองรับ 30 - 50 ครัวเรือน 
5.2 มีพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตาราเมตร 
5.3 โรงสูบน้ าอเนกประสงค์ (PNP) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร วัสดุโรงเรือนเป็นเหล็ก  

มุงด้วยหลังคาวัสดุเมทัลชีท ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายสารเคมีและถังเคมี จ านวน 3 ชุด ติดตั้งปั๊มส าหรับ
สูบน้ าขึ้นถังสูง จ านวน 1 ชุด สามารถเข้าออกภายในเพื่อท าการเซอร์วิส มีตู้ส าหรับระบบควบคุม
การท างานของระบบ POG ทั้งหมด เช่น การล้างย้อน การสูบน้ า เป็นต้น 

5.4 ถังอเนกประสงค์ ACFS ประกอบด้วยถาดเติมอากาศ ระบบตกตะกอน ระบบกรองภายในถังกักเก็บน้ า 
หน้าวาล์วรวมศูนย์ที่มีวาล์วไฟฟ้าส าหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันได
ส าหรับการซ่อมบ ารุง 



10 

 

 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564  ส านักงบประมาณ 

   

5.5 ถังสูง SFX ประกอบด้วยถังเก็บน้ า ระบบกรองภายใน หน้าวาล์วรวมศูนย์ที่ มีวาล์วไฟฟ้า 
ส าหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันไดส าหรับการซ่อมบ ารุง 

5.6 มีถังกักเก็บน้ าภายใน ACFS ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร และมีถังกักเก็บน้ าภายใน SFX 
ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 

6. ระบบผลิตน้ าประปา POG ขนาดกลาง M มีคุณลักษณะเฉพาะดังน้ี 
6.1 มีก าลังการผลิตที่ 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รองรับ 51 - 120 ครัวเรือน 
6.2 มีพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตาราเมตร 
6.3 โรงสูบน้ าอเนกประสงค์ (PNP) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร วัสดุโรงเรือนเป็นเหล็ก  

มุงด้วยหลังคาวัสดุเมทัลชีท ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายสารเคมีและถังเคมี จ านวน 3 ชุด ติดตั้งปั๊มส าหรับ
สูบน้ าขึ้นถังสูง จ านวน 1 ชุด สามารถเข้าออกภายในเพื่อท าการเซอร์วิส มีตู้ส าหรับระบบควบคุม
การท างานของระบบ POG ทั้งหมด เช่น การล้างย้อน การสูบน้ า เป็นต้น 

6.4 ถังอเนกประสงค์ ACFS ประกอบด้วยถาดเติมอากาศ ระบบตกตะกอน ระบบกรองภายในถังกักเก็บน้ า 
หน้าวาล์วรวมศูนย์ที่มีวาล์วไฟฟ้าส าหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันได
ส าหรับการซ่อมบ ารุง 

6.5 ถังสูง SFX ประกอบด้วยถังเก็บน้ า ระบบกรองภายใน หน้าวาล์วรวมศูนย์ที่ มีวาล์วไฟฟ้า 
ส าหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันไดส าหรับการซ่อมบ ารุง 

6.6 มีถังกักเก็บน้ าภายใน ACFS ความจุไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร และมีถังกักเก็บน้ าภายใน SFX 
ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร 

7. ระบบผลิตน้ าประปา POG ขนาดใหญ่ L มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
7.1 มีก าลังการผลิตที่ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน 
7.2 มีพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตาราเมตร 
7.3 โรงสูบน้ าอเนกประสงค์ (PNP) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร วัสดุโรงเรือนเป็นเหล็ก  

มุงด้วยหลังคาวัสดุเมทัลชีท ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายสารเคมีและถังเคมี จ านวน 3 ชุด ติดตั้งปั๊มส าหรับ
สูบน้ าขึ้นถังสูง จ านวน 1 ชุด สามารถเข้าออกภายในเพื่อท าการเซอร์วิส มีตู้ส าหรับระบบควบคุม
การท างานของระบบ POG ทั้งหมด เช่น การล้างย้อน การสูบน้ า เป็นต้น 

7.4 ถังอเนกประสงค์ ACFS ประกอบด้วยถาดเติมอากาศ ระบบตกตะกอน ระบบกรองภายในถังกักเก็บน้ า 
หน้าวาล์วรวมศูนย์ที่มีวาล์วไฟฟ้าส าหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันได
ส าหรับการซ่อมบ ารุง 

7.5 ถังสูง SFX ประกอบด้วยถังเก็บน้ า ระบบกรองภายใน หน้าวาล์วรวมศูนย์ที่ มีวาล์วไฟฟ้า 
ส าหรับระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันไดส าหรับการซ่อมบ ารุง 

7.6 มีถังกักเก็บน้ าภายใน ACFS ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร และมีถังกักเก็บน้ าภายใน 
SFX ความจุไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร 

8. ติดตั้งรั้วรอบพื้นที่ติดตั้งระบบ POG 
 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561 
- ยกเลิกรายชื่อผู้จ าหน่าย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 
- แก้ไขขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง เพิ่มระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ และแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ  

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564 

 บริษัท คิดพร้อมท า จ ากัด      09 3578 5519 
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ด้านการเกษตร 
 

: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010015 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   น้ าหมักชีวภาพสูตรปลานิล (Nile tilapia Bio-extract) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 (Natural extract SPEED 1) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จ ากัด 
 2.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 3.  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
 4. บริษัท แอท อิน ออล ฟอร์ ยู จ ากัด 
 5. บริษัท ไอยู โซลูชั่นส์ จ ากัด 
 6. บริษัท ลิสโต้ กรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 เป็นน้ าหมักชีวภาพสูตรปลานิล ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพ 
ของ บริษัท ใบธง จ ากัด ที่ได้จากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ าหมักชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลานิลสด
เป็นส่วนประกอบหลักผ่านการรับรอง ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตามมาตรฐานการปฏิบัติ  
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (Good Aquaculture Practice:  GAP) กรมประมง ด้วยเทคนิค 
การใช้จุลินทรีย์ผสมสายพันธ์ุ 5 ชนิด ย่นระยะเวลาในการหมัก ซ่ึงเป็นสูตรเฉพาะ ส าหรับใช้เป็นสารเร่งในกระบวนการหมัก 
ประกอบด้วย แบคทีเรีย รา และยีสต์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ที่มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และไขมัน 

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 1 มีองค์ประกอบของฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน (Auxin) จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) 
และไซโตไคนิน (Cytokinin) และกรดฮิวมิก (Humic acid) มีปริมาณสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนธาตุโลหะหนัก ได้แก่  
สารหนู (Arsenic: As) แคดเมียม (Cadmium: Cd) โครเมียม (Chromium: Cr) ทองแดง (Copper: Cu) ตะก่ัว (Lead: Pb) 
ปรอท (Mercury: Hg) และสังกะสี (Zinc: Zn) และมีปริมาณโซเดียม (Sodium: Na) ไม่เกินร้อยละ 1 ของน้ าหนัก รวมทั้ง 
มีองค์ประกอบของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุ ได้การรับรองมาตรฐานปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร ประเภทน้ าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงองค์ประกอบของน้ าหมักชีวภาพ
สูตรปลานิลที่ประกอบด้วย ปริมาณธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช และสารอ่ืน  ๆ เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืช 
ในระยะการเจริญทางล าต้นและใบ 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. น้ าหมักชีวภาพสูตรปลานิล อยู่ในรูปของเหลว ขนาดบรรจุ 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด 
บรรจุในขวดพลาสติกทึบแสง 
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2. น้ าหมักชีวภาพสูตรปลานิล มีส่วนประกอบหลัก ผลิตจากปลานิล ลักษณะเป็นปลานิลสด ได้รับรอง 
ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับ
การผลิตสัตว์น้ า (Good Aquaculture Practice: GAP) กรมประมง 

3. มีใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานน้ าหมักชีวภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ 

4. มีคุณสมบัติเป็นน้ าหมักชีวภาพตามมาตรฐานน้ าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน 
5. การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระยะการเจริญทางล าต้นและใบ ได้แก่ ประเภทพืชไร่ 

เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และประเภทพืชสวน กลุ่มพืชกินผล เช่น เมล่อน แตงโม สับปะรด เสาวรส 
และฟักทอง เป็นต้น และส าหรับกลุ่มพืชผักใบ ใช้ตลอดระยะการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเก่ียว 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บริษัท ใบธง จ ากัด      0 5448 3030 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010016 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   น้ าหมักชีวภาพสูตรพืช (Plant Bio-extract) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 (Natural extract SPEED 2) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1.  บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จ ากัด 
 2.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 3.  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
 4. บริษัท แอท อิน ออล ฟอร์ ยู จ ากัด 
 5. บริษัท ไอยู โซลูชั่นส์ จ ากัด 
 6. บริษัท ลิสโต้ กรุ๊ป จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท ใบธง จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :  กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2570 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 เป็นน้ าหมักชีวภาพสูตรพืช (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด) ซ่ึงเป็นผลงานวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพสูตรใหม่ ของ บริษัท ใบธง จ ากัด ที่ได้จากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบจากพืช 3 ชนิด (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด) เป็นส่วนประกอบหลัก ซ่ึงผ่านการรับรอง มาตรฐาน 
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) กรมวิชาการเกษตร 
ด้วยเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ผสมสายพันธ์ุ 5 ชนิด ย่นระยะเวลาในการหมัก ซ่ึงเป็นสูตรเฉพาะ ส าหรับใช้เป็นสารเร่ง  
ในกระบวนการหมัก ประกอบด้วย แบคทีเรีย รา และยีสต์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ที่มีองค์ประกอบ
ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 

สารสกัดธรรมชาติ สปีด 2 มีองค์ประกอบของฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน (Auxin) จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) 
ไซโตไคนิน (Cytokinin) และกรดฮิวมิก (Humic acid) มีปริมาณสูง ปลอดภัยจากการปนเปื้อนธาตุโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู 
(Arsenic: As) แคดเมียม (Cadmium: Cd) โครเมียม (Chromium: Cr) ทองแดง (Copper: Cu) ตะก่ัว (Lead: Pb) ปรอท 
(Mercury: Hg) และสังกะสี (Zinc: Zn) และมีปริมาณโซเดียม (Sodium: Na)  ไม่เกินร้อยละ 1 ของน้ าหนัก รวมทั้ง 
มีองค์ประกอบของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุ ได้การรับรองมาตรฐานปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร ประเภทน้ าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. น้ าหมักชีวภาพสูตรพืช อยู่ในรูปของเหลว ขนาดบรรจุ 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด  
บรรจุในขวดพลาสติกทึบแสง 

2. น้ าหมักชีวภาพสูตรพืช มีส่วนประกอบหลัก ผลิตจากพืช 3 ชนิด (ฟักทอง เสาวรส และสับปะรด)  
ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good 
Agricultural Practice: GAP) กรมวิชาการเกษตร 

3. มีใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานน้ าหมักชีวภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564  ส านักงบประมาณ 

   

4. มีคุณสมบัติเป็นน้ าหมักชีวภาพตามมาตรฐานน้ าหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน 
5. การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระยะการเจริญทางดอกและผล ได้แก่ ประเภท  

พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และประเภทพืชสวน กลุ่มพืชกินผล เช่น เมล่อน แตงโม สับปะรด 
เสาวรส และฟักทอง เป็นต้น 

 
หมายเหตุ :  ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562 

- ยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 บริษัท ใบธง จ ากัด      0 5448 3030 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านการเกษตร : วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

รหัส : 02010020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :   สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ที่มีส่วนผสมของเชื้อจุลินทรีย์ 
Lactobacillus plantarum 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : ไซเลจ โปร (Silage Pro) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไมโครอินโนเวต จ ากัด จ ากัด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค : 
BIOTEC) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : -  
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไมโครอินโนเวต จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ ากัด   
 บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย : บริษัท ไมโครอินโนเวต จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2564 - กุมภาพันธ์ 2572 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :  

ไซเลจ โปร (Silage Pro) เป็นสารผสมล่วงหน้า ซ่ึงประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียผลิตแลคติก (Lactic Acid 
Bacteria) ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธ์ุจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีคุณสมบัติกระตุ้นหรือส่งเสริม
กระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์ สามารถแข่งขันกับแบคทีเรียตามธรรมชาติในพืชได้ และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  
ผลิตกรดแลคติกปริมาณมากในเวลาอันสั้น มีความทนทานต่อความเป็นกรดในพืชอาหารสัตว์ที่มีความชื้นต่ า และยังช่วยเพิ่ม
ปริมาณกรดแลคติกในพืชอาหารสัตว์ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ผลิตภัณฑ์ ไซเลจ โปร (Silage Pro) 1 กิโลกรัม (kg) ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus 

plantarum 1×1010 โคโลนี (cfu) 
2. ไม่มีโลหะหนัก สารหนู แคดเมียม ตะก่ัว ปรอท ปนเปื้อน 
3. ไม่พบ E.coli และ Salmonella spp. 
4. เชื้อรา (Mold) ไม่เกิน 1×103 โคโลนีต่อกรัม (cfu/g) 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 บริษัท ไมโครอินโนเวต จ ากัด      08 1856 6129 
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ด้านการแพทย์ 
 

: ยา 
รหัส : 03010215 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) 
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  ซีกร้า 100 (XEGRA 100) 
หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด ร่วมวิจัยกับ บริษัท อินเตอร์

เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :  - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 
ผู้แทนจ าหน่าย : -  
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย :  บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : กุมภาพันธ์ 2564 - กุมภาพันธ์ 2567 (3 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 ยาซีกร้า (XEGRA) ประกอบด้วย ตัวยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม รูปแบบยาเม็ด
เคลือบฟิล์ม ออกฤทธ์ิโดยการยับยั้งอย่างเฉพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ Phosphodiesterase type 5 (PDE5), PDE5 ท าหน้าที่
สลาย cyclic Guanosine MonoPhosphate (cGMP) ในบริเวณ Corpus cavernosum ยา Sildenafil จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ Nitric oxide เม่ือมีการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ สาร Nitric oxide จะถูกปล่อยออกมาใน Corpus cavernosum  
เพื่อกระตุ้นเอนไซม์ Guanlyate cyclase มีผลท าให้ระดับของ cGMP เพิ่มสูงขึ้น และท าให้กล้ามเน้ือเรียบบริเวณ Corpus 
cavernosum คลายตัว จึงท าให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว ข้อบ่งใช้ส าหรับบ าบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ 
(Erectile Dysfunction) 
 ยาซีกร้า (XEGRA) พัฒนาต ารับโดยบริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด เป็นผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันภายในประเทศ 
ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี PIC/s GMP จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยาซีกร้า (XEGRA) สามารถ
ทดแทนยาน าเข้าจากต่างประเทศ ประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบในราคาที่เหมาะสม  
 ยาซีกร้า (XEGRA) มีรายงานการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) เปรียบเทียบกับยาต้นแบบ  
ผลการศึกษาค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบอย่างมีนัยส าคัญ ดังน้ัน ยาน้ีจึงมีความปลอดภัย  
และสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. ยาซีกร้า (XEGRA) 100 มิลลิกรัม ออกฤทธ์ิโดยการยับยั้ งอย่ างเฉพาะเจาะจงต่ อ เอนไซ ม์  
Phosphodiesterase type 5 (PDE5), PDE5 และเพิ่มประสิทธิภาพของ Nitric oxide ซ่ึงมีผลเพิ่ม 
cGMP ท าให้กล้ามเน้ือเรียบบริเวณ Corpus cavernosum คลายตัว จึงท าให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว 
ใช้ส าหรับบ าบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ (Erectile Dysfunction) 

2. ยาซีกร้า (XEGRA) 100 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดรูปสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน นูน เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหน่ึง 
มีอักษร ASP อีกด้านมีตัวเลข 100 

3. ยาซีกร้า (XEGRA) 100 มิลลิกรัม พัฒนาสูตรต ารับและผลิตโดยโรงงานในประเทศไทย ด้วยกระบวน 
การผลิตควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตที่ดี PIC/s GMP 

4. ยาซีกร้า (XEGRA) 100 มิลลิกรัม มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ผลการศึกษา  
ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบอย่างมีนัยส าคัญ ดังน้ัน ยาน้ีจึงมีความปลอดภัย
และสามารถน ามาใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 

 

 บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด      0 2251 8190  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 

: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม  
รหัส : 07010020 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป์ (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 : 1.  บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จ ากัด 
 2.  บริษัท แอลแอนด์อี แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
 3.  บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จ ากัด 
 4.  บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จ ากัด 
 5.  บริษัท วี เอ อาร์ เอส จ ากัด 
 6. บริษัท ไลท์ติ้ง เวิลด จ ากัด 
 7. บริษัท 3พี คอมพิวเทค จ ากัด 
 8. บริษัท แอคม่ี ครีเอท ออร์กาไนส์เซอร์ จ ากัด 
 9. บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 
 10. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จ ากัด 
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 สามารถน าไปใช้
ในอาคาร ห้างร้าน บ้านเรือนทั่วไป รวมถึงสถานที่ปฏิบัติการขององค์กรภาครัฐ และเอกชนเป็นการประยุกต์เทคโนโลยี  
การให้แสงสว่างของ LED มาใช้ในการออกแบบหลอด T8 โดยมีการค านวณ วิเคราะห์และออกแบบทั้งในส่วนของชุด LED 
Module และ Driver ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ หลอด LED TUBE T8 มีประสิทธิภาพการส่องสว่าง มากกว่า 150 lm/W 
และชุด Driver ออกแบบให้มี  Surge protection ที่ทนทานต่อสัญญาณฟ้าผ่าถึง 2 kV. มีการใช้วัตถุดิบพลาสติกที่ไม่ติดไฟ
และกระจายแสงได้ดีมาท าเป็นตัวหลอดซ่ึงจะช่วยลดโอกาสการเกิดการลุกลามของเปลวไฟ อันเน่ืองมาจากการลัดวงจรภายใน
หลอด ซ่ึงอาจพบในหลอดด้อยคุณภาพที่น 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 าจากวัตถุดิบประเภทโพลีคาร์บอเนตที่ผ่านการทดสอบการติดไฟที่ระดับ UL94VO 
7.  มีความเสี่ยงของปริมาณสเปคตรัมแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ เป็นอันตรายต่อสายตามนุษย์   

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

 
หมายเหตุ :  ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีผู้แทนจ าหน่าย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 5 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564 

 - เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564 
 

 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)      0 2248 8133 หรือ 0 2642 5092 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564  ส านักงบประมาณ 

   

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณไ์ฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

รหัส : 07010024 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band 
Internet of Thing (NB - IoT) (LED STREET LIGHTING 
LUMINAIRE WITH NB - IoT TECNOLOGY) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :  โคมไฟถนนอัจฉริยะ ชนิดหลอดแอลอีดี (SMART LED STREET 
LIGHTING LUMINAIRE) 

หน่วยงานที่พัฒนา :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :   - 
ผู้จ าหน่าย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้แทนจ าหน่าย : 1. บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จ ากัด 
 2. บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จ ากัด 
 3. บริษัท 110 วัตต์ จ ากัด 
 4. บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 5. บริษัท คอมพลีท อิเล็คทริเคิล โซลูชั่นส์ จ ากัด 
 6. บริษัท ไลท์ติ้ง เวิลด จ ากัด 
 7. บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 

 8. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จ ากัด 
 9. บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 
 10. บริษัท 3พี คอมพิวเทค จ ากัด 
 11. บริษัท เกรียงยุทธ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 12. บริษัท ถาวรพัฒนา จ ากัด 
 13. บริษัท แอคม่ี ครีเอท ออร์กาไนส์เซอร์ จ ากัด 
 14.บริษัท เอสสามสิบหก ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
 15. บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง จ ากัด 
 16. บริษัท ซี-คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : สิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2571 (8 ปี) 
คุณสมบัตินวตักรรม :   
 โคมไฟถนนอัจฉริยะชนิดหลอดแอลอีดี เป็นการพัฒนาโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดีที่ติดตั้งหน่วยควบคุม  
และตรวจวัด ซ่ึงเชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยมีฟังก์ชั่นส าหรับรับ - ส่งค าสั่งจากส่วนควบคุมโคมไฟ
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เรียกว่า NB - IoT (Narrow band IoT) เพื่อควบคุมและตรวจสอบสภาวะการท างาน 
ของโคมไฟ ได้แก่ การควบคุมการเปิด - ปิด, การควบคุมระดับแสงสว่าง และน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดส่งกลับมายัง
ระบบส ารองข้อมูล เพื่อรอค าสั่งจากส่วนควบคุมโคมไฟผ่านโครงข่ายฯ โดยขั้นตอนการออกแบบน้ีมีกระบวนการทดลอง  
และวิเคราะห์ผลจากการน าโคมไฟถนนอัจฉริยะชนิดหลอดแอลอีดีติดตั้งและใช้งาน ณ สถานที่ตัวอย่าง ผลการทดสอบพบว่า  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564  ส านักงบประมาณ 

   

โคมไฟถนนอัจฉริยะชนิดหลอดแอลอีดีที่ติดตั้งหน่วยควบคุมและตรวจวัด ซ่ึงเชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ที่ได้พัฒนาขึ้นน้ีสามารถควบคุมการเปิด - ปิด ควบคุมระดับแสงสว่าง และตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 
ก าลังไฟฟ้า และเพาเวอร์แฟคเตอร์ ได้ตามค าสั่งอย่างถูกต้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ชุดโคมไฟมีหน่วยควบคุมและตรวจวัด และมีฟังก์ชั่นส าหรับรับ – ส่งค าสั่งจากส่วนควบคุมโคมไฟ 
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NB - IoT  ที่ย่านความถี่วิทยุ Tx : 880 - 915 MHz.  Rx : 925 - 960 MHz. 
และก าลังส่ง : 0.20 วัตต์  

2. ชุดโคมไฟน้ี ควรติดตั้งในพื้นที่ที่รองรับสัญญาณ 4G 
3. อุปกรณ์ควบคุม NB - IoT ติดตั้งส าเร็จ พร้อมค่าบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดอายุการใช้งาน 

10 ปี (นับจากวันที่ส่งมอบงาน) 
4. ซอฟต์แวร์ (Software) เพื่อควบคุมโคมไฟผ่าน Web Application จะท าการอัพเดท (Update) ตลอดอายุ

การใช้งาน 10 ปี (นับจากวันที่ส่งมอบงาน) 
5. ให้บริการ Software ซ่ึงติดตั้งบนระบบ Cloud server ของ Amazon Web Services (AWS) ตลอดอายุ

การใช้งาน 10 ปี (นับจากวันที่ส่งมอบงาน) หลังจากน้ันผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
6. ซอฟแวร์น้ี มีการก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล โดยผู้ซ้ือเป็นผู้ก าหนด 
7. ระบบควบคุมชุดโคมไฟสามารถควบคุมการเปิด - ปิด (ON - OFF) , และควบคุมระดับแสงสว่าง (Dimming 

control) ได้ตั้งแต่ 10% จนถึง 100%   
8. รับประกันอายุการใช้งานของหลอดแอลอีดีไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน 

IES LM - 80 - 08     
9. ชุดโคมไฟมีประสิทธิภาพความส่องสว่างมากกว่า 125  lm/W โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน  

IES LM - 79 - 08   
10. ชุดโคมไฟใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้า 220 VAC 50Hz 
11. ชุดโคมไฟมีระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นตามมาตรฐานการทดสอบ IP66 

 
หมายเหตุ :  ผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Thing (NB - IoT)  
 ใช้แพลตฟอร์มของ Amazon Web Services (AWS) ซ่ึงเป็นระบบ Cloud server ที่ติดตั้งในต่างประเทศ  
 โดยปัจจุบันหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายให้จัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่ต้องรับส่งข้ อมูลผ่านระบบ Cloud server 
 จากต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐจึงควรพิจารณาระเบียบเพื่อประกอบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2563 (มีผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 7 ราย) 

- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2563 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564 
- เพิ่มผู้แทนจ าหน่าย จ านวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564 

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

 
 

  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)      0 2248 8133 หรือ 0 2642 5092 




