บัญชีนวัตกรรมไทย

โดย
สำนักงบประมำณ

ฉบับเพิ่มเติม
กันยายน 2562

1

รายการนวัตกรรมไทย
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)

01 ด้านก่อสร้าง
0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
1

2

3

01010022 ปูนปัน้ สาเร็จรูป
M900 ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
สาหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
01010023 พื้นสังเคราะห์สาหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ
ยางธรรมชาติ ประเภท A
รุ่น NUG - FULL PU (NR)
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/
กิโลกรัม
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เท่านั้น สาหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
01010024 พื้นสังเคราะห์สาหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และ
ยางธรรมชาติ ประเภท B
1. รุ่น NUG - Sandwich (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้านิ่ม
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/
กิโลกรัม
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

ถุง

210.00

ตารางเมตร
ตารางเมตร

4,035.00
4,084.00

ตารางเมตร

4,134.00

ตารางเมตร

4,202.00

ตารางเมตร

4,271.00

ตารางเมตร
ตารางเมตร

2,983.00
3,042.00

ตารางเมตร

3,111.00

ตารางเมตร

3,210.00

สานักงบประมาณ

2
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

01010024
(ต่อ)

4

1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม
2. รุ่น NUG - Spray Coat (NR) พื้นลู่วิ่ง ผิวหน้าแข็ง
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/
กิโลกรัม
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เท่านั้น สาหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง
01010025 พื้นสังเคราะห์สาหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ ประเภท C
พื้ น สั ง เคราะห์ ส าหรั บ สนามกี ฬ า จากวั ส ดุ ย างสั ง เคราะห์ แ ละ
ยางธรรมชาติ ประเภท C
1. รุ่น NUG - EPDM Binder (Top Pu) 7 MM
1.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม
1.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/
กิโลกรัม
1.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม
1.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม
1.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม
พื้นสังเคราะห์สาหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และ
ยางธรรมชาติ ประเภท C
2. รุ่น NUG - EPDM Binder 13 MM
2.1) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม
2.2) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 76 - 95 บาท/
กิโลกรัม
2.3) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 96 - 115 บาท/
กิโลกรัม
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ตารางเมตร

(บาท)
3,308.00

ตารางเมตร
ตารางเมตร

2,667.00
2,703.00

ตารางเมตร

2,778.00

ตารางเมตร

2,805.00

ตารางเมตร

2,864.00

ตารางเมตร
ตารางเมตร

2,579.00
2,628.00

ตารางเมตร

2,677.00

ตารางเมตร

2,726.00

ตารางเมตร

2,776.00

ตารางเมตร
ตารางเมตร

3,886.00
4,083.00

ตารางเมตร

4,133.00

สานักงบประมาณ

3
ลาดับ
ที่

ราคาต่อหน่วย
รหัส
01010025
(ต่อ)

ด้าน/กลุ่ม/รายการ
2.4) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 116 - 135 บาท/
กิโลกรัม
2.5) รองรับราคายางแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 136 - 155 บาท/
กิโลกรัม
หมายเหตุ :
1. ราคายางธรรมชาติ ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
2. ราคานี้รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เท่านั้น สาหรับต่างจังหวัดค่าขนส่งจะคิดเพิ่มเติมตามระยะทาง

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ตารางเมตร

(บาท)
4,202.00

ตารางเมตร

4,271.00

ใบ
ใบ
ใบ
ใบ

5,500.00
17,500.00
19,000.00
30,000.00

ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ

12,500.00
15,000.00
6,660.00
8,230.00
10,800.00
22,200.00
27,750.00

ใบ
ใบ
ใบ

44,800.00
53,300.00
225,700.00

0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
5

01020001 ถังเก็บน้าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย
(Plastic Water tank Combac nano)
1) Granito - combac nano ขนาด 550 ลิตร
2) Granito - combac nano ขนาด 2,000 ลิตร
3) Granito - combac nano ขนาด 2,500 ลิตร
4) Granito - combac nano ขนาด 4,000 ลิตร
(กว้าง 188 เซนติเมตร x สูง 198 เซนติเมตร)
5) Money-combac nano ขนาด 1,000 ลิตร
6) Money-combac nano ขนาด 2,000 ลิตร
7) Granito - combac nano ขนาด 700 ลิตร
8) Granito - combac nano ขนาด 1,000 ลิตร
9) Granito - combac nano ขนาด 1,500 ลิตร
10) Granito - combac nano ขนาด 3,000 ลิตร
11) Granito - combac nano ขนาด 4,000 ลิตร
(กว้าง 178 เซนติเมตร x สูง 179 เซนติเมตร)
12) Granito - combac nano ขนาด 5,000 ลิตร
13) Granito - combac nano ขนาด 6,000 ลิตร
14) Granito - combac nano ขนาด 16,500 ลิตร
หมายเหตุ : เพิ่ มรุ่ น Granito - combac nano รายการล าดั บ ที่
7) – 14)

03 ด้านการแพทย์
0301 ยา
6

03010031 ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 3 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 4 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
หมายเหตุ : แก้ ไ ขขนาดบรรจุ รายการล าดั บ ที่ 2) ชนิ ด เม็ ด
ขนาด 4 มิลลิกรัม จากเดิม 30 เม็ด/กล่อง ราคา 211.86 บาท/กล่อง
เป็น 100 เม็ด/กล่อง ราคา 660.00 บาท/กล่อง
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

กล่อง
กล่อง

513.60
660.00

สานักงบประมาณ

4
ลาดับ
ที่
7

8

9

10

11

12

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
03010078 ยาซิลเดนาฟิล ซิเตรต (Sildenafil citrate)
(ไซนาฟิล : SINAFIL)
1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 50 มิลลิกรัม (4 เม็ด)
2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 100 มิลลิกรัม (2 เม็ด)
หมายเหตุ : เพิ่มรายการลาดับที่ 1) ขนาด 50 มิลลิกรัม
03010113 ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin)
(อะทอร์วิน : ATORVIN)
1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
3) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 40 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
4) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 80 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
5) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 80 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
หมายเหตุ : เพิ่ ม รายการล าดั บ ที่ 1) – 3) ขนาด 10 มิ ล ลิ ก รั ม
20 มิลลิกรัม และ 40 มิลลิกรัม ตามลาดับ
03010128 ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir)
(ออราต้า : Orata)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 0.5 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 1 มิลลิกรัม (30 เม็ด)
หมายเหตุ : เพิ่มรายการลาดับที่ 1) ขนาด 0.5 มิลลิกรัม
03010150 ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan Cilexetil)
(แคนดา : KANDA)
ชนิดเม็ด ขนาด 16 มิลลิกรัม (28 เม็ด)
03010151 ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine Hydrochloride)
(คาดิพลอท : Cardiplot)
1) ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด)
2) ชนิดเม็ด ขนาด 20 มิลลิกรัม (500 เม็ด)
03010152 ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)
(นาค็อกซิบ : NACOXIB)
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนาด 90 มิลลิกรัม (30 เม็ด)

กล่อง
กล่อง

58.00
58.00

กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง
กล่อง

214.00
321.00
615.00
1,250.00
3,700.00

กล่อง
กล่อง

1,070.00
6,500.00

กล่อง

378.00

กล่อง
กล่อง

270.00
1,350.00

กล่อง

480.00

เมตร
เมตร

53.25
58.60

07 ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
13

07010016 เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนักตัวเองได้
(Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable :
FRSS OFC)
1) FRSS 12C (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ)
2) FRSS 24C (6C/ท่อ, 12C/ท่อ)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

สานักงบประมาณ

5
ลาดับ
ที่

14

15

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

07010016 3) FRSS 48C (12C/ท่อ)
(ต่อ)
4) FRSS 60C (12C/ท่อ)
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
07010017 เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนักตัวเองได้
(Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable :
FRSS OFC)
1) FRSS 12C (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ)
2) FRSS 24C (6C/ท่อ, 12C/ท่อ)
3) FRSS 48C (12C/ท่อ)
4) FRSS 60C (12C/ท่อ)
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
07010018 เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนักตัวเองได้
(Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable :
FRSS OFC)
1) FRSS 12C (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ)
2) FRSS 24C (6C/ท่อ, 12C/ท่อ)
3) FRSS 48C (12C/ท่อ)
4) FRSS 60C (12C/ท่อ)
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมตร
เมตร

(บาท)
69.30
74.65

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

53.25
58.60
69.30
74.65

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

53.25
58.60
69.30
74.65

ขวด

450.00
1,000.00
3,000.00
8,000.00

12 ด้านวิทยาศาสตร์
1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
16

17

12010003 สารชีวภาพขจัดคราบน้ามัน (Bio dispersant)
1) ขนาด 250 มิลลิลิตร
2) ขนาด 1 ลิตร
3) ขนาด 5 ลิตร
4) ขนาด 20 ลิตร
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทน
จาหน่าย จานวน 1 ราย
12010004 สารทาความสะอาดชีวบาบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค)
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner
(Bio organic))
1) ขนาด 250 มิลลิลิตร
2) ขนาด 1 ลิตร
3) ขนาด 5 ลิตร
4) ขนาด 20 ลิตร
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทน
จาหน่าย จานวน 1 ราย
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

ขวด/แกลลอน

ถัง/แกลลอน
ถัง/แกลลอน

ขวด
ขวด/แกลลอน

ถัง/แกลลอน
ถัง/แกลลอน

350.00
800.00
3,000.00
7,500.00

สานักงบประมาณ
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ลาดับ
ที่
18

ราคาต่อหน่วย
รหัส

ด้าน/กลุ่ม/รายการ

หน่วยนับ

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(บาท)
12010005 น้ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
(NATURAL DISINFECTANT)
1) ขนาด 250 มิลลิลิตร
2) ขนาด 1 ลิตร
3) ขนาด 5 ลิตร
4) ขนาด 20 ลิตร
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทน
จาหน่าย จานวน 1 ราย

ขวด
ถัง/แกลลอน
ถัง/แกลลอน
ถัง/แกลลอน

260.00
800.00
2,150.00
8,000.00

1202 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
19

12020001 เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ สาหรับ
การบาบัดน้าเสีย (Onsite Microbial Reactor)
ขนาด 10 ลิตร
หมายเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจาหน่าย จานวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทน
จาหน่าย จานวน 1 ราย

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

เครื่อง

390,000.00

สานักงบประมาณ
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คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010022
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

ปูนปั้นสาเร็จรูป
ปูนปั้นสาเร็จรูป เอ็ม 900 (M900)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
1. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
2. บริษัท ทีพีไอพาณิชย์ จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด สี่ง้วนฮง
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาลินีภัณฑ์
5. บริษัท ศวัศ อินเตอร์ซัพพลาย จากัด
6. บริษัท แกมม่าสตีล จากัด
7. บริษัท เค.พี. เซ็นเตอร์ จากัด
8. บริษัท คอนสมิกซ์ จากัด
9. บริษัท เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จากัด
10. บริษัท อินโดไชน่า วัสดุภัณฑ์ จากัด
11. บริษัท ลูกแม่ธรณี จากัด
12. บริษัท 123 อาคิเทค ซัพพลาย จากัด
13. บริษัท เอ็กซ์-แมท จากัด
14. บริษัท ทรัพย์สยาม แมททีเรียล จากัด
15. บริษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ท จากัด
16. ห้างหุ้นส่วนจากัด น้าใสใจจริงค้าไม้และวัสดุก่อสร้างนนทบุรี
17. บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จากัด
18. บริษัท เอสจี ซีเมนต์ จากัด
19. บริษัท แม็กซ์สตีล คอมเมอร์เชียล จากัด
20. บริษัท เอ พี พัฒนา จากัด
21. ห้างหุ้นส่วนจากัด อภิสิฏฐ์ ซีเมนต์
22. บริษัท โฮมแมททีเรียล จากัด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี)

สานักงบประมาณ
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คุณสมบัตินวัตกรรม :
ปู นปั้ นส าเร็ จรู ป เป็ นปู นส าเร็ จรู ป ส าหรั บ งานปู นปั้ น ใช้ ผ สมกั บ น้ าตามอั ต ราส่ วนที่ กาหนดผสมให้ เ ข้ า กั น
แล้วสามารถนาไปใช้งานปั้นประติมากรรมได้ทันที มีหลายสีให้เลือก ได้แก่ สีปูนธรรมชาติ, สีเทาเข้ม, สีเหลือง, สีฟ้า, สีเขียว
และสีแดงอิฐ เหมาะสาหรับงานปูนปั้นทั่วไป ทั้งงานลอยตัว นูนสูง และนูนต่า
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เนื้อปูนปั้นมีความละเอียดเนียน ทาให้ปั้นผลงานได้ปราณีตสวยงาม
2. ปั้นขึ้นรูปง่าย ทั้งปั้นลอยตัว นูนสูง และนูนต่าได้ดี
3. เนื้ อปู นเหนี ย วพอดี กับ งานปั้ น (มี คุ ณสมบั ติ การไหลแผ่ ป ระมาณ 42.5%) ท าให้ ปั้ นขึ้ นรู ป ได้ ง่ า ย
ชิ้นงานอยู่ตัวดี ไม่ไหลย้อย
4. เนื้อปูนปั้นเมื่อแห้งจะมีความยืดหยุ่นตัวสูงและไม่หดตัว ทาให้ชิ้นงานไม่แตกร้าวเมื่อแห้ง
5. มีสารเคมีที่เพิ่ มคุ ณภาพในการยึดเกาะ และเพิ่มความแข็ งแรงทนทานของชิ้ นงาน (ความต้านทาน
แรงอัดมากกว่า 2.5 MPa โดยประมาณ)
6. มีหลายสีให้เลือกใช้งาน เนื้อปูนมีสีที่สม่าเสมอสวยงาม สะดวกในการใช้งาน เพียงผสมน้าตามอัตราส่วน
ที่กาหนดปั่นผสมให้เข้ากัน
7. มีระยะเวลาการก่อตัวนานกว่า 180 นาที โดยประมาณ ทาให้มีเวลาในการปั้นและตกแต่งนาน
8. มี ค วามอุ้ ม น้ าสู ง (ประมาณมากกว่ า 90%) ท าให้ ชิ้ น งานที่ ปั้ น แห้ ง ช้ า และไม่ เ กิ ด การแตกร้ า ว
เนื่องจากการสูญเสียน้า
++++++++++++++++++++

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)

0 3635 8999

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010023
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

พื้นสัง เคราะห์ สาหรับลู่ ล านกรีฑ า จากวั สดุย างสั งเคราะห์ แ ละ
ยางธรรมชาติ ประเภท A
พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูซั่น (ประเทศไทย) จากัด
2. บริษัท ไฟเบอร์เทิร์ฟ แอนด์ ซอย จากัด
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด
กันยายน 2562 - มีนาคม 2567 (4 ปี 6 เดือน)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติใ นประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร และลดการนาเข้ า
ยางสังเคราะห์จากต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ริเริ่ม
สร้ างนวั ต กรรมของคนไทย พั ฒ นาเทคโนโลยี การสร้ างพื้ นลู่ - ลานกรี ฑ า สนามกี ฬาและลานอเนกประสงค์ จากวั ส ดุ
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ช่วยลด
ปัญหายางพาราล้ นตลาด บริษัทฯ จึงมีความสนใจและรับ การถ่ ายทอดองค์ค วามรู้ดั ง กล่าว มาพัฒนาผลิต ภั ณฑ์พื้ น ลู่ วิ่ง
ลานกรีฑา โดยผสมเม็ดยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบหรือติดตั้งพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบนผิวพื้นคอนกรีตหรือผิ วพื้น
ยางมะตอย ให้คุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาวะอากาศ สามารถรองรับแรงกระแทก และลดอาการบาดเจ็บ
จากการเดิน การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติที่ใช้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงมาตรฐาน
มอก. 2682 - 2558 (กาหนดมาตรฐานผลิตภั ณฑ์ อุต สาหกรรมเม็ ดยางใช้ท าพื้ นสังเคราะห์) (เม็ดยางดา) และผลิตภั ณฑ์
มี คุ ณ สมบั ติ ลู่ ล านกรี ฑ าเป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
พื้นสังเคราะห์)
คุณลักษณะเฉพาะ
รุ่ น NUG - FULL PU (NR) (พื้ น ลู่ วิ่ ง ระบบ FULL PUR ผสมยางธรรมชาติ ) ประเภทพื้ น ลู่ ล านกรี ฑ า
พื้นยางสังเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (พื้นสังเคราะห์) ประเภท A พื้นยางสังเคราะห์เนื้อแน่น
ผิวหน้านิ่ม มีความยืดหยุ่น มีความคงทนใช้งานได้ยาวนาน มีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก โดยระบบฐานเป็นการใช้เศษ
ยางสังเคราะห์โพลียูริเทนและลงทับผิวบนด้วยเม็ดยางธรรมชาติ
- ชั้ นล่ าง (Elastic Layer) ของระบบ FULL PUR ใช้ เ นื้ อยางสั ง เคราะห์ โ พลี ยู ริ เ ทนและเม็ ด ยางด า
ผสมยางธรรมชาติ (EPDM NR, Black) ความหนารวม 10 - 11 มิลลิเมตร
- ชั้ นบน (Top Layer) ของระบบ FULL PUR ใช้ เ นื้ อยางสั ง เคราะห์ (Polyurethane) และเม็ ด ยาง
สังเคราะห์สีผสมยางธรรมชาติ (EPDM NR, Color) ความหนารวม 3 - 3.6 มิลลิเมตร

บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด

0 2360 7619 - 21

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010024
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

พื้ น สั ง เคราะห์ ส าหรั บ ลู่ ล านกรี ฑ า จากวั ส ดุ ย างสั ง เคราะห์
และยางธรรมชาติ ประเภท B
พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูซั่น (ประเทศไทย) จากัด
2. บริษัท ไฟเบอร์เทิร์ฟ แอนด์ ซอย จากัด
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด
กันยายน 2562 - มีนาคม 2567 (4 ปี 6 เดือน)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติใ นประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร และลดการนาเข้ า
ยางสังเคราะห์จากต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ริเริ่ม
สร้ างนวั ต กรรมของคนไทย พั ฒ นาเทคโนโลยี การสร้ างพื้ นลู่ - ลานกรี ฑ า สนามกี ฬาและลานอเนกประสงค์ จากวั ส ดุ
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ช่วยลด
ปัญหายางพาราล้ นตลาด บริษัทฯ จึงมีความสนใจและรับ การถ่ ายทอดองค์ค วามรู้ดั ง กล่าว มาพัฒนาผลิต ภั ณฑ์พื้ น ลู่ วิ่ง
ลานกรีฑา โดยผสมเม็ดยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์การเคลือบหรือติดตั้งพื้นผิวยางสังเคราะห์ลงบนผิวพื้นคอนกรีตหรือผิ วพื้น
ยางมะตอย ให้คุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาวะอากาศ สามารถรองรับแรงกระแทก และลดอาการบาดเจ็บ
จากการเดิน การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติที่ใช้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงมาตรฐาน
มอก. 2682 - 2558 (กาหนดมาตรฐานผลิตภั ณฑ์ อุต สาหกรรมเม็ ดยางใช้ท าพื้ นสังเคราะห์) (เม็ดยางดา) และผลิตภั ณฑ์
มี คุ ณสมบั ติ ลู่ ล านกรี ฑ าเป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (กาหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรม
พื้นสังเคราะห์)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. รุ่น NUG - Sandwich (NR) (พื้นลู่วิ่งระบบแซนวิชผสมยางธรรมชาติ) ประเภทพื้นลู่ลานกรีฑาระดับ
ท้องถิ่น ผิวนิ่ม พื้นยางสังเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (พื้นสังเคราะห์ )
ประเภท B แบ่งเป็น 2 ชั้น ความหนารวม 14 - 15 มิลลิเมตร
2. รุ่น NUG - Spray Coat (NR) (พื้นลู่วิ่งระบบสเปรย์โค้ดผสมยางธรรมชาติ ) ประเภทพื้นลู่ลานกรี ฑ า
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผิ ว แข็ ง พื้ น ยางสั ง เคราะห์ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน มอก. 2683 - 2558
(พื้นสังเคราะห์) ประเภท B แบ่งเป็น 2 ชั้น ความหนารวม 14 - 15 มิลลิเมตร
++++++++++++++++++++

บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด

0 2360 7619 - 21
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ด้านก่อสร้าง : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัส : 01010025
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

พื้นสังเคราะห์สาหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ ประเภท C
พื้ น สั ง เคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ ด ยางธรรมชาติ ส าหรั บ
ลานอเนกประสงค์ พื้นทางเท้าและสวนสุขภาพ
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท สตาร์บิไรซ์เซอร์ โซลูซั่น (ประเทศไทย) จากัด
2. บริษัท ไฟเบอร์เทิร์ฟ แอนด์ ซอย จากัด
บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด
กันยายน 2562 - มีนาคม 2567 (4 ปี 6 เดือน)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติใ นประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร และลดการนาเข้ า
ยางสังเคราะห์จากต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ริเริ่ม
สร้ างนวั ต กรรมของคนไทย พั ฒ นาเทคโนโลยี การสร้ างพื้ นลู่ - ลานกรี ฑ า สนามกี ฬาและลานอเนกประสงค์ จากวั ส ดุ
ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ช่วยลด
ปัญหายางพาราล้ นตลาด บริษัทฯ จึงมี ความสนใจและรับ การถ่ ายทอดองค์ค วามรู้ดั ง กล่าว มาพัฒนาผลิต ภั ณฑ์พื้ น ลู่ วิ่ง
ลานกรีฑาแโดยผสมเม็ดยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ การเคลื อบหรือติดตั้งพื้นผิวยางสังเคราะห์ล งบนผิ วพื้ นคอนกรี ต หรื อ
ผิวพื้นยางมะตอย ให้คุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาวะอากาศ สามารถรองรั บแรงกระแทก และลดอาการ
บาดเจ็บจากการเดิ น การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่ าง ๆ โดยวัสดุเม็ดยางธรรมชาติที่ ใช้ ผ่านการทดสอบเที ยบเคี ย ง
มาตรฐาน มอก. 2682 - 2558 (กาหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรมเม็ ด ยางใช้ ท าพื้ น สั ง เคราะห์ ) (เม็ ด ยางด า)
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ สมบั ติ ลู่ ล านกรี ฑ าเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน มอก. 2683 - 2558 (ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นสังเคราะห์)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. รุ่น NUG - EPDM Binder (Top Pu) 7 MM
1.1 พื้นยางสังเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 2683 - 2558 ประเภท C
1.2 เม็ดยางดาผสมยางธรรมชาติรวมสารยึดเกาะและ 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

บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จากัด

0 2360 7619 - 21
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ด้านก่อสร้าง : ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รหัส : 01020001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ถังเก็บน้าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย
(Plastic Water tank Combac nano)
ถังเก็บน้าพลาสติก ดอส คอมแบค นาโน
Plastic Water Tank DOS COMBAC NANO
บริษัท ธรรมสรณ์ จากัด
บริษัท ธรรมสรณ์ จากัด
บริษัท ธรรมสรณ์ จากัด
บริษัท ธรรมสรณ์ จากัด
ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2568 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ถั ง เก็ บ น้ าพลาสติ ก ผสมสารซิ ล เวอร์ น าโน เพื่ อยั บ ยั้ ง แบคที เ รี ย ชนิ ด ทึ บ แสง พลาสติ กด้ า นในผสมสาร
Silver nano มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ถังเก็บน้าพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโน เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
2) วั ต ถุ ดิ บ Polyethylene ชั้ นในที่ สั มผั ส กั บ น้ ามี การผสมสาร Silver nano และผ่ านการทดสอบ
ตามมาตรฐาน JIS Z 2801 : 2000
3) ใช้เม็ดพลาสติก FOOD GRADE 100% ไม่ผสมพลาสติกรีไซเคิล
4) ถังน้าพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene มอก. 816 - 2556
5) วัตถุดิบ Polyethylene ที่ใช้ได้รับ UV 20 ตามมาตรฐาน ASTM G155 (สาหรับสินค้า รุ่น Granito combac nano)
6) วัตถุดิบ Polyethylene ที่ใช้ได้รับ UV 8 ตามมาตรฐาน ASTM G155 (สาหรับสินค้า รุ่น Money combac nano)
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มรุ่น Granito - combac nano รายการลาดับที่ 7) - 14) จานวน 8 รุ่น ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท ธรรมสรณ์ จากัด

0 2611 0290

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
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ด้านการแพทย์
ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010031
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
โลซู - 3 และ โลซู - 4 (LOSU - 3 and LOSU - 4)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เมดไลน์ จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มกราคม 2561 - มกราคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (type 2) เพื่อใช้เสริมกับการควบคุมอาหาร และการออกกาลัง กาย
ซึ่งอาจใช้ยานี้ร่วมกับ metformin หรืออินซูลินได้
2. ยา LOSU มีการศึกษาชีวสมมูลและศึ กษาเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองกับยาต้นแบบ พบว่า
ยา LOSU มีความเท่าเทียมของการรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้นแบบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้รับ
การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ยา LOSU เป็ นยาที่ พั ฒ นาและผลิ ต ในประเทศไทย ต้ องการให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ าถึ ง ยาทุ กระดั บ และ
เพื่อทดแทนยานาเข้าจากต่างประเทศ
คุณลักษณะเฉพาะ:
1. LOSU - 4 : ยาเม็ด รูปเลขแปด แบน มีขอบ สีฟ้า มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน โดยมี อักษร GL และ
เลข 4 อยู่คนละข้างของขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน
2. LOSU - 3 : ยาเม็ด รูปเลขแปด แบน มีขอบ สีขาวออกเหลืองอ่อน มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน โดยมี
อักษร GL และเลข 3 อยู่คนละข้างของขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยาได้ทุกเม็ด ที่อานวยความสะดวก
ในการบริหารยาของบุคลากรทางการแพทย์
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- แก้ ไ ขขนาดบรรจุ รายการล าดั บ ที่ 2) ชนิ ด เม็ ด ขนาด 4 มิ ล ลิ ก รั ม จากเดิ ม 30 เม็ ด /กล่ อ ง ราคา
211.86 บาท/กล่อง เป็น 100 เม็ด/กล่อง ราคา 660.00 บาท/กล่อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติ ม
กันยายน 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด

0 3856 4930 – 2

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010078
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาซิลเดนาฟิล ซิเตรต (Sildenafil citrate)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ไซนาฟิล - 50 (SINAFIL - 50) และ ไซนาฟิล - 100 (SINAFIL - 100)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
สิงหาคม 2561 - สิงหาคม 2564 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ยาซิ ล เดนาฟิ ล (Sildenafil) ขนาดความแรง 50 มิ ล ลิ กรั ม และ 100 มิ ล ลิ กรั ม รู ป แบบยาเม็ ด เคลื อบฟิล์ม
ภายใต้ ชื่ อ การค้ า SINAFIL - 50 และ SINAFIL - 100 ออกฤทธิ์ โ ดยการยั บ ยั้ ง อย่ า งเฉพาะเจาะจงต่ อ เอนไซม์
phosphodiesterase type - 5 (PDE5) ซึ่งทาหน้าที่สลาย cGMP ใน corpus cavernosum ยา sildenafil จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ nitric oxide เมื่ อมี การกระตุ้ นความรู้ สึ กทางเพศ สาร nitric oxide จะถู กปล่ อยออกมาใน corpus cavernosum
เพื่อกระตุ้นเอนไซม์ guanylate cyclase มีผลทาให้ระดับของ cyclic guanosine monophosphate (cGMP) เพิ่มสูงขึ้น
และท าให้ กล้ ามเนื้ อเรีย บบริเ วณ corpus cavernosum คลายตั ว จึ ง ท าให้ อวั ย วะเพศชายแข็ง ตัว ยานี้ มีข้ อบ่ ง ใช้ บาบัด
อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ (Erectile Dysfunction)
SINAFIL เป็นยาที่ได้พัฒนาตารับยาจากบริษัท มิลลิเมด จากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทน
การนาสั่งยานาเข้าจากต่างประเทศ โดยยามีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ
ทาให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้ยาและสามารถเข้าถึงการใช้ยาในการรักษาโรคได้มากขึ้น และได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากสานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะ
1. SINAFIL - 50 ยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีอักษร MLM
อีกด้านมีตัวเลข 50
SINAFIL - 100 ยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีอักษร MLM
อีกด้านมีตัวเลข 100
2. SINAFIL เป็ น ยาที่ ไ ด้ พั ฒ นาสู ต รต ารั บ วิ จั ย และ พั ฒ นาจนสามารถผลิ ต ในประเทศไทย
ด้ วยกระบวนการผลิ ต และควบคุ มคุ ณภาพมาตรฐานการผลิ ต ที่ ดี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
GMP/PICs
3. SINAFIL - 100 ผ่านการศึ กษาชี วสมมูล เปรีย บเที ยบกับ ผลิ ตภั ณฑ์ต้ นแบบในอาสาสมัค รเพศชาย
ชาวไทยที่ สุ ข ภาพแข็ ง แรง พบว่ า ทั้ ง อั ต ราและปริ มาณการดู ด ซึ มของผลิ ต ภั ณฑ์ ย าเที ย บเท่ า กับ
ยาต้ น แบบ VIAGRA® (TABLETS 100 MG) ดั ง นั้ น ยานี้ จึ ง มี ค วามปลอดภั ย และสามารถน ามา
ใช้ในการรักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ
4. SINAFIL - 50 ได้รับการยกเว้นการทาการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ ตามหลัก Dose proportionality
และมีศึกษาการละลาย/ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลองเทียบกับยาต้นแบบ SINAFIL - 100 พบว่า
มี ค่ าการละลาย/ปลดปล่ อยตั วยาไม่ แ ตกต่ างกั น จึ ง สามารถออกฤทธิ์ ไ ด้ เ ท่ าเที ย มกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยาต้นแบบ
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
- เพิ่มขนาด 50 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
บริษัท มิลลิเมด จากัด

0 2461 1234
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ด้านการแพทย์: ยา

รหัส : 03010113
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin)
อะทอร์วิน 10 (ATORVIN 10), อะทอร์วิน 20 (ATORVIN 20),
อะทอร์วิน 40 (ATORVIN 40), อะทอร์วิน 80 (ATORVIN 80)
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัท เมดไลน์ จากัด
บริษัท ยูนีซัน จากัด
มกราคม 2562 - มกราคม 2565 (3 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. เป็นยารักษาความผิดปกติของไขมันในหลอดเลือด หรือป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Atherosclerotic)
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดทุติยภูมิ และรักษาไขมันในเลือดที่ผิดปกติ
2. มี ผ ลการศึ กษาชี วสมมู ล เปรี ย บเที ย บกั บ ยาต้ น แบบ พบว่ ามี ค วามเท่ าเที ย มกั บ ยาต้ นแบบ โดยได้ รั บ
การรั บ รองผลการศึ กษาชี วสมมู ล ผ่ านการพิ จารณาจากส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สามารถใช้แทนยาต้นแบบได้
3. เป็ นยาที่ พั ฒ นาและผลิ ตในประเทศไทย ได้ มาตรฐานตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีการที่ดี ในการผลิ ตยาของ
ประเทศไทย สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต ยา Pharmaceutical Inspection
Co - operation Scheme (PIC/s)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา ATORVIN
- ยา ATORVIN 10 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 10
อีกด้านหนึ่งเรียบ
- ยา ATORVIN 20 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 20
อีกด้านหนึ่งเรียบ
- ยา ATORVIN 40 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 40
อีกด้านหนึ่งเรียบ
- ยา ATORVIN 80 เป็นยาเม็ดรูปยาว รี นูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 80
อีกด้านหนึ่งเรียบ
2. ยา ATORVIN 80 มี การศึ กษาชี ว สมมู ล เปรี ย บเที ย บกั บ ยาต้ น แบบ พบว่ ายามี ค วามเที ย บเท่ า
การรักษาโรคไม่แตกต่างกับยาต้ นแบบที่ นาเข้าจากต่ างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
3. ยา ATORVIN 10, ยา ATORVIN 20 และ ยา ATORVIN 40 มี การศึ กษาเปรี ย บเที ย บการละลาย
ในหลอดทดลองเทียบกับยาต้นแบบพบว่า มีค่าการละลายไม่แตกต่างกัน
4. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุ คลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ของยา
ได้ทุกเม็ด
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5. ยา ATORVIN 10, ยา ATORVIN 20, ยา ATORVIN 40 และ ยา ATORVIN 80 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ให้ ผู้ ป่ วยทั้ ง ในโรงพยาบาลรั ฐ บาลและเอกชน สามารถเข้ าถึ ง ยาที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท่ า กั บ
ยาต้นแบบ
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562
- เพิ่มขนาด 80 มิลลิกรัม ที่ขนาดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562
- เพิ่มขนาด 10 มิลลิกรัม 20 มิลลิกรัม และ 40 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด

0 3856 4930 – 2
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010128
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
ออราต้า 0.5 (Orata 0.5), ออราต้า 1 (Orata 1)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท ยูนีซัน จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ยา Entecavir ออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง hepatitis B viral polymerase และยั บ ยั้ ง กระบวนการแบ่ ง ตั ว ของเชื้ อ
hepatitis B ซึ่งจะลดการสร้าง DNA ของไวรัส ใช้สาหรับโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ใหญ่ ที่ผลการตรวจพบว่ า
ผู้ป่วยกาลังอยู่ในระยะตับอักเสบ (Active liver Inflammation)
ยา Orata 1 มีผลการศึกษาชีวสมมูลเปรียบเทียบกับยาต้นแบบพบว่า มีความเท่าเทียมกับยาต้นแบบโดยได้รับ
การรั บ รองผลการศึ กษาชี ว สมมู ล ผ่ านการพิ จารณาจากส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถใช้ แ ทน
ยาต้ นแบบได้ และเป็ นยาที่ พั ฒ นาและผลิ ต ในประเทศไทยเพื่ อ ทดแทนยาน าเข้ า จากต่ า งประเทศ และได้ มาตรฐาน
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต ยาข องประเทศไทยสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต
ยา Pharmaceutical Inspection Co - operation Scheme (PIC/s)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยา ORATA 0.5 เป็นยาเม็ดรูปสามเหลี่ยม นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีเลข 0.5 อีกด้านหนึ่งเรียบ
2. ยา ORATA 1 เป็นยาเม็ดรูปสามเหลี่ยม นูน เคลือบฟิล์มสีชมพู ด้านหนึ่งมีเลข 1 อีกด้านหนึ่งเรียบ
3. Package ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุของยาได้ทุกเม็ด
เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารยา
4. ยา ORATA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาต้นแบบ
หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562
- เพิ่มขนาด 0.5 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท ยูนีซัน จากัด

0 3856 4930 – 2
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010150
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan Cilexetil)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
แคนดา - 16 (KANDA - 16)
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ผู้แทนจาหน่าย :
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท มิลลิเมด จากัด
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
กันยายน 2562 - กันยายน 2565 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. Candesartan cilexetil ขนาดความแรง 16 mg รูปแบบยาเม็ด ภายใต้ชื่อการค้า แคนดา - 16 (KANDA - 16)
ยานี้มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง , รักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วย impaired
left ventricle systolic function (ที่ มี left ventricular ejection fraction ≤ 40%) โดยใช้ ร่ วมกั บยา
ACE-inhibitor แบบ add - on therapy หรือใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยากลุ่ม ACE -inhibitors
2. ยาแคนดา - 16 (KANDA - 16) เป็นยาที่ได้พัฒนาตารับยาจนสามารถผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทน
การนาเข้ายาจากต่างประเทศ โดยมีราคาที่ถูกลง ทาให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาแคนดา - 16 (KANDA - 16) มี ลั กษณะเป็ นยาเม็ ด รู ป กลมแบน สี ช มพู ด้ านหนึ่ ง มี ขี ด แบ่ งครึ่ง
อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข 16 สาหรับรับประทาน
2. ยาแคนดา - 16 (KANDA - 16) เป็ นยาที่ ไ ด้ พั ฒ นาสู ตรต ารับ วิ จัย และพั ฒ นาจนสามารถผลิ ตใน
ประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิต และควบคุ มคุ ณภาพมาตรฐานการผลิตที่ ดีที่ ได้รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน GMP/PICs
3. ยาแคนดา - 16 (KANDA - 16) ผ่ านการศึ กษาชี ว สมมู ล พบว่ าทั้ ง อั ต ราและปริ มาณการดู ด ซึ ม
ของผลิตภัณฑ์ยาเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ดังนั้นยานี้จึงมีค วามปลอดภัยและสามารถนามาใช้ในการ
รักษาในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ
++++++++++++++++++++

บริษัท มิลลิเมด จากัด

0 2461 1234

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010151
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)
คาดิพลอท (Cardiplot)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด จ้างศูนย์วิจัยคลิ นิก
ศิริราช (Siriraj Clinical Research Center) วิจัย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
กันยายน 2562 - กันยายน 2565 (3 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. ยามานิ ดิ ปี น ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride) เป็ น ยากลุ่ ม ปิ ด กั้ น แคลเซี ย ม (Calcium
channel blockers) โดยยับยั้งแคลเซียมเข้าเซลล์กล้ามเนื้อเรียบทาง L - type และ T - type calcium
channels ส่ ง ผลท าให้ ห ลอดเลื อดส่ วนปลายขยายตั วและลดความดั นโลหิ ต นอกจากนี้ ย ามานิ ดิ ปี น
(manidipine) มี ป ระโยชน์ ใ นด้ านผลต่ อการท างานของไตในผู้ ป่ วยโรคความดั นโลหิ ต สู ง รวมถึ ง ผู้ ที่ มี
การทางานของไตบกพร่อง (renal impairment) และ/หรือ เบาหวานชนิดที่สองร่วมด้วย
2. ยาคาดิพลอท (Cardiplot) เป็นยาที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย ที่มีผลการศึก ษาชีวสมมูลเปรียบเทียบ
กั บ ยาต้ นแบบ และมี ค วามเท่ าเที ย มกั นทางผลการรั กษา (Therapeutic equivalence) กั บ ผลิ ต ภั ณฑ์
ยาต้นแบบ
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ยาคาดิพลอท (Cardiplot) มีข้อบ่งใช้สาหรับ
a. โรคความดั นโลหิ ต สู ง ชนิ ด ไม่ รู้ ส าเหตุ ระดั บ เล็ กน้ อยถึ ง ปานกลาง (Mild – to - moderate
essential hypertension)
b. โรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการทางานของไตบกพร่อง (Hypertension with renal impairment)
c. โรคความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง (Severe hypertension)
2. ยาคาดิพลอท (Cardiplot) มีผลการศึกษาชีวสมมูล ที่แสดงความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ และสามารถ
เปลี่ยนแทนยาต้นแบบได้ (Interchangeable)
3. ยาคาดิ พ ลอท (Cardiplot) มี ร าคาย่ อมเยาว์ กว่ ายาต้ นแบบ ท าให้ ผู้ ป่ วยสามารถเข้ าถึ ง การใช้ยา
ในการรักษาโรคมากขึ้น
4. คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
a. เป็ นยาเม็ ด มี imprint code บนเม็ ด ยา และแสดงรู ป เม็ ด ยาที่ กล่ อ งยา ซึ่ ง ง่ ายต่ อการบ่ ง ชี้
(identification)
b. บรรจุในแผงที่มีฉลากระบุ ชื่อยา รุ่นการผลิต (Lot. No.) วันสิ้นอายุ ทุก ๆ เม็ด (unit dose)
c. ภาชนะบรรจุ (กล่องยา) ระบุชื่อยา ชื่อทางการค้า ส่วนประกอบตัวยาสาคัญ ความแรง เลขที่ผลิต
วันสิ้นอายุ และมี sticker สีแสดงปีที่หมดอายุ ไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุ เพื่อประโยชน์
ในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ตามระบบ First In First Out (FIFO system)
5. ผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Inspection Co - operation Scheme (PIC/s)
6. มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดเก็บและกระจายสินค้ าสาเร็จรูป Good Storage
and Distribution Practice (GSDP)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

0 2737 6717 ต่อ 860
สานักงบประมาณ
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ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010152
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)
นาค็อกซิบ - 90 มก. (NACOXIB - 90 MG)
พัฒนาสูตรตารับผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์วิจัย บีแอลซี
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จากัด ร่วมกับการวิจัย
ทางคลินิก โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จากัด
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จากัด
บริษัท บางกอกดรัก จากัด
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จากัด
กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
Etoricoxib ขนาดความแรง 90 มิ ล ลิ กรั ม รู ป แบบยาเม็ดเคลื อบฟิล์ ม ภายใต้ชื่ อการค้ า NACOXIB - 90 MG
เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ซึ่งมีความจาเพาะสูงในการยับยั้งการทางานของ Cyclooxygenase - 2 (COX - 2)
ทาให้มีฤทธิ์ลดไข้ ลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวด มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis)
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง อาการข้ออักเสบเฉียบพลันเนื่องจากโรคเกาท์
(acute gouty arthritis) อาการปวดประจาเดือน (primary dysmenorrhea) อาการปวดหลังทันตศัลยกรรม บรรเทาอาการ
ของโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing spondylitis) อาการปวดภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้องและ
อาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อชนิดเรื้อรัง รวมถึงอาการปวดหลังเรื้อรัง
NACOXIB - 90 MG เป็นยาที่ได้รับ การพั ฒ นาสูต รต ารั บจากบริ ษัท บางกอกแล็ ป แอนด์ คอสเมติค จากั ด
ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย สามารถทดแทนการนาเข้ายาจากต่างประเทศ โดยยามีราคาที่ถูกลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยเทียบเท่ายาต้นแบบ โดยได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. NACOXIB - 90 MG เป็นยาเม็ดสี่เหลี่ยมจัตุรัส นูน เคลือบฟิล์มสีขาว ผิวเรียบทั้งสองด้าน
2. NACOXIB - 90 MG เป็ นยาที่ พั ฒ นาและผลิ ต ในประเทศไทย ด้ วยกระบวนการผลิ ต และควบคุม
คุณภาพมาตรฐานวิธกี ารที่ดีในการผลิต โดยได้รับการรับรอง GMP/PICS
3. NACOXIB - 90 MG ผ่านการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) พบว่า ค่าเภสัชจลนศาสตร์
ของผลิตภัณฑ์ยาไม่มีความแตกต่างจากยาต้นแบบ แสดงว่ายามีความเท่าเทียมกันกับยาต้นแบบทั้งใน
ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา
4. NACOXIB - 90 MG วิ เ คราะห์ โ ดยห้ องปฏิ บั ติ การที่ ผ่ านการรั บ รองความสามารถตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 : 2017 ตามรายการและหัวข้อทดสอบสาคัญที่กาหนดไว้
++++++++++++++++++++

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จากัด
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

0 3271 9900
สานักงบประมาณ
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ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010016
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนักตัวเองได้
( Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable :
FRSS OFC)
เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนักตัวเองได้
( Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable :
FRSS OFC)
ร่วมวิจัยกับ บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด และ
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จากัด
บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จากัด
บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จากัด
กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนั กตัวเองได้ Fire Resistant Self - Supporting Optical
Fiber Cable : FRSS OFC โครงสร้างภายในมีชั้นฉนวนกันความร้อนหลายชั้น เหมาะสาหรับการใช้งานในตาแหน่งที่มีปั ญหา
ไฟไหม้ต่อเนื่องรุนแรง สามารถป้องกันไฟไหม้ใต้แนวสายที่แขวนหรือเปลวไฟที่ลุกลามจากสายสื่อสารอื่น ๆ ที่แขวนร่วมใน
ตาแหน่งเดียวกัน เมื่อมีแรงวิกฤติ เคเบิลต้องขาดออกจากกันด้วยแรงดึงแบบทาลายไม่เกิน 5,000 นิวตัน และสามารถทนไฟ
ไหม้ที่ต่อเนื่องและรุนแรง ทาให้โครงข่ายสามารถให้บริการต่อเนื่อง สร้างความเสถียรให้การบริการและเพิ่มความเชื่อมั่ นกับ
ผู้ใช้บริการ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เมื่อเกิดไฟไหม้ส ายเคเบิล สามารถทนไฟไหม้ ที่ต่ อเนื่ องและรุนแรงที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซี ย ส
ต่อเนื่องอย่างน้อย 90 นาที ผ่านมาตรฐาน IEC 60331 - 25 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนว
ระดับ และเคเบิลยังคงส่งสัญญาณได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. เมื่ อเกิ ด ไฟไหม้ ส ายเคเบิ ล อย่ า งรุ นแรง ไฟสามารถดั บ ได้ ด้ วยตั วเองและไม่ ลุ ก ลามไปตามสาย
ผ่านมาตรฐาน IEC 60332 - 3 - 24 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนวตั้ง
3. เคเบิ ล สามารถรั บ แรงดึ ง ขณะติ ด ตั้ ง ได้ ไ ม่ น้ อยกว่ า 1,800 นิ วตั น โดยวั ด การเปลี่ ย นแปลงของ
ค่าการลดทอนสัญญาณไม่เกิน 0.05 dB
4. การติดตั้งใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานที่ใช้จับยึดสายสื่อสารโครงสร้างใกล้เคียงกั นได้
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จากัด

0 3682 1664 - 8

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
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ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010017
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนักตัวเองได้
( Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable :
FRSS OFC)
เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนักตัวเองได้
( Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable :
FRSS OFC)
ร่วมวิจัยกับ บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จากัด และ
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จากัด
บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด
บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด
กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนั กตัวเองได้ Fire Resistant Self - Supporting Optical
Fiber Cable : FRSS OFC โครงสร้างภายในมีชั้นฉนวนกันความร้อนหลายชั้น เหมาะสาหรับการใช้งานในตาแหน่งที่มีปั ญหา
ไฟไหม้ต่อเนื่องรุนแรง สามารถป้องกันไฟไหม้ใต้แนวสายที่แขวนหรือเปลวไฟที่ลุกลามจากสายสื่อสารอื่น ๆ ที่แขวนร่วมใน
ตาแหน่งเดียวกัน เมื่อมีแรงวิกฤติ เคเบิลต้องขาดออกจากกันด้วยแรงดึงแบบทาลายไม่เกิน 5,000 นิวตัน และสามารถทน
ไฟไหม้ที่ต่อเนื่องและรุนแรง ทาให้โครงข่ายสามารถให้บริการต่อเนื่อง สร้างความเสถียรให้การบริการและเพิ่มความเชื่ อมั่น
กับผู้ใช้บริการ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เมื่อเกิดไฟไหม้ส ายเคเบิล สามารถทนไฟไหม้ ที่ต่ อเนื่ องและรุนแรงที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซี ย ส
ต่อเนื่องอย่างน้อย 90 นาที ผ่านมาตรฐาน IEC 60331 - 25 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนว
ระดับ และเคเบิลยังคงส่งสัญญาณได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. เมื่ อเกิ ด ไฟไหม้ ส ายเคเบิ ล อย่ า งรุ นแรง ไฟสามารถดั บ ได้ ด้ วยตั วเองและไม่ ลุ ก ลามไปตามสาย
ผ่านมาตรฐาน IEC 60332 - 3 - 24 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนวตั้ง
3. เคเบิ ล สามารถรั บ แรงดึ ง ขณะติ ด ตั้ ง ได้ ไ ม่ น้ อยกว่ า 1,800 นิ วตั น โดยวั ด การเปลี่ ย นแปลงของ
ค่าการลดทอนสัญญาณไม่เกิน 0.05 dB
4. การติดตั้งใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานที่ใช้จับยึดสายสื่อสารโครงสร้างใกล้เคียงกั นได้
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
++++++++++++++++++++

บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด

0 2745 6118

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

สานักงบประมาณ

23
ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07010018
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนักตัวเองได้
( Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable :
FRSS OFC)
เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนักตัวเองได้
( Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable :
FRSS OFC)
ร่วมวิจัยกับ บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด และ
บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จากัด
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จากัด
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จากัด
กันยายน 2562 - กันยายน 2570 (8 ปี)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เคเบิลเส้นใยนาแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้าหนั กตัวเองได้ Fire Resistant Self - Supporting Optical
Fiber Cable : FRSS OFC โครงสร้างภายในมีชั้นฉนวนกันความร้อนหลายชั้น เหมาะสาหรับการใช้งานในตาแหน่งที่มีปั ญหา
ไฟไหม้ต่อเนื่องรุนแรง สามารถป้องกันไฟไหม้ใต้แนวสายที่แขวนหรือเปลวไฟที่ลุกลามจากสายสื่อสารอื่น ๆ ที่แขวนร่วมใน
ตาแหน่งเดียวกัน เมื่อมี แรงวิกฤติ เคเบิลต้องขาดออกจากกันด้วยแรงดึ งแบบทาลายไม่เกิน 5,000 นิวตัน และสามารถทน
ไฟไหม้ที่ต่อเนื่องและรุนแรง ทาให้โครงข่ายสามารถให้บริการต่อเนื่อง สร้างความเสถียรให้การบริการและเพิ่มความเชื่ อมั่น
กับผู้ใช้บริการ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เมื่อเกิดไฟไหม้ส ายเคเบิล สามารถทนไฟไหม้ ที่ต่ อเนื่ องและรุนแรงที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซี ย ส
ต่อเนื่องอย่างน้อย 90 นาที ผ่านมาตรฐาน IEC 60331 - 25 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนว
ระดับ และเคเบิลยังคงส่งสัญญาณได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. เมื่ อเกิ ด ไฟไหม้ ส ายเคเบิ ล อย่ า งรุ นแรง ไฟสามารถดั บ ได้ ด้ วยตั วเองและไม่ ลุ ก ลามไปตามสาย
ผ่านมาตรฐาน IEC 60332 - 3 - 24 การหน่วงการลุกลามไฟของสายในแนวตั้ง
3. เคเบิ ล สามารถรั บ แรงดึ ง ขณะติ ด ตั้ ง ได้ ไ ม่ น้ อยกว่ า 1,800 นิ วตั น โดยวั ด การเปลี่ ย นแปลงของ
ค่าการลดทอนสัญญาณไม่เกิน 0.05 dB
4. การติดตั้งใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานที่ใช้จับยึดสายสื่อสารโครงสร้ างใกล้เคียงกั นได้
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
++++++++++++++++++++

บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จากัด

0 2817 5590 - 3

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

สานักงบประมาณ
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ด้านวิทยาศาสตร์
: วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จัดจาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

สารชีวภาพขจัดคราบน้ามัน (Bio dispersant)
OIL SPILL CONTROL
ศู นย์ พั นธุ วิศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี วภาพแห่ ง ชาติ (BIOTEC)
และ บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
9. ร้าน วีทีซัพพลาย
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
11. บริษัท ไฮโดร คลีน จากัด
12. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จากัด
13. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
14. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
15. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จากัด
16. บริษัท เอ็นไล้ท์เท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด
17. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จากัด
18. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จากัด
19. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด
20. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จากัด
21. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
กรกฎาคม 2559 - กรกฎาคม 2564 (5 ปี)

สานักงบประมาณ
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คุณสมบัตินวัตกรรม :
Oil spill control เป็นสารชีวบาบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลิ นทรีย์ ที่มีประสิท ธิภาพสูง เอนไซม์
และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ามัน คราบน้ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ไม่กัดกร่อน
ไม่เป็นอันตรายใช้ทาความสะอาดคราบน้ามัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ามันรวมทั้ งบริเวณแหล่ งน้ า
หรือดินที่ปนเปื้อนน้ามัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบาบัดของเสีย โดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยการทางาน
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่ าย จานวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่ าย จานวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- ยกเลิ ก ผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 2 ราย และเพิ่ มผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 3 ราย ในบั ญ ชี นวั ต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- ยกเลิ กผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 3 ราย และเพิ่ มผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 1 ราย ในบั ญ ชี นวั ต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด

0 2747 2101 – 3 ต่อ 104

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

สานักงบประมาณ
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

สารทาความสะอาดชีวบาบัด อเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค)
(Bioremediation cleaning agent Surface cleaner (Bio organic))
คีนเอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์
ศู นย์ พั นธุ วิศ วกรรมและเทคโนโลยีชี วภาพแห่ง ชาติ (BIOTEC)
และ บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
9. ร้าน วีทีซัพพลาย
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
11. บริษัท ไฮโดร คลีน จากัด
12. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จากัด
13. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
14. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
15. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จากัด
16. บริษัท เอ็นไล้ท์เท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด
17. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จากัด
18. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จากัด
19. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด
20. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จากัด
21. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
กรกฎาคม 2559 - กรกฎาคม 2564 (5 ปี)

สานักงบประมาณ

27
คุณสมบัตินวัตกรรม :
คี นเอฟ.โอ.จี . คลี นเนอร์ เป็ นสารชี วบ าบั ด ภั ณฑ์ KEEEN ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยจุ ลิ นทรี ย์ ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพสูง
เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ามัน คราบน้ามัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่าง ๆ
มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ทาความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ทาความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ทางาน
ในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ามัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้า หรือบ่อดัก
ไขมัน ช่วยบาบัดค่าสกปรกของน้าเสีย (ค่า BOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด
น้าเสีย โดยอาศัยการทางานเชื้ อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ามันทั้ง 8 สายพันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ จาก
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2559
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมีนาคม 2560
- ปรับราคา ขนาด 20 ลิตร ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 30 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่ าย จานวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่ าย จานวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- ยกเลิ ก ผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 2 ราย และเพิ่ มผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 3 ราย ในบั ญ ชี นวั ต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- ยกเลิ กผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 3 ราย และเพิ่ มผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 1 ราย ในบั ญ ชี นวั ต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด

0 2747 2101 – 3 ต่อ 104

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

สานักงบประมาณ
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ด้านวิทยาศาสตร์ : วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12010005
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

น้ายาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
(NATURAL DISINFECTANT)
1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์
(ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกากับดูแลของ อย.)
2. เจิม เฮดเตอร์-บลัด สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์
(ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกากับดูแลของกรมปศุสัตว์)
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
9. ร้าน วีทีซัพพลาย
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
11. บริษัท ไฮโดร คลีน จากัด
12. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จากัด
13. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
14. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
15. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จากัด
16. บริษัท เอ็นไล้ท์เท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด
17. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จากัด
18. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จากัด
19. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด
20. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จากัด
21. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2566 (6 ปี)

สานักงบประมาณ

29
คุณสมบัตินวัตกรรม :
1. คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด , สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ คือ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อรา ได้ถึง 99.99 % ได้ทุกพื้นผิว
สามารถท าความสะอาดคราบเลื อดปนเปื้ อน หรือคราบไขมั น คราบที่เกิดจากเชื้ อรา คราบตะกรันที่ปนเปื้ อนบริเวณพื้ นผิ ว
และสามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol - free formulation)
2. เจิม เฮดเตอร์ - บลัด สเกล แอนด์ออยล์รี มูฟ เวอร์ คือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ อโรคชนิดของเหลว ที่ใช้ใ นด้ าน
การปศุสัตว์สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์ ได้ถึง 99.99 %
โดยผลิตภัณฑ์นี้มีองค์ประกอบของ Hydrogen peroxide และ Bio - surfactants ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์
มาจากธรรมชาติ ได้แก่ กรดไขมันจากน้ามันมะพร้าว นามาใช้ผสมร่วมกับ surfactant ทางเคมี เพื่อลดการใช้เคมีในผลิตภัณฑ์
ให้น้อยลง
ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์หรือ เจิม เฮดเตอร์ - บลัด
สเกล แอนด์ออยล์รีมูฟเวอร์ กับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด คือ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ
ลดการใช้สารเคมี สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัสก่ อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด รวมถึงสามารถขจัดคราบ
ไขมันบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 38 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 7 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่ าย จานวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่ าย จานวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- ยกเลิ ก ผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 2 ราย และเพิ่ มผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 3 ราย ในบั ญ ชี นวั ต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- ยกเลิ กผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 3 ราย และเพิ่ มผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 1 ราย ในบั ญ ชี นวั ต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
++++++++++++++++++++

บริษัท คีนน์ จากัด

0 2747 2101 – 3 ต่อ 104

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

สานักงบประมาณ
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ด้านวิทยาศาสตร์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

รหัส : 12020001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562

เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ สาหรับ
การบาบัดน้าเสีย (Onsite Microbial Reactor)
เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้
(KEEEN OMR - Onsite Microbial Reactor)
บริษัท คีนน์ จากัด ร่วมวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
บริษัท คีนน์ จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
1. บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดรากอนเวิลด์
3. บริษัท พินนาเคิล 1999 จากัด
4. บริษัท กรีน ไบโอ ออร์แกนิค (ไทยแลนด์) จากัด
5. บริษัท จักรภัทรการค้า จากัด
6. บริษัท เค ซี ดี ซัพพลาย จากัด
7. บริษัท ซี.เอ็ม.เข็มทิศสากล จากัด
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด จัสมิน เทคโนโลยี
9. ร้าน วีทีซัพพลาย
10. บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จากัด
11. บริษัท ไฮโดร คลีน จากัด
12. บริษัท ทีเอ็นเอ็น เทรดดิ้ง จากัด
13. ห้างหุ้นส่วนจากัด โคเก้นท์ กรุ๊ป
14. บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จากัด
15. บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จากัด
16. บริษัท เอ็นไล้ท์เท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด
17. บริษัท สมาร์ท ไบโอเทค จากัด
18. บริษัท เอ็นพี พลัส เทรดดิ้ง จากัด
19. บริษัท กรีน มาสเตอร์ จากัด
20. บริษัท ยักษ์ใหญ่ ซัพพลาย จากัด
21. บริษัท เชียงใหม่ เปี่ยมสุข จากัด
บริษัท คีนน์ จากัด
กันยายน 2560 – กันยายน 2568 (8 ปี)

สานักงบประมาณ

31
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบาบัดน้าเสีย (KEEEN OMR - Onsite Microbial Reactor) คีนน์ โอเอ็มอาร์ ออนไซท์ ไมโครเบียล รีแอคเตอร์ นวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การย่อส่วนเครื่องอุปกรณ์ผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์ใ นห้ องปฏิ บัติ การที่ มีค วามยุ่งยากซับ ซ้ อน และจาเป็นต้องใช้ นักวิท ยาศาสตร์ ค วบคุ มดูแ ล นามาย่ อส่ วน
ลงในเครื่องขนาดกะทัดรัดควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น ทาให้สะดวก ใช้ง่าย
และที่สาคัญสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั้งมีความสดใหม่ตลอดเวลา
ทาให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
คี นน์ โอเอ็ มอาร์ จะถู กติ ด ตั้ ง พร้ อมกั บ อาหารเลี้ ย งเชื้ อสู ต รความเข้ มข้ นสู ง สู ต รเฉพาะและเหมาะสมกับ
หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเฉพาะของบริษัท คีนน์ จากัด และหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นที่มีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัด เลือกจากนั กวิจัย
ไบโอเทคแล้ว ว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน้าเสียที่มีน้ามันหรือไขมัน
ปนเปื้อนได้อีกด้วย ช่วยประหยัดค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์บาบัดน้าเสีย และค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เชื้อจุลิ นทรีย์
บาบัดน้าเสีย ซึ่งเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบาบัดน้าเสียของอุตสาหกรรม
ที่สามารถใช้เครื่องคี นน์ โอเอ็มอาร์ นี้ได้ ได้แก่ อาคารสานักงาน คอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสิ นค้ า
คอมมู นิ ตี้ ม อลล์ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิ ต อาหาร โรงงานอุ ต สาหกร รมทั่ ว ไป และ
นิคมอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 19 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 26 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่ าย จานวน 19 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
- ยกเลิกผู้แทนจาหน่ าย จานวน 12 ราย และเพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
- ยกเลิ ก ผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 2 ราย และเพิ่ มผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 3 ราย ในบั ญ ชี นวั ต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
- ยกเลิ กผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 3 ราย และเพิ่ มผู้ แ ทนจาหน่ าย จานวน 1 ราย ในบั ญ ชี นวั ต กรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
++++++++++++++++++++
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