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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

สรุปผลงานนวัตกรรมไทย 
 
ส ำนักงบประมำณประกำศบัญชีนวัตกรรมไทย ทั้งสิ้น 70 ฉบับ              629 ผลงำน 

- ผลงำนที่สิ้นสุดกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว  
ผลงำนที่ได้สิทธิทบทวนระยะเวลำกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (กรณีครบอำยฯุไปแล้ว) 

คงเหลือผลงำนที่สิ้นสุดกำรขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย 
- ผลงำนที่ยกเลิกกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  

145 ผลงำน 1 รำยกำร 
  15 ผลงำน1 
130 ผลงำน 1 รำยกำร 
    1 ผลงำน 

คงเหลือที่ประกำศขึ้นบัญชนีวัตกรรมไทย ณ ธนัวำคม 2565 498 ผลงำน 
 

เดือน/ปี ที่ประกำศ 
จ ำนวนผลงำนใหม่ 
ที่ประกำศเพิ่มเติม 

จ ำนวนผลงำนที่ครบอำยุก ำหนด
สิทธิกำรข้ึนบัญชีฯ 

จ ำนวนได้สิทธิ
ทบทวนระยะเวลำ 

กำรข้ึนบัญชีฯ 

จ ำนวนยกเลิก 
กำรข้ึนบัญชีฯ 

ฉบับเพิ่มเติม ธันวำคม 2565 2 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกำยน 2565 6 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม ตุลำคม 2565 7 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม กันยำยน 2565 11 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม สิงหำคม 2565 3 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม กรกฎำคม 2565 5 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนำยน 2565 6 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม พฤษภำคม 2565 9 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม เมษำยน 2565 3 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม มีนำคม 2565 6 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม กุมภำพันธ์ 2565 7 ผลงำน    
ฉบับเพิ่มเติม มกรำคม 2565 
 
 

13 ผลงำน 1 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 4 เดือน  = 1 ผลงำน4 

  

ฉบับเพิ่มเติม ธันวำคม 2564 11 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกำยน 2564 16 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม ตุลำคม 2564 10 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม กันยำยน 2564 5 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม สิงหำคม 2564 9 ผลงำน    
ฉบับเพิ่มเติม กรกฎำคม 2564 
 
 

9 ผลงำน 1 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 1 ปี 1 เดือน  = 1 ผลงำน5 

  

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนำยน 2564 9 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม พฤษภำคม 2564 5 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม เมษำยน 2564 2 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม มีนำคม 2564 5 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม กุมภำพันธ์ 2564  2 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม มกรำคม 2564 6 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม ธันวำคม 2563 10 ผลงำน    
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

เดือน/ปี ที่ประกำศ 
จ ำนวนผลงำนใหม่ 
ที่ประกำศเพิ่มเติม 

จ ำนวนผลงำนที่ครบอำยุก ำหนด
สิทธิกำรข้ึนบัญชีฯ 

จ ำนวนได้สิทธิ
ทบทวนระยะเวลำ 

กำรข้ึนบัญชีฯ 

จ ำนวนยกเลิก 
กำรข้ึนบัญชีฯ 

ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกำยน 2563 8 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม ตุลำคม 2563 5 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม กันยำยน 2563 8 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม สิงหำคม 2563 7 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม กรกฎำคม 2563 13 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนำยน 2563 8 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม พฤษภำคม 2563 15 ผลงำน    

ฉบับเพิ่มเติม เมษำยน 2563 13 ผลงำน    
ฉบับเพิ่มเติม มีนำคม 2563 7 ผลงำน    
ฉบับเพิ่มเติม มกรำคม 2563 9 ผลงำน    
ฉบับเพิ่มเติม ธันวำคม 2562 8 ผลงำน 1 ผลงำน 

ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 1 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกำยน 2562 10 ผลงำน 1 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 1 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลำคม 2562 12 ผลงำน 4 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 4 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม กันยำยน 2562 10 ผลงำน 1 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 1 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหำคม 2562 7 ผลงำน 2 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 2 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม กรกฎำคม 2562 8 ผลงำน 2 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 2 ผลงำน 

2 ผลงำน  
 

 

ฉบับเพิ่มเติม มิถุนำยน 2562 1 ผลงำน    
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภำคม 2562 19 ผลงำน 12 ผลงำน 

ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 12 ผลงำน 

4 ผลงำน  
 

 

ฉบับเพิ่มเติม เมษำยน 2562 7 ผลงำน 3 ผลงำน 1 รำยกำร 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 3 ผลงำน 1 รำยกำร3 

  

ฉบับเพิ่มเติม มีนำคม 2562 8 ผลงำน 2 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 2 ผลงำน 

2 ผลงำน  
 

 

ฉบับเพิ่มเติม กุมภำพันธ์ 2562 7 ผลงำน    
ฉบับเพิ่มเติม มกรำคม 2562 6 ผลงำน 2 ผลงำน 

ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 2 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม ธันวำคม 2561 5 ผลงำน    
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

เดือน/ปี ที่ประกำศ 
จ ำนวนผลงำนใหม่ 
ที่ประกำศเพิ่มเติม 

จ ำนวนผลงำนที่ครบอำยุก ำหนด
สิทธิกำรข้ึนบัญชีฯ 

จ ำนวนได้สิทธิ
ทบทวนระยะเวลำ 

กำรข้ึนบัญชีฯ 

จ ำนวนยกเลิก 
กำรข้ึนบัญชีฯ 

ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกำยน 2561 2 ผลงำน 1 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 1 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลำคม 2561 23 ผลงำน 13 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 13 ผลงำน 

4 ผลงำน 
  

 

 

ฉบับเพิ่มเติม กันยำยน 2561 7 ผลงำน 3 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 3 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม สิงหำคม 2561 16 ผลงำน 9 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 9 ผลงำน 

2 ผลงำน  
 

 

ฉบับเพิ่มเติม กรกฎำคม 2561 6 ผลงำน 2 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 2 ผลงำน 

  

ฉบับรวมเล่ม (กันยำยน 2560 – มิถุนำยน 2561)  
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนำยน 2561 8 ผลงำน 4 ผลงำน 

ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 4 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม พฤษภำคม 2561 4 ผลงำน  1 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 1 ผลงำน 

 1 ผลงำน2 

ฉบับเพิ่มเติม เมษำยน 2561  23 ผลงำน 13 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี = 12 ผลงำน  
ครบอำยุ 4 ปี = 1 ผลงำน  

  

ฉบับเพิ่มเติม มีนำคม 2561 4 ผลงำน    
ฉบับเพิ่มเติม กุมภำพันธ์ 2561  9 ผลงำน 5 ผลงำน 

ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 5 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม มกรำคม 2561  29 ผลงำน 17 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 17 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกำยน 2560  15 ผลงำน 2 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 1 ผลงำน 
ครบอำยุ 4 ปี  = 1 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม ตุลำคม 2560    24 ผลงำน 3 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 3 ผลงำน 

  

ฉบับเพิ่มเติม กันยำยน 2560  13 ผลงำน 4 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ครบอำยุ 3 ปี  = 2 ผลงำน 
ครบอำย ุ4 ปี  = 1 ผลงำน 
ครบอำย ุ5 ปี  = 1 ผลงำน 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

เดือน/ปี ที่ประกำศ 
จ ำนวนผลงำนใหม่ 
ที่ประกำศเพิ่มเติม 

จ ำนวนผลงำนที่ครบอำยุก ำหนด
สิทธิกำรข้ึนบัญชีฯ 

จ ำนวนได้สิทธิ
ทบทวนระยะเวลำ 

กำรข้ึนบัญชีฯ 

จ ำนวนยกเลิก 
กำรข้ึนบัญชีฯ 

ฉบับรวมเล่ม มิถุนำยน 2560  
(รวมเล่มท่ีประกำศตั้งแต่มกรำคม 2559 
– มิถุนำยน 2560 จ ำนวน 7 ฉบับ ) 

68 ผลงำน 36 ผลงำน 
ประกอบด้วย 
ฉบับมกรำคม 2559 (ครบ 3 ปี)   = 3 
ผลงำน 
ฉบับมกรำคม 2559 (ครบ 5 ปี)   = 1 
ผลงำน 
ฉบับมกรำคม 2559 (ครบ 6 ปี)   = 5 
ผลงำน 
ฉบับมีนำคม 2559 (ครบ 3 ปี)    = 4 
ผลงำน 
ฉบับมีนำคม 2559 (ครบ 5 ปี)    = 1 
ผลงำน 
ฉบับกรกฎำคม 2559 (ครบ 3 ปี)  = 1 
ผลงำน 
ฉบับกรกฎำคม 2559 (ครบ 5 ปี)  = 4 
ผลงำน 
ฉบับพฤศจิกำยน 2559 (ครบ 3 ปี)  = 4 
ผลงำน 
ฉบับพฤศจิกำยน 2559 (ครบ 5 ปี)  = 1 
ผลงำน 
ฉบับรวมเล่มพฤศจิกำยน 2559 (ครบ 4 ปี) 
= 1 ผลงำน 
ฉบับมีนำคม 2560 (ครบ 3 ปี)      = 4 
ผลงำน 
ฉบับมีนำคม 2560 (ครบ 4 ปี)      = 2 
ผลงำน 
ฉบับมีนำคม 2560 (ครบ 5 ปี)      = 1 
ผลงำน 
ฉบับมิถุนำยน 2560 (ครบ 3 ปี)    = 3 
ผลงำน 
ฉบับมิถุนำยน 2560 (ครบ 5 ปี)    = 1 
ผลงำน 

1 ผลงำน 
 

 

หมำยเหตุ 
1. ผลงำนที่ได้สิทธิทบทวนระยะเวลำกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (กรณีครบอำยุฯไปแล้ว) จ ำนวน 15 ผลงำน ได้แก่ 

- ผลงำน 01010006 ไม้โกงกำงเทียมเพ่ือป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งและรำกไม้เทียมเพ่ือเร่งกำรตกตะกอน ของบริษัท อำร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จ ำกัด 
ได้รับอนุมัติทบทวนระยะเวลำกำรขึ้นทะเบียนบีญชีนวัตกรรมไทย (กรณีครบอำยุฯไปแล้ว) จำกเดิม 4 ปี (มีนำคม 2560 - มีนำคม 2564)  เป็น 8 ปี 
ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมีนำคม 2568) ตำมมติคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลงำนนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภำคม 2564 

- ผลงำนที่ได้รับอนุมัติทบทวนระยะเวลำกำรขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (ครบอำยุก ำหนดสิทธิเมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2564) ต่อจำก
ช่วงเวลำเดิมที่ประกำศขึ้นทะเบียนฯ เนื่องจำกได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ตุลำคม 2564 ตำมมติ
คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ครั้งที่ 11/2564 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกำยน 2564  
จ ำนวน 3 ผลงำน ได้แก่    

1) ผลงำน 03010093 ยำกำบำเพนติน (Gabapentin) ของบริษัท อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด จำกเดิม 3 ปี (ตุลำคม 2561 - ตุลำคม 2564) เป็น 8 ปี 
ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลำคม 2569) 

2) ผลงำน 03010094 ยำคลำริโทรมัยซิน (Clarithromycin) ของบริษัท อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด จำกเดิม 3 ปี (ตุลำคม 2561 - ตุลำคม 2564)
เป็น 8 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลำคม 2569) 

3) ผลงำน 03010103 ยำกำบำเพนติน (Gabapentin) ของบริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ำกัด (มหำชน) จำกเดิม 3 ปี (ตุลำคม 2561 - ตุลำคม 2564) 
เป็น 7 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลำคม 2568) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

หมำยเหตุ (ต่อ) 

- ผลงำนได้รับอนุมัติทบทวนระยะเวลำกำรขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (กรณีครบอำยุฯไปแล้ว) ต่อจำกช่วงเวลำเดมิที่ประกำศขึ้นทะเบียน ฯ
เนื่องจำกได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 ตำมมติคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 27 เมษำยน 2565 จ ำนวน 3 ผลงำน ได้แก่  

1) ผลงำน 03010095 ยำกำบำเพนติน (Gabapentin) ของบริษัท ที. แมน ฟำร์มำ จ ำกัด จำกเดิม 3 ปี (ตุลำคม 2561 - ตุลำคม 2564)  
เป็น 7 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลำคม 2568) 

2) ผลงำน 03010120 ยำซีลีค็อกซิบ (Celecoxib) ของบริษัท มิลลิเมด จ ำกัด จำกเดิม 3 ปี (มีนำคม 2562 - มีนำคม 2565) เป็น 8 ปี  
ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมีนำคม 2570) 

3) ผลงำน 03010121 ยำเฟ็กโซเฟนำดีน ไฮโดรคลอไรด์ (FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE) ของบริษัท มิลลิเมด จ ำกัด จำกเดิม 3 ปี 
(มีนำคม 2562 - มีนำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมีนำคม 2570) 

- ผลงำนได้รับอนุมัติทบทวนระยะเวลำกำรขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (กรณีครบอำยุฯไปแล้ว) ต่อจำกช่วงเวลำเดมิที่ประกำศขึ้นทะเบียน ฯ
เนื่องจำกได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 ตำมมติคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย 5/2565 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภำคม 2565 จ ำนวน 2 ผลงำน ได้แก่  

1)  ผลงำน 03010075  ยำกำบำเพนติน (Gabapentin) ของบริษัท โรงงำนเภสัชกรรม แอตแลนติก จ ำ กัด  จำกเดิม  3 ปี   
(สิงหำคม 2561 - สิงหำคม 2564) เป็น 6 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแตเ่ดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหำคม 2567) 

2)  ผลงำน 3010076  ยำ โรซูวำสแตติน (Rosuvastatin) ของบริษัท โรงงำนเภสัชกรรม แอตแลนติก จ ำ กัด  จำกเดิม  3 ปี   
(สิงหำคม 2561 - สิงหำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแตเ่ดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหำคม 2569) 

- ผลงำนได้รับอนุมัติทบทวนระยะเวลำกำรขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (กรณีครบอำยุฯไปแล้ว) ต่อจำกช่วงเวลำเดมิที่ประกำศขึ้นทะเบียน ฯ
เนื่องจำกได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 ตำมมติคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย 6/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนำยน 2565 จ ำนวน 5 ผลงำน ของบริษัท ยูนีซัน จ ำกัด ได้แก่  

1) ผลงำน 03010128 ยำเอนเทคคำเวียร์ (Entecavir) จำกเดิม 3 ปี (พฤษภำคม 2562 - พฤษภำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิเดิม 
ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภำคม 2570) 

2) ผลงำน 03010129 ยำมอนเทลูคำสท์ (Montelukast) จำกเดิม 3 ปี (พฤษภำคม 2562 - พฤษภำคม 2565) เป็น 5 ปี ตำมสิทธิเดิม 
ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภำคม 2567) 

3) ผลงำน 03010130 ยำซินำแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride) จำกเดิม 3 ปี (พฤษภำคม 2562 - พฤษภำคม 2565) 
เป็น 8 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภำคม 2570) 

4) ผลงำน 03010143 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin) จำกเดิม 3 ปี (กรกฎำคม 2562 - กรกฎำคม 2565) เป็น 7 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่
นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกรกฎำคม 2569) 

5) ผลงำน 03010144 ยำโอแลนซำพีน (Olanzapine) จำกเดิม 3 ปี (กรกฎำคม 2562 - กรกฎำคม 2565) เป็น 4 ปี ตำมสิทธิเดิม 
ที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกรกฎำคม 2566) 

- ผลงำน 03010139 ยำแอมโลดิปีน (Amlodipine) ของบริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ำกัด (มหำชน)  ได้รับอนุมัติทบทวนระยะเวลำกำรขึ้น
ทะเบียนบีญชีนวัตกรรมไทย (กรณีครบอำยุฯไปแล้ว) จำกเดิม 3 ปี (พฤษภำคม 2562 - พฤษภำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่
นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภำคม 2570) เนื่องจำกได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025  
ตำมมติคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยำยน 2565  

2.  ผลงำน 03020015 เครื่ องล้ ำ งตั วกรองไต เทียมอัต โนมัติ  ( Dialyzer Reprocessor)  ผลงำนนี้ ยกเลิกกำรขึ้ น บัญชีนวัตกรรมไทย  
 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2562 (นร 0731.2/ว 69 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2562) 

3. ผลงำน 03010126 ยำวำลซำร์แทน (Valsartan) ขององค์กำรเภสัชกรรม ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 1 รำยกำร เฉพำะขนำด  
80 มิลลิกรัม มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2565 (นร 0731.2/ว 120 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2565) คงเหลือขนำด 160 มิลลิกรัม ที่ได้ทบทวนสิทธิในกำร
ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จำกเดิม 3 ปี (เมษำยน 2562 - เมษำยน 2565) เป็น 8 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นทะเบียนฯ (เมษำยน 2562 - 
เมษำยน 2570) ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่ เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
ในขอบข่ำย ยำวำลซำร์แทน (Valsartan) ขนำดควำมแรง 160 มิลลิกรัม 

4. ผลงำน 03010234 ยำอะทอวำสแตติน (Atorvastatin) ของบริษัท มิลลิเมด จ ำกัด ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่  
1 พฤษภำคม 2565 เนื่องจำกได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 4 เดือน (มกรำคม 2565 - เมษำยน 2565) มีระยะเวลำเท่ำกับระยะเวลำที่ เหลือ 
ของผลงำน 03010050 ยำอะโทรวำสแตติน (Atorvastatin) เฉพำะขนำดควำมแรง 40 มิลลิกรัม คือ เมษำยน 2561 - เมษำยน 2565  

5. ผลงำน 03010222 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin capsules) ของบริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่  
1 กันยำยน 2565 เนื่องจำกได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 1 ปี 1 เดือน (กรกฎำคม 2564 - สิงหำคม 2565) มีระยะเวลำเท่ำกับระยะเวลำที่เหลือ 
ของผลงำน 03010149 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin capsules) คือ สิงหำคม 2562 - สิงหำคม 2565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

รำยกำรนวตักรรมไทย 
ล ำดบั 

ที่ 
รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 

รำคำต่อหน่วย 
(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

01 ด้ำนก่อสร้ำง 

0101 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง  
1 01010001 วัสดตุกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค    กรกฎำคม 
  1)  Mosaic-Square ตำรำงเมตร 6,300.00 2559 
  2)  Mosaic-Pattern ตำรำงเมตร 8,280.00  
  3)  Mosaic-Collection ตำรำงเมตร 6,060.00  
  4)  Mosaic-Gradient ตำรำงเมตร 7,280.00  
  5)  Mosaic–Recycle(Husk) ตำรำงเมตร 3,090.00  
  6)  Tile- 1 Layer ตำรำงเมตร 6,810.00  
  7)  Tile- 2-3 Layer ตำรำงเมตร 12,330.00  
  8)  Tile– Recycle(Husk) ตำรำงเมตร 4,980.00  
  9)  Solid Surface-Normal ตำรำงเมตร 11,750.00  
  10) Solid Surface-Recycle ตำรำงเมตร 7,750.00  
2 01010002 

 
พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลู่ลำนกรีฑำ จำกวัสดุยำงสังเครำะห์
และยำงธรรมชำติ ประเภท B 

  
มีนำคม 
2560 

  1)  รุ่น Sandwich (NR) พ้ืนลู่วิ่ง ผิวหน้ำนิ่ม    
 

 
1.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 3,060.00  

 
 

1.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,120.00  

 
 

1.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,190.00  

 
 

1.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 – 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,290.00  

 
 

1.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,390.00  

  2)  รุ่น Spray Coat (NR) พ้ืนลู่วิ่ง ผิวหน้ำแข็ง    
 

 
2.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,740.00  

  2.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,780.00  

  2.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,820.00  

  2.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 -135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,880.00  

 
 

2.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,940.00  

 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :   
1.  รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันทีต่กลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำรวมค่ำติดตั้ง 
3.  แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง และคุณสมบัตินวัตกรรม 

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 
2565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

3 01010003 
 

พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลู่ลำนกรีฑำ จำกวัสดุยำงสังเครำะห์
และยำงธรรมชำติ ประเภท A 

  มิถุนำยน 
2560 

  1) รุ่น Full PUR (NR) ผสมยำงธรรมชำต ิ    
 

 
1.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 4,150.00  

 
 

1.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76-95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,200.00  

 
 

1.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96-115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,250.00  

 
 

1.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116-135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,320.00  

 
 

1.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136-155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,390.00  

 

 

หมำยเหตุ :   
1.  รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันทีต่กลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำรวมค่ำติดตั้ง 
3.  แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง และคุณสมบัตินวัตกรรม 

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 
2565 

   

4 01010004 
 

พื้นสังเครำะห์ส ำหรับสนำมกีฬำ จำกวัสดุยำงสังเครำะห์
และยำงธรรมชำติ ประเภท C 

  มิถุนำยน 
2560 

  1)  รุ่น EPDM Binder (Top Pu) 7 MM     
  1.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,650.00  

  1.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76-95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,700.00  

  1.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96-115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,750.00  

  1.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116-135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,800.00  

  1.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136-155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,850.00  

  2)  รุ่น EPDM Binder (Top Acrylic) 13 MM    
  2.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,800.00  

  2.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76-95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,870.00  

  2.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96-115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,940.00  

  2.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116-135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,010.00  

  2.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136-155 บำท/กิโลกรัม 

 

ตำรำงเมตร 3,080.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010004 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ :   
1.  รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันทีต่กลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำรวมค่ำติดตั้ง 

   

  3.  แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง และคุณสมบัตินวัตกรรม 
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 
2565 

   

5 01010005 
 

พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลำนอเนกประสงค์ จำกวัสดุยำง 
สังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท C 

  มิถุนำยน 
2560 

  1)  รุ่น EPDM Binder 13 MM    
  1.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 4,000.00  

  1.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76-95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,200.00  

  1.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96-115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,250.00  

  1.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116-135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,320.00  

  1.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136-155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,390.00  

  หมำยเหตุ :   
1.  รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันทีต่กลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำรวมค่ำติดตั้ง 
3.  แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง และคุณสมบัตินวัตกรรม 

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 
2565 

   

6 01010006 
 

ไม้โกงกำงเทียมเพื่อป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งและ 
รำกไม้เทียมเพื่อเร่งกำรตกตะกอน 

  
มีนำคม 
2560 

  1) ไม้โกงกำงเทียมพร้อมรำก ควำมยำว 2 เมตร ต้น 14,750.00  
  2) ไม้โกงกำงเทียมพร้อมรำก ควำมยำว 3 เมตร ต้น 16,210.00  
  3) ไม้โกงกำงเทียมพร้อมรำก ควำมยำว 4 เมตร ต้น 17,670.00  
  4)  ไม้โกงกำงเทียมพร้อมรำก ควำมยำว 5 เมตร ต้น 19,130.00  
  5)  ไม้โกงกำงเทียมพร้อมรำก ควำมยำว 6 เมตร ต้น 20,590.00  
 

 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำรวมค่ำขนสง่ และค่ำตดิตั้ง  
2. ทบทวนสิทธิเพ่ิมเติมในกำรขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยอีก 4 ปี ต่อจำกช่วงเวลำเดิมที่ประกำศขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย คือ มีนำคม 2560 - 
มีนำคม 2568 และยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2564 

  

 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 เมษำยน 2564 (นร 0731.2/ว 75 ลงวันที่ 31 มนีำคม 2564) 
7 01010007 ก ำแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลที่ มีส่วนประกอบของ

ยำงพำรำ (Vinyl Sound Barrier) 
  กันยำยน 

2560 
  1) รุ่น Standard ขนำด 2x2 เมตร (4.0 ตำรำงเมตร) ชุด 21,400.00  
 

 
2)  รุ่น Extra ขนำด 2x2.4 เมตร (4.8 ตำรำงเมตร) 
 

ชุด 28,248.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010007 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ :   
1.  รำคำดังกล่ำวอ้ำงอิงรำคำหน้ำโรงงำน จ. ระยอง 

   

  2.  รำคำไม่รวมค่ำโครงสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและ
บริกำรติดตั้ง 

   

  3.   รำคำดังกล่ำว อ้ำงอิงรำคำน้ ำยำงพำรำ ณ รำคำ  
50 บำท/กิโลกรัม หำกรำคำน้ ำยำงพำรำมีกำรปรับ
ขึ้นหรือลงในช่วงไม่เกิน 20 % ทำงบริษัทฯ ขอยืน
รำคำต่อหน่วยตำมตำรำงข้ำงต้น และหำกรำคำน้ ำ
ยำงพำรำมีกำรปรับเกินกว่ำ 20% ทำงบริษัทฯ  
ขอพิจำรณำทบทวนรำคำต่อหน่วยอีกครั้ง 

4.  ยำงพำรำที่ใช้มีสัดส่วนประมำณ 25%  
ของต้นทุนรวมของสินค้ำ 

   

8 01010008 ปูนเทปรับระดบัไมห่ดตัว (Non Shrink Grout)   พฤศจิกำยน 
  M670 ขนำดบรรจุ 50 กิโลกรัม ถุง 550.00 2560 
9 01010009 สีน้ ำโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterbase Paint)  

เฉพำะสีขำว 
  

พฤศจิกำยน
2560 

  1)  TOA Note & Clean ขนำด 0.8 ลิตร ชุด 930.00  
  2)  TOA Note & Clean ขนำด 3.0 ลิตร ชุด 3,110.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเท่ำนั้น ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนส่งจะคิด
เพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

  
 

10 01010010 สีน้ ำอะคริลิค ส ำหรับทำภำยใน (ACRYLIC WATER 
BASED PAINT FOR INTERIOR)   

  
พฤศจิกำยน

2560 
  1)  SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS SEMI-

GLOSS 3.785 LITER 
กระป๋อง 695.00  

  2)   SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS SEMI-
GLOSS 9.460 LITER 

กระป๋อง 1,430.00  

  3)  SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS MATT  
3.785 LITER 

กระป๋อง 695.00  

  4)  SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS MATT  
9.460 LITER 

กระป๋อง 1,430.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเท่ำนั้น  ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนส่งจะคิด
เพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

   

11 01010011 สังกะสีกันกร่อนส ำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมใน
คอนกรีต (Zinc Anode for Corrosion Control of 
Reinforcing Steel in Concrete) 

  
มกรำคม 
2561 

 
 

1)  รุ่น CR60 และ CB60 (น้ ำหนัก Zinc Anode   
ไม่น้อยกว่ำ 60 กรัม) 

ก้อน 1,600.00  

 
 

2)  รุ่น CR100 และ CB100 (น้ ำหนัก Zinc Anode   
ไม่น้อยกว่ำ 100 กรัม) 

ก้อน 2,000.00  

 
 

3)  รุ่น CR160 และ CB160 (น้ ำหนัก Zinc Anode   
ไม่น้อยกว่ำ 160 กรัม) 

ก้อน 2,400.00  

 
 

หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

12 01010012 อะลูมิเนียมกันกร่อนส ำหรับกำรปอ้งกนัสนิมแบบ 
แคโทดกิ (Aluminium Anode for Cathodic 
Corrosion Protection) 

กิโลกรัม 198.00 มกรำคม 
2561 

  หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2565 

   

13 01010013 ท่อลอนพอลิเอทิลนีเสริมเหล็ก (Steel Reinforced 
Polyethylene Corrugated Pipe) 

  มกรำคม 
2561 

  1)    ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 300 มิลลิเมตร ชั้น Class C  
(0.4 MPa) 

เมตร 2,900.00 
 

  2)    ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 400 มิลลิเมตร ชั้น Class C  
(0.4 MPa) 

เมตร 3,200.00 
 

  3)    ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 500 มิลลิเมตร ชั้น Class C  
(0.4 MPa) 

เมตร 3,600.00 
 

 
 

4)    ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 600 มิลลิเมตร ชั้น Class C  
(0.4 MPa) 

เมตร 4,000.00 
 

  5)    ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 800 มิลลิเมตร ชั้น Class C  
(0.4 MPa) 

เมตร 4,900.00 
 

  6)    ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1000 มิลลิเมตร ชั้น Class C 
(0.4 MPa) 

เมตร 7,400.00 
 

  7)    ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1200 มิลลิเมตร ชั้น Class C 
(0.4 MPa) 

เมตร 8,900.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้ไม่รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่ง 
2.   แก้ไขคุณลักษณะเฉพำะ ข้อ 1 และขอเพ่ิมผู้แทน

จ ำหน่ำย จ ำนวน 7 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2565 

  

 

14 01010014 อิฐส ำหรับก่อผนัง (Wall Brick)   เมษำยน 
  PROBLOCK อิฐขนำด 24 x 7 x 11 เซนติเมตร ก้อน 3.80 2561 
  หมำยเหตุ : รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนส่ง    

15 01010015 พื้นสังเครำะห์อเนกประสงค์ จำกวัสดุยำงสังเครำะห์
และยำงธรรมชำติ (Synthetic surface from 
synthetic rubber and natural rubber) 

  
กันยำยน 

2561 

  รุ่น POLY – PALA (Top PU) 7 MM    
 

 
1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,430.00            

 

 
 

2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76-95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,475.00              
 

 
 

3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96-115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,520.00 
 

 
 

4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116-135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,565.00 
 

 
 

5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136-155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,610.00              
 

 

 

หมำยเหตุ : 
1.  รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงรำคำในกำร

สั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
2.  รำคำรวมค่ำติดตั้ง 
3.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

16 01010016 แผ่นยำงรองรำงรถไฟ จำกยำงธรรมชำต ิ   กุมภำพันธ์ 
  ประเภทรำง BS100A (165x143x8.5 มิลลิเมตร)   2562 
  -  รำคำยำงธรรมชำติ STR20 ที่ 40-50 บำท/กิโลกรัม ชิ้น 58.50  
  -  รำคำยำงธรรมชำติ STR20 ที่ 51-60 บำท/กิโลกรัม ชิ้น 59.50  
  -  รำคำยำงธรรมชำติ STR20 ที่ 61-70 บำท/กิโลกรัม ชิ้น 61.00  
 

 

หมำยเหตุ :   
1.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำจัดสง่และค่ำติดตั้ง 
2.  รำคำยำงธรรมชำติ STR20 ณ วันที่ตกลงรำคำ 

ในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 

  

 

17 01010017 แผ่นยำงรองหัวต่อรำงรถไฟ จำกยำงธรรมชำติ   กุมภำพันธ์ 
  ประเภทรำง BS100A (165x143x8.5 มิลลิเมตร)   2562 
  -  รำคำยำงธรรมชำติ STR20 ที่ 40-50 บำท/กิโลกรัม ชิ้น 52.50  
  -  รำคำยำงธรรมชำติ STR20 ที่ 51-60 บำท/กิโลกรัม ชิ้น 53.25  

  -  รำคำยำงธรรมชำติ STR20 ที่ 61-70 บำท/กิโลกรัม ชิ้น 53.80  
  

 
 

 

หมำยเหตุ :   
1.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำจัดสง่และค่ำติดตั้ง 
2.  รำคำยำงธรรมชำติ STR20 ณ วันที่ตกลงรำคำ 

ในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 

  

 

18 01010018 เม็ดยำง จำกธรรมชำติและยำงสังเครำะห์     
 

 
1) เม็ดยำงด ำ ขนำด 1-3 มิลลิเมตร 

1.1) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
40-50 บำท/กิโลกรัม 

 
กิโลกรัม 

 

 
78.67 

 

มีนำคม 
2562 

  1.2) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
51-60 บำท/กิโลกรัม 

กิโลกรัม 82.90 
 

 

  1.3) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
61-70 บำท/กิโลกรัม 

กิโลกรัม 87.14  

  2)  เม็ดยำงแดง ขนำดน้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร/ ขนำด 1-3 
มิลลิเมตร/ ขนำด 4-5 มิลลิเมตร 

  มีนำคม 
2562 

  2.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 
20 ระหว่ำง 40-70 บำท/กิโลกรัม 

กิโลกรัม 105.00  

  3) เม็ดยำงฟ้ำ ขนำดน้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร/ ขนำด 1-3 
มิลลิเมตร/ ขนำด 4-5 มิลลิเมตร 

  มีนำคม 
2562 

  3.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 
ระหว่ำง 40-70 บำท/  กิโลกรัม 

กิโลกรัม 112.50  

  4) เม็ดยำงเขียว ขนำดน้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร/ ขนำด 1-3 
มิลลิเมตร/ ขนำด 4-5 มิลลิเมตร 

  มีนำคม 
2562 

  4.1) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 
20 ระหว่ำง 40-70 บำท/กิโลกรัม 

กิโลกรัม 112.50  

  5)  เม็ดยำงสีทรำย ขนำดน้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร/ ขนำด  
1 - 3 มิลลิเมตร/ ขนำด 4 - 5 มิลลิเมตร 

  พฤศจิกำยน 
2563 

  5.1) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง 40 - 
70 บำท/กิโลกรัม 

กิโลกรัม 112.50  

  หมำยเหตุ :   
1. รำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ณ วันที่ตกลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำติดตั้งและคำ่ขนส่ง โดยคำ่ขนส่งจะ

คิด เพ่ิมเติมตำมระยะทำง 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

19 01010019 พื้นสังเครำะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จำก เม็ดยำง
ธรรมชำติ และยำงสังเครำะห์ ในรูปแบบบล็อกยำง 
ปูพื้นส ำเร็จรูป 

  
มีนำคม 
2562 

  1) ST303020 ขนำด 300x300x20 มิลลิเมตร  
(หนำ 20 มิลลิเมตร) 

  
 

 

 
 
 
 

1.1) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
40-50 บำท/กิโลกรัม 

1.2) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
51-60 บำท/กิโลกรัม 

1.3) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
61-70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 

2,116.50 
 

2,175.50 
 

2,231.50 

 

  2) ST404025 ขนำด 400x400x25 มิลลิเมตร  
(หนำ 25 มิลลิเมตร) 
2.1) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 

40-50 บำท/กิโลกรัม 

 
 

ตำรำงเมตร 
 

 
 

2,542.50 
 

 

  2.2) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
51-60 บำท/กิโลกรัม 

2.3) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง 
61-70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 
 

2,622.50 
 

2,697.50 
 

  3) ST505025 ขนำด 500x500x25 มิลลิเมตร  
(หนำ 25 มิลลิเมตร) 
3.1) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 

40-50 บำท/กิโลกรัม 

 
 

ตำรำงเมตร 
 

 
 

2,498.50 
 

 

  3.2) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
51-60 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
 

2,567.50 
 

 

  3.3) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
61-70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,633.50 
 

 

 

หมำยเหตุ :   
1.  รำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ณ วันที่ตกลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
2.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำติดตั้งและคำ่ขนส่ง โดยคำ่ขนส่งจะ

คิด เพ่ิมเติมตำมระยะทำง 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

  

 

20 01010020 แผ่นยำงพำรำปูพื้นผิวต่ำงสัมผัสส ำหรับคนพิกำร
ทำงกำรเห็น (Para-natural tactile rubber flooring 
for visually impaired persons) 
1) รุ่น PARATI (พำรำไท) รหัส STD-RUPA210 

WARNING TACTILE ขนำดกว้ำง 300 มิลลเิมตร 
ยำว 300 มลิลิเมตร หนำ 7 มิลลิเมตร 
 

  

เมษำยน 
2562 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010020 
(ต่อ) 

 
 
 
 

-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 30 - 50 บำท/กิโลกรัม 
-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 51 - 70 บำท/กิโลกรัม 
-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 71 - 90 บำท/

กิโลกรัม 
-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 91 - 110 บำท/

กิโลกรัม 

แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 

 
แผ่น 

 

340.00 
395.00 
446.00 

 
491.00 

 

  -  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 111 - 130 บำท/
กิโลกรัม 

-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 131 - 150 บำท/
กิโลกรัม 

แผ่น 
 

แผ่น 

532.00 
 

570.00 

 

  2) รุ่น PARATI (พำรำไท) รหัส STD-RUPA211 
GUIDING/ DIRECTIONAL TACTILE ขนำดกว้ำง 
300 มิลลิเมตร ยำว 300 มิลลิเมตร หนำ 7 
มิลลิเมตร 
-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 30 - 50 บำท/กิโลกรัม 
-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 51 - 70 บำท/กิโลกรัม 

 
 
 
 

แผ่น 
แผ่น 

 
 
 
 

340.00 
395.00 

 

  -  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 71 - 90 บำท/
กิโลกรัม 

-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 91 - 110 บำท/
กิโลกรัม 

แผ่น 
 

แผ่น 
 

446.00 
 

491.00 
 

 

  -  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหวำ่ง 111 - 130 บำท/
กิโลกรัม 

- รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหวำ่ง 131 - 150 บำท/
กิโลกรัม 

แผ่น 
 

แผ่น 

532.00 
 

570.00 
 

  3) รุ่น PARATI (พำรำไท) รหัส STD-RUPA212 
POSITIONAL TACTILE ขนำด กว้ำง 300 
มิลลิเมตร ยำว 300 มิลลเิมตร หนำ 7 มลิลิเมตร 
-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 30 – 50 บำท/

กิโลกรัม 

 
 

 
แผ่น 

 
 

 
340.00 

 

 

 
 

-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 51 - 70 บำท/
กิโลกรัม 

แผ่น 
 

395.00 
 

 

 
 

-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 71 - 90 บำท/
กิโลกรัม 

แผ่น 
 

446.00 
 

 

  -  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 91 - 110 บำท/
กิโลกรัม 

-  รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหวำ่ง 111 - 130 บำท/
กิโลกรัม 

- รำคำน้ ำยำงพำรำ ระหว่ำง 131 - 150 บำท/
กิโลกรัม 

แผ่น 
 

แผ่น 
 

แผ่น 

491.00 
 

532.00 
 

570.00 

 

 
 

หมำยเหตุ :   
1. รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ แต่ไม่รวมค่ำติดตัง้ 
2. รำคำยำงพำรำ ณ วันที่ตกลงรำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 

  
 

21 01010021 อุปกรณ์ป้องกันกำรเกำะของนก   พฤษภำคม 
  1)  รุ่น MODOREN - WI ชิ้น 193.00 2562 
  2)  รุ่น MODOREN – WIA ชิ้น 243.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ แต่ไม่รวมค่ำตดิตัง้    
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

22 01010022 ปูนปั้นส ำเร็จรูป   กันยำยน 
  M900 ขนำดบรรจุ 20 กิโลกรัม ถุง 210.00 2562 
 

 
หมำยเหตุ :  รำคำนี้รวมค่ำขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเท่ำนั้นส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนส่งจะคิด
เพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

  
 

23 01010023 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลูล่ำนกรีฑำ จำกวัสด ุ
ยำงสังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท A 

  
กันยำยน 

2562 
  รุ่น NUG - FULL PU (NR)    
 

 
1.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 4,035.00 

 

 
 

1.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,084.00 
 

 
 

1.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,134.00 
 

 
 

1.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,202.00 
 

 
 

1.5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,271.00 
 

  หมำยเหตุ :    
1.  รำคำยำงธรรมชำติ ณ วันที่ตกลงรำคำในกำรสั่งซ้ือ

หรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและคำ่ขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเท่ำนั้น ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนสง่จะคิด
เพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

3.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

  

 

24 01010024 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลูล่ำนกรีฑำ จำกวัสด ุ
ยำงสังเครำะห์ และยำงธรรมชำติ ประเภท B 

  
กันยำยน 

2562 
  1.  รุ่น NUG - Sandwich (NR) พ้ืนลู่วิ่ง ผิวหน้ำนิ่ม    
  1.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,983.00 

 

  1.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,042.00 
 

 
 

1.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,111.00 
 

 
 

1.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,210.00 
 

 
 

1.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,308.00 
 

  2.  รุ่น NUG - Spray Coat (NR) พ้ืนลู่วิ่ง ผวิหน้ำแข็ง    
 

 
2.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,667.00 

 

 
 

2.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,703.00 
 

 
 

2.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,778.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010024 
(ต่อ) 

2.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,805.00 
 

 
 

2.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,864.00 
 

 

 

หมำยเหตุ :    
1.  รำคำยำงธรรมชำติ ณ วันที่ตกลงรำคำในกำรสั่งซ้ือ

หรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและคำ่ขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเท่ำนั้น ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนสง่จะคิด
เพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

3.   เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

  

 

25 01010025 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลำนอเนกประสงค์  
จำกวัสดุยำงสังเครำะห์ และยำงธรรมชำติ ประเภท C 

  
กันยำยน 

2562 
 

 
พ้ืนสังเครำะห์ส ำหรับสนำมกีฬำ จำกวัสดุ 
ยำงสังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท C 

  
 

  1.  รุ่น NUG - EPDM Binder (Top Pu) 7 MM    
 

 
1.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,579.00 

 

 
 

1.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,628.00 
 

 
 

1.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,677.00 
 

 
 

1.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,726.00 
 

 
 

1.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,776.00 
 

 
 

พ้ืนสังเครำะห์ส ำหรับลำนอเนกประสงค์ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท C 

  
 

  2. รุ่น NUG - EPDM Binder 13 MM    
 

 
2.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 3,886.00 

 

 
 

2.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,083.00 
 

 
 

2.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,133.00 
 

 
 

2.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,202.00 
 

 
 

2.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,271.00 
 

 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :    
1.  รำคำยำงธรรมชำติ ณ วันที่ตกลงรำคำในกำรสั่งซ้ือฯ  
2.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและคำ่ขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเท่ำนั้น ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนสง่จะคิด
เพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

3.  แก้ไขระยะเวลำครบก ำหนดอำยุกำรขึ้นบัญชนีวตักรรม
ไทย โดยครบก ำหนดอำยุเดือนมิถุนำยน 2566 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

26 01010026 เม็ดยำงสี เม็ดยำงด ำจำกธรรมชำติ และยำงสังเครำะห์  
(Rubber granules from Natural rubber and 
EPDM Rubber Blend) 

  ตุลำคม 
2562 

  1)  เม็ดยำงด ำ ขนำด 1 - 3 มิลลิเมตร    
  1.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 

40 - 50 บำท/กิโลกรัม 
กิโลกรัม 72.00 

 

  1.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
51 – 60 บำท/กิโลกรัม 

กิโลกรัม 77.52 
 

  1.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
61 - 70 บำท/กิโลกรัม 

กิโลกรัม 82.00 
 

  2)  เม็ดยำงสีแดง ขนำด 1 - 4 มิลลิเมตร    
  2.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 5 L ระหว่ำง 

40 - 70 บำท/กิโลกรัม 
กิโลกรัม 101.36 

 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำยำงธรรมชำติ STR 20 และ STR 5 L ณ วันที ่

ตกลงรำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่แล้ว 
3.   แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 

  

 

27 01010027 พื้นสังเครำะห์ ประเภท C  ส ำหรับลำนกีฬำ จำกวัสด ุ
ยำงธรรมชำติและยำงสังเครำะห์ 

  
ตุลำคม 
2562 

  1.  รุ่น PARA - SPORT (Top PU) 7 mm    
 

 
1.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  

40 - 50 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,443.00 

 

 
 

1.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,473.00 
 

 
 

1.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,502.00 
 

  2.  รุ่น PARA - SPORT (Top PU) หนำ 10 มิลลิเมตร   กุมภำพันธ์  
 

 
2.1) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  

40 - 50 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,492.00 2564 

 
 

 
2.2) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  

51 - 60 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,528.00 

 

 
 

2.3) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
61 - 70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,565.00 
 

 
 

3.  รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic)  
หนำ 5 มิลลิเมตร 

  กุมภำพันธ์ 
2564 

 
 

3.1) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
     40 - 50 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 1,746.00 
 

 
 

3.2) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
      51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 1,777.00 
 

 
 

3.3) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
61 - 70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 1,807.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010027 
(ต่อ) 

4.  รุ่น PARA - SPORT (Top Acrylic)  
     หนำ 10 มิลลิเมตร 

  กุมภำพันธ์ 
2564 

 
 

4.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
      40 - 50 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,462.00 
 

 
 

4.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
       51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,519.00 
 

 
 

4.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
       61 - 70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,574.00 
 

 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :    
1.  รำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ณ วันที่ตกลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่ง 
3.  เ พ่ิมผู้ แทนจ ำหน่ ำย  จ ำนวน 3 รำย  ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

  

 

28 01010028 พื้นสังเครำะห์ ประเภท C ส ำหรับลำนเอนกประสงค์  
จำกยำงสังเครำะห์และยำงธรรมชำต ิ

  
ตุลำคม 
2562 

  1.  รุ่น Multi - PARA หนำ 10 mm    
 

 
1.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  

40 - 50 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,685.00 

 

 
 

1.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,730.00 
 

 
 

1.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
61 - 70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,773.00 
 

 

 

หมำยเหตุ :    
1.  รำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ณ วันที่ตกลงรำคำ 

ในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่ง 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

  

 

29 01010029 พื้นสังเครำะห์ ประเภท C ส ำหรับลำนอเนกประสงค์ 
จำกวัสดุยำงสังเครำะห์และยำงธรรมชำติ (Synthetic 
surface from synthetic rubber and natural 
rubber Type C) 

  พฤศจิกำยน 
2562 

  พ้ืนสังเครำะห์ประเภท C รุ่น Top PU หนำ 13 mm    
  1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง  

40 - 50 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,535.00 

 

  2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง  
51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,560.00 
 

  3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง  
61 - 70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,587.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ณ วันที่ตกลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่และตดิตัง้แล้ว 

  

 

  3. เ พ่ิมผู้ แทนจ ำหน่ ำย  จ ำนวน 11 รำย  ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ตุลำคม 2565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

30 01010030 แผ่นยำงปูพื้นผิวต่ำงสัมผัส จำกยำงธรรมชำติ ส ำหรับ
ผู้พิกำรทำงกำรเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING 
FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS) 

  
 

 
 

1)   แผ่นยำงแบบเตือน รุ่น A - 2714 D5 (ø12 มิลลิเมตร)  
แบบปุ่มเล็ก 5 แถว ขนำดแผ่น 300  x 300 x 7 
มิลลิเมตร 

  ธันวำคม 
2562 

 
 

1.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
40 - 50 บำท/กิโลกรัม                   

แผ่น 315.00 
 

 
 

1.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

แผ่น 317.00 
 

 
 

1.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
61 - 70 บำท/กิโลกรัม 

แผ่น 319.00 
 

 
 

2)   แผ่นยำงแบบเตือน รุ่น A - 2714 D6 (ø20 มิลลิเมตร)  
แบบปุ่มใหญ่ 6 แถว ขนำดแผ่น 300 x 300 x 7 
มิลลิเมตร 

  ธันวำคม 
2562 

 
 

2.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
40 – 50 บำท/กิโลกรัม                   

แผ่น 315.00 
 

 
 

2.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
51 – 60 บำท/กิโลกรัม 

แผ่น 317.00 
 

 
 

2.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

แผ่น 319.00 
 

 
 

3)  แผ่นยำงแบบน ำทำง รุ่น A - 2714 L4 (ø17 มิลลเิมตร)  
แบบแท่ง 4 แถว ขนำดแผ่น 300 x 300 x 7 
มิลลิเมตร 

  ธันวำคม 
2562 

 
 

3.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
40 – 50 บำท/กิโลกรัม                   

แผ่น 315.00 
 

 
 

3.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
51 – 60 บำท/กิโลกรัม 

แผ่น 317.00 
 

 
 

3.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

แผ่น 319.00 
 

 
 

4)  แผ่นยำงแบบน ำทำง รุ่น A - 2715 D6 (ø20 มิลลิเมตร) 
แบบปุ่มใหญ่ 6 แถว ขนำดแผ่น 300 x 300 x 7 
มิลลิเมตร 

  พฤศจิกำยน 
2563 

 
 

4.1 รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 
ระหว่ำง 40 - 50 บำท/กิโลกรัม                   

แผ่น 
 

315.00 
 

 

 
 

4.2) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

แผ่น 317.00 
 

 
 

4.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

แผ่น 319.00 
 

 
 

5) แผ่นยำงแบบน ำทำง รุ่น A - 2715 L4 (ø17 มิลลิเมตร)  
แบบแท่ง 4 แถว ขนำดแผ่น 300 x 300 x 7 
มิลลิเมตร 

  พฤศจิกำยน 
2563 

 
 

5.1 รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 
ระหว่ำง 40 - 50 บำท/กิโลกรัม                   

แผ่น 
 

315.00 
 

 

 
 

5.2) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

แผ่น 317.00 
 

 
 

5.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

แผ่น 319.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01010030 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :    
1.  รำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ณ วันที่ตกลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำติดตั้งและคำ่ขนส่ง โดยคำ่ขนส่งจะ

คิดเพ่ิมเติมตำมระยะทำง 
3. เพ่ิมรุ่น จ ำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รำยกำรล ำดับที ่4) แผ่น

ยำงแบบน ำทำง รุ่น A - 2715 D6 (ø20 มิลลิเมตร) 
แบบปุ่มใหญ่ 6 แถว ขนำดแผ่น 300 x 300 x 7 
มิลลิเมตร และรำยกำรล ำดับที ่5) แผ่นยำงแบบน ำ
ทำง รุ่น A - 2715 L4 (ø17 มิลลิเมตร) แบบแท่ง 4 
แถว ขนำดแผ่น 300 x 300 x 7 มิลลิเมตร ในฉบับ
เพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2563 

  

 

31 01010031 เม็ดยำง จำกยำงธรรมชำติและยำงสังเครำะห์   ธันวำคม 
  1)  เม็ดยำงด ำ ขนำด 1 - 3 มิลลิเมตร   2562 
  1.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  

40 - 50 บำท/กิโลกรัม 
กิโลกรัม 72.00 

 

  1.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

กิโลกรัม 77.52 
 

  1.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
61 - 70 บำท/กิโลกรัม 

กิโลกรัม 82.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ณ วันที่ตกลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำจัดสง่และค่ำติดตั้ง  

  

 

32 01010032 พื้นสังเครำะห์ ประเภท A ส ำหรับลู่ลำนกรีฑำ จำกวัสดุ
ยำงสังเครำะห์และยำงธรรมชำติ (Rubber Based 
Running Track from synthetic rubber and 
natural rubber Type A) 

  ธันวำคม 
2562 

  พ้ืนสังเครำะห์ประเภท A รุ่น Full Pour 16 MM    
  1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  

40 - 50 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 3,990.00 

 

  2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,050.00 
 

  3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
61 - 70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,110.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ณ วันที่ตกลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่และตดิตัง้แล้ว 
3. แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง และเพ่ิมคุณกษณะเฉพำะ 

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 
2565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

33 01010033 พื้นสังเครำะห์ ประเภท B ส ำหรับลู่ลำนกรีฑำ จำกวัสดุ
ยำงสังเครำะห์และยำงธรรมชำติ (Rubber Based 
Running Track from synthetic rubber and natural 
rubber Type B) 

  มกรำคม 
2563 

  พ้ืนสังเครำะห์ประเภท B รุ่น Sandwich หนำ 15 mm  
สีแดง 

  
 

  1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง 
40 – 50 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,948.00 
 

  2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง  
51 – 60 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,004.00 
 

  3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหวำ่ง  
61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,060.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ณ วันที่ตกลงรำคำในกำร

สั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  
2.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ และติดตั้งแล้ว 
3. แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง และเพ่ิมคุณกษณะเฉพำะ 

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 
2565 

  

 

34 01010034 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลูล่ำนกรีฑำ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์ และยำงธรรมชำติ ประเภท A 

  
 

พฤษภำคม 
2563 

  รุ่น LL - FULL PUR(NR)     
  1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท /กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 4,035.00 

 

  2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,084.00 
 

  3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,134.00 
 

  4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,202.00 
 

  5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,271.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2563 

  

 

35 01010035 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลำนอเนกประสงค์ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์ และยำงธรรมชำติ ประเภท C 

 
 

 
 

พฤษภำคม 
2563 

  พ้ืนสังเครำะห์ส ำหรับสนำมกีฬำ จำกวัสดุยำงสังเครำะห์ 
และยำงธรรมชำติ ประเภท C 

 
 

 
 

 

  1)  รุ่น LL – EPDM Binder (Top Pu) 7 MM    
  1.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท /กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,579.00 

 

  1.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,628.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010035 
(ต่อ) 

1.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,677.00 
 

  1.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,726.00 
 

  1.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,776.00 
 

  2)  รุ่น LL – EPDM Binder (Top Acrylic) 13 MM    
  2.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท /กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,707.00 

 

  2.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,775.00 
 

  2.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,845.00 
 

  2.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,914.00 
 

  2.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,983.00 
 

  พ้ืนสังเครำะห์ส ำหรับลำนอเนกประสงค์ จำกวัสดุ 
ยำงสังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท C  

  
 

  1)  รุ่น LL - EPDM Binder 13 MM    
  1.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท /กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 3,805.00 

 

   1.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,891.00 
 

   1.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,062.00 
 

   1.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,202.00 
 

   1.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
 136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,271.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2563 

  

 

36 01010036 ชุดผลติภัณฑส์ีส ำหรับงำนทำผนังปูนฉำบได้เร็ว   พฤษภำคม 
  1.  ชุดผลิตภัณฑ์สีส ำหรับงำนทำผนังปูนฉำบได้เร็ว 

ประกอบด้วย สีซีเมนต์ส ำหรับงำนรองพ้ืน 1 ส่วน 
และสีจริงคือสีอิมัลชันทนสภำวะ 2 ส่วน แบ่งตำม
ขนำด ดงันี ้

 
 

 

 
 
 

2563 

  -  ขนำด 0.946 ลิตร (รวม 3 กระป๋อง/ชุด) ชุด 480.00  
  -  ขนำด 3.785 ลิตร (รวม 3 กระป๋อง/ชุด) ชุด 1,785.00  
  -  ขนำด 18.925 ลิตร (รวม 3 กระป๋อง/ชุด) ชุด 8,595.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 
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ประกำศ 

 01010036 
(ต่อ) 

2.  สีซีเมนต์ส ำหรับงำนรองพ้ืน ประกอบด้วย 
2.1  NP100S - สีทำรองพ้ืนทนควำมชื้นสงู  

(เฉดสีเทำ) แบ่งไดต้ำมขนำด ดังนี ้

  
 

  -  ขนำด 0.946 ลิตร  กระป๋อง 160.00  
  -  ขนำด 3.785 ลิตร กระป๋อง 595.00  
  -  ขนำด 18.925 ลิตร  กระป๋อง 2,865.00  
  2.2  NP100SW - สีทำรองพ้ืนทนควำมชื้นสูง  

 (เฉดสีขำว) แบ่งไดต้ำมขนำด ดังนี ้
  

 

  -  ขนำด 0.946 ลิตร  กระป๋อง 160.00  
  -  ขนำด 3.785 ลิตร กระป๋อง 595.00  
  -  ขนำด 18.925 ลิตร  กระป๋อง 2,865.00  
  2.3  NP200 - สีทำรองพ้ืนทำกันซึม แบ่งไดต้ำม

ขนำด ดงันี ้
  

 

  -  ขนำด 0.946 ลิตร  กระป๋อง 160.00  
  -  ขนำด 3.785 ลิตร กระป๋อง 595.00  
  -  ขนำด 18.925 ลิตร  กระป๋อง 2,865.00  
  3.  สีอิมัลชันทนสภำวะ ส ำหรับทำภำยในและภำยนอก 

ประกอบด้วย 
3.1 NP101S - สีทำผนงัภำยใน-นอก แบบก่ึงเงำ  
 แบ่งตำมขนำด ดังนี ้

  

 

  -  ขนำด 0.946 ลิตร   กระป๋อง 160.00  
  -  ขนำด 3.785 ลิตร  กระป๋อง 595.00  
  -  ขนำด 9.463 ลิตร กระป๋อง 1,450.00  
  -  ขนำด 18.925 ลิตร  กระป๋อง 2,865.00  
  (รำคำส ำหรับสีขำว เฉดสีอ่ืนจะมีรำคำขึ้นอยู่กับชนดิและ

ปริมำณแม่ส)ี 
  

 

  3.2  NP101M - สีทำผนังภำยใน-นอก แบบด้ำน 
แบ่งตำมขนำด ดังนี ้

  
 

  -  ขนำด 0.946 ลิตร   กระป๋อง 192.00  
  -  ขนำด 3.785 ลิตร  กระป๋อง 756.00  
  -  ขนำด 9.463 ลิตร กระป๋อง 1,860.00  
  -  ขนำด 18.925 ลิตร  กระป๋อง 3,720.00  
  (รำคำส ำหรับสีขำว เฉดสีอ่ืนจะมีรำคำขึ้นอยู่กับชนดิและ

ปริมำณแม่ส)ี 
  

 

37 01010037 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลูล่ำนกรีฑำ จำกวัสด ุ
ยำงสังเครำะห์ และยำงธรรมชำติ ประเภท B 

  มิถุนำยน 
2563 

  รุ่น Sandwich (NR)    
  1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท /กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,948.00 

 

  2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,000.00 
 

  3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,050.00 
 

  4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,120.00 
 

  5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,190.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010037 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ ณ วันที่ตกลงรำคำในกำร

สั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2563 

  

 

38 01010038 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลู่-ลำนกรีฑำ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท A  

  กรกฎำคม 
2563 

  รุ่น CHE–FULL PUR (NR) ผสมยำงธรรมชำติ  
หนำ 16 มิลลิเมตร (สีแดง) 

  
 

  1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  4,035.00  
 

  2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  4,084.00  
 

 
 

 3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  4,134.00  
 

  4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  4,202.00  
 

  5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  4,271.00  
 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3. แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

  

 

39 01010039 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลู่-ลำนกรีฑำ จำกวัสด ุ
ยำงสังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท B  

  
 

  1) รุ่น CHE - SANDWICH (NR) พ้ืนลู่วิ่ง ผิวหน้ำนิ่ม  
หนำ 15 มิลลิเมตร (สีแดง) 

  กรกฎำคม 
2563 

 
 

 1.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  2,948.00  
 

  1.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  3,000.00  
 

  1.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  3,050.00  
 

  1.4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
 116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  3,120.00  
 

  1.5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  3,190.00  
 

  2) รุ่น CHE - SANDWICH (NR) พ้ืนลู่วิ่ง หนำ 13 
มิลลิเมตร (สีแดง) 

  มีนำคม 
2564 

  2.1) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ไมเ่กิน  
 75 บำท /กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,948.00 
 

  2.2) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
 76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010039 
(ต่อ) 

2.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
 96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,050.00 
 

  2.4) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,110.00 
 

  2.5) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
  136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,170.00 
 

  3) รุ่น CHE - Spray Coat (NR) พ้ืนลู่วิ่ง หนำ 13 
มิลลิเมตร (สีแดง) 

  มีนำคม 
2564 

  3.1) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ไมเ่กิน  
75 บำท /กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,634.00 
 

  3.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,677.00 
 

  3.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,737.00 
 

  3.4) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,815.00 
 

  3.5) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,884.00 
 

 
 

 หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3. แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

  

 

40 01010040 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับสนำมกีฬำ ลำนเอนกประสงค์ 
จำกวัสดุยำงสังเครำะห์ และยำงธรรมชำติ ประเภท C 

  
 

 

  1)   รุ่น CHE – EPDM (NR) Binder (Top Pu)  
      หนำ 10 มิลลิเมตร (สีแดง) 

  กรกฎำคม 
2563 

  1.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท /กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  2,579.00  
 

  1.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  2,628.00  
 

  1.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
 96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  2,677.00  
 

  1.4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  2,726.00  
 

 
 

 1.5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร  2,776.00  
 

  2)  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top Pu)  
      หนำ 8 มิลลิเมตร (สีเขียว) 

  มกรำคม 
     2564 

  2.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,550.00 
 

  2.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,590.00 
 

  2.3) รองรับรำคำยำงแผน่รมควนัชั้น 1 ระหวำ่ง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,630.00 
 



25 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010040 
(ต่อ) 

2.4) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,680.00 
 

  2.5) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,730.00 
 

  3)  รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top Pu)  
      หนำ 12 มิลลิเมตร (สีเขียว) 

  มกรำคม 
     2564 

  3.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,579.00 
 

  3.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,628.00 
 

  3.3) รองรับรำคำยำงแผน่รมควนัชั้น 1 ระหวำ่ง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,677.00 
 

  3.4) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,726.00 
 

  3.5) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,776.00 
 

  4)  รุ่น CHE - EPDM Binder (NR) (Top Acrylic)  
หนำ 15 มิลลิเมตร (สีเทำ) 

  มกรำคม 
     2564 

  4.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,810.00  

  4.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,860.00  

  4.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,915.00  

  4.4) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,975.00  

  4.5) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,035.00  

  5)   รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU)  
       หนำ 7 มิลลิเมตร (สีแดง) 

  มีนำคม 
2564 

  5.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,200.00  

  5.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,260.00  

  5.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,320.00  

  5.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,380.00  

  5.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,440.00  

  6)   รุ่น CHE - EPDM (NR) Binder (Top PU)  
      หนำ 14 มิลลิเมตร (สีแดง) 

  มีนำคม 
2564 

  6.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,700.00  

  6.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,750.00  

  6.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,800.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010040 
(ต่อ) 

6.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,850.00 
 

   6.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
 136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,900.00  

  7)   รุ่น CHE - EPDM Binder (Top Acrylic)  
       หนำ 13 มิลลิเมตร (สีเทำ) 

  มีนำคม 
2564 

  7.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,700.00  

  7.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,770.00  

  7.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,840.00  

  7.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,910.00  

  7.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,980.00  

  8)  รุ่น CHE - EPDM Binder  
     หนำ 14 มิลลิเมตร (สีแดง) 

  
มีนำคม 

  8.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,020.00 2564 
 

  8.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,070.00 
 

  8.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,120.00 
 

  8.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
         116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,170.00 
 

  8.5)   รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
 136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,220.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3. แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

  

 

41 01010041 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลูล่ำนกรีฑำ จำกวัสด ุ
ยำงสังเครำะห์และยำงธรรมชำติ มำตรฐำน IAAF 
(WORLD ATHLETICS) 

  สิงหำคม 
2563 

  รุ่น ThakoTrack - NR Sandwich System  
หนำ 13.3 มิลลิเมตร 

  
 

  1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,100.00 
 

  2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,160.00 
 

  3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,230.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010041 
(ต่อ) 

4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,330.00  

  5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,430.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและติดตั้ง  
2.  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 

  

 

  3.  รับประกันคุณภำพกำรติดตั้ง เป็นระยะเวลำ 2 ปี 
จำกควำมช ำรุด บกพร่อง เสียหำย ของผลงำนอันเกิด
จำกควำมบกพร่องในกำรติดตั้งที่ไม่ได้มำตรฐำนหรือใช้
วัสดุขำดคุณภำพ โดยมีเงื่อนไขกำรยกเว้นกำรรับประกัน 
ไม่รวมถึงควำมเสียหำย ดังนี ้

  

 

  3.1  ควำมเสียหำยของผิวหน้ำ และรอยขีดข่วน  
ซ่ึงเกิดจำกกำรใช้งำนผิดประเภท อำทิ วัสดุ
ปลำยแหลม วัสดุมีคม หรือมีน้ ำหนักมำกกดทับ 

3.2 กำรเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจำกรังสี UV จำก
ดวงอำทิตย์ หรือกรณีที่สำรเคมีหยดลงบน
พ้ืนผิวโดยปล่อยทิ้งไว้ระยะเวลำนำนและไม่มี
กำรท ำควำมสะอำด  

  

 

  3.3 กำรทรุดตัวหรือขยับตัวของคอนกรีตโครงสร้ำง
จนเป็นผลให้คอนกรีตมีรอยแตกร้ำวที่หน้ำผิว 
หรือกรณีเกิดเหตุน้ ำท่วมขังภำยในสนำม  

3.4 กำรใช้งำนโดยขำดกำรดูแลบ ำรุงรักษำตำมสมควร 
4.   แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง และเพ่ิมคุณกษณะเฉพำะ 

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 

  

 

42 01010042 เข็มเหล็ก (KEMREX)   สิงหำคม 
  1) KEMREX รุ่น FS ควำมยำว 2 เมตร หน้ำแปลน 

   สี่เหลี่ยม 2 ชั้น 
  2563 

 
 

1.1) KEMREX FS68 x 2,000 x 300 x 300  
      (ขนำด OD68)  

ต้น 6,100.00  

  
 

1.2) KEMREX FS76 x 2,000 x 300 x 300  
      (ขนำด OD76) 

ต้น 8,500.00  

  1.3) KEMREX FS90 x 2,000 x 300 x 300  
      (ขนำด OD90) 

ต้น 9,700.00 
 

  1.4) KEMREX FS114 x 2,000 x 300 x 300   
      (ขนำด OD114)  

ต้น 11,000.00 
 

  
 

1.5) KEMREX FS140 x 2,000 x 300 x 300  
      (ขนำด OD140) 

ต้น 15,900.00  

 
 

2) KEMREX รุ่น FS ควำมยำว 4 เมตร หน้ำแปลน    
 สี่เหลีย่ม 2 ชั้น 

  
 

 
 

      2.1) KEMREX FS355 x 4,000 x 750 x 750  
            (ขนำด OD355) 

ต้น 60,000.00 
 

 

 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนส่ง และค่ำติดตั้ง 
2. เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 2.1)  KEMREX FS355 x 4,000 x 
750 x 750 (หน้ำแปลนสี่เหลี่ยม) และแก้ไขคุณลักษณะ
เฉพำะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 
2565   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

43 01010043 พื้นสังเครำะหส์ ำหรับลู่ - ลำนกรีฑำ จำกวสัด ุ
ยำงสังเครำะห์และยำงธรรมชำติ มำตรฐำน IAAF 
(WORLD ATHLETICS ) 

  
พฤศจิกำยน 

2563 

  รุ่น Sea Chief All - weather Artificial Track - B  
พ้ืนลู่วิ่ง ผิวหน้ำนิ่ม 14.6 MM. (สีแดง) 

   

 
 

1.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,000.00 
 

 
 

1.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,050.00 
 

 
 

1.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,110.00 
 

 
 

1.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,170.00 
 

 
 

1.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,240.00 
 

  
 
 

 

หมำยเหตุ :    
1.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่ง 
2.  รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันทีต่กลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 

  

 

  
 
 

 
 

3.  รับประกันคุณภำพกำรติดตั้ง เป็นระยะเวลำ 2 ปี 
จำกควำมช ำรุดบกพร่อง เสียหำยของผลงำนอันเกิด
จำกกำรติดตั้งที่ไม่ได้มำตรฐำนหรือใช้วัสดุขำด
คุณภำพ โดยมีเงื่อนไขกำรยกเว้นกำรรับประกัน  
ไม่รวมถึงควำมเสียหำย ดังนี ้

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควำมเสียหำยของผิวหน้ำ และรอยขีดข่วน  
ซ่ึงเกิดจำกกำรใช้งำนผิดประเภท อำทิ วัสด ุ
ปลำยแหลม วัสดุมีคม หรือมีน้ ำหนักมำกกดทับ 

- กำรเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจำกรังสี UV  
จำกดวงอำทิตย์ หรือกรณีที่สำรเคมีหยดลงบน
พ้ืนผิว โดยปล่อยทิ้งไว้ระยะเวลำนำนและไม่มี
กำรท ำควำมสะอำด 

- กำรทรุดตัวหรือขยับตัวของคอนกรีตโครงสร้ำง
จนเป็นผลให้คอนกรีตมีรอยแตกร้ำวที่หน้ำผิว 
หรือกรณีเกิดเหตุน้ ำท่วมขังภำยในสนำม 

  

 

 

 

-  กำรใช้งำนโดยขำดกำรดูแลบ ำรุงรักษำตำม
สมควร 

4.   แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

  

 

44 01010044 
 

พื้นสังเครำะหส์ ำหรับลู่ลำนกีฑำ จำกวัสดุยำงสังเครำะห์
และยำงธรรมชำติ ประเภท B 

  
พฤศจิกำยน 

2563 
  1)  รุ่น Sandwich หนำ 15 mm    
 

 
1.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  

50 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,948.00 

 

 
 

1.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,004.00 
 

 
 

1.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,060.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010044 
(ต่อ) 

 
 
 
 

หมำยเหตุ :    
1.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและคำ่ขนส่ง 
2.  รำคำยำงธรรมชำติ STR20 ณ วันที่ตกลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

  

 

45 01010045 แผ่นยำงปูพื้นทั่วไป ใช้ภำยในอำคำร (Rubber 
Flooring (Indoor)) 

  พฤษภำคม 
2564 

  แผ่นยำงปูพ้ืน ใช้ส ำหรับปูพ้ืนทั่วไป ชนิดควำมแข็ง 60 
ลักษณะแบบแผ่นเดี่ยว 

ตำรำงเมตร 1,800.00 
 

 
 

 หมำยเหตุ :  
1. แผ่นยำงปู 1 ตำรำเมตร มีจ ำนวน 9 แผ่น 
2.   รำคำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม แต่ไม่รวมกำรตดิตัง้ และ
ยังไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งทั่วประเทศ 

  

 

46 01010046  พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลู่ลำนกรีฑำ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์ และยำงธรรมชำติ ประเภท A มำตรฐำน 
WORLD ATHLETICS 

  มิถุนำยน 
2564 

 
  1) NUMKRAI-NR FULL PUR SYSTEM มำตรฐำน 

WORLD ATHLETICS ผิวหน้ำโปรยเม็ด (Manual 
Spray) 
1.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
1.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง  

76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

 
 
 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 

 
 
 

4,040.00 
 

4,090.00 

 

  1.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

1.4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม       

1.5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง   
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 

4,140.00 
 

4,205.00 
 

4,275.00 

 

  2) NUMKRAI-NR FULL PUR SYSTEM มำตรฐำน 
WORLD ATHLETICS ผิวหน้ำพ่นเม็ด (Spray Coat) 
2.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
2.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง  

76 - 95 บำท/กิโลกรัม 
2.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง  

96 - 115 บำท/กิโลกรัม 
2.4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  

116 - 135 บำท/กิโลกรัม     

 
 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 
 

 
 

4,040.00 
 

4,090.00 
 

4,140.00 
 

4,205.00 
 

 

       2.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
     136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,275.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและติดตั้ง  
2.   รองรับรำคำยำงธรรมชำติ ณ วันที่ตกลงรำคำในกำร
สั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3.   เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

47 01010047  พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลู่ลำนกรีฑำ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์ และยำงธรรมชำติ ประเภท B มำตรฐำน 
WORLD ATHLETICS  

  มิถุนำยน 
2564 

 
  1) NUMKRAI-NR Sandwich System มำตรฐำน 

WORLD ATHLETICS ผิวหน้ำโปรยเม็ด (Manual 
Spray) 
1.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
1.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง  

76 - 95 บำท/กิโลกรัม 
     1.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง  
             96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

 
 
 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 

 
 

 
2,950.00 

 
3,000.00 

 
3,065.00 

 

 

       1.4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
              116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
 

3,140.00 
 

 

       1.5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
              136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
 

3,225.00 
 

  2) NUMKRAI-NR Sandwich System มำตรฐำน 
WORLD ATHLETICS ผวิหน้ำพ่นเมด็ (Spray Coat) 
2.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
2.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง  

76 - 95 บำท/กิโลกรัม 
     2.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง  
             96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

 
 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 

 
 

2,950.00 
 

3,000.00 
 

3,065.00 

 

  2.4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

     2.5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
              136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
 

ตำรำงเมตร 

3,140.00 
 

3,225.00  

  หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและตดิตั้ง  
2.   รองรับรำคำยำงธรรมชำติ ณ วันที่ตกลงรำคำในกำร
สั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3.   เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

  

 

48 01010048 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลู่-ลำนกรีฑำ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์และยำงธรรมชำติ  

  กรกฎำคม 
2564 

  รุ่น Sea Chief All-weather Artificial Track-A พ้ืนลู่
วิ่งผิวหน้ำนิ่ม หนำ 14.2 MM. (สีแดง) 

   

  1.1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,040.00  

  1.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,090.00  

  1.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรมั 

ตำรำงเมตร 4,140.00 
 

 

  1.4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,205.00 
 

 

  1.5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,275.00  

  หมำยเหตุ :    
1.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและคำ่ขนส่ง 
2.   รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลงรำคำใน 
      กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010048 
(ต่อ) 

 
 
 

3. รับประกันคุณภำพกำรติดตั้ง เป็นระยะเวลำ 2 ปี 
จำกควำมช ำรุดบกพร่อง เสียหำย ของผลงำนอัน
เกิดจำกกำรติดตั้งที่ไม่ได้มำตรฐำนหรือ ใช้วัสดุขำด
คุณภำพ โดยมีเงื่อนไขกำรยกเว้นกำรรับประกัน  
ไม่รวมถึง ควำมเสียหำย ดังนี้ 

   

 
 
 
 

 
 

-  ควำมเสียหำยของผิวหน้ำ และรอยขีดข่วน  
ซ่ึงเกิดจำกกำรใช้งำน ผิดประเภท อำทิ วัสดุ
ปลำยแหลม วัสดุมีคม หรือมีน้ ำหนักมำกกดทับ 

 -  กำรเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจำกรังสี UV จำก
ดวงอำทิตย์หรือกรณีที่สำรเคมีหยดลงบนพ้ืนผิว
โดยปล่อยทิ้งไว้ระยะเวลำนำนและไม่มีกำรท ำ
ควำมสะอำด 

   

  - กำรทรุดตัวหรือขยับตัวของคอนกรีตโครงสร้ำง
จนเป็นผลให้คอนกรีต มีรอยแตกร้ำวที่หน้ำผิว 
หรือกรณีเกิดเหตุน้ ำท่วมขังภำยในสนำม 

-    กำรใช้งำนโดยขำดกำรดูแลบ ำรุงรักษำตำมสมควร 
4.    แก้ไขมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

49 
 

01010049  เม็ดยำงใช้ท ำพื้นสังเครำะหจ์ำกยำงธรรมชำติและ 
ยำงสังเครำะห์ (Rubber granules for synthetic 
flooring from Natural Rubber and Synthetic 
Rubber) 

  
สิงหำคม 
2564 

 

  1)  เม็ดยำงสีแดง/ F48 / 4 - 6 มิลลิเมตร/ 1 ถุง : 25 kg    
  1.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ ยำงแท่ง STR 5L     

   ระหว่ำง 40 - 50 บำท/กิโลกรัม 
กิโลกรัม 94.85 

 

  1.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ ยำงแท่ง STR 5L   
   ระหว่ำง 51 - 60 บำท/กิโลกรัม  

กิโลกรัม 
 

98.21 
 

  1.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ ยำงแท่ง STR 5L  
   ระหว่ำง 61 - 70 บำท/กิโลกรัม  

กิโลกรัม 101.56 
 

  2)  เม็ดยำงสีด ำ/ F49 / 4 - 6 มิลลิเมตร/ 1 ถุง : 25 kg    
  2.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ ยำงแท่ง STR 5L  

  ระหว่ำง 40 - 50 บำท/กิโลกรัม 
กิโลกรัม 79.67 

 

  2.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ ยำงแท่ง STR 5L  
  ระหว่ำง 51 - 60 บำท/กิโลกรัม  

กิโลกรัม 
 

84.55 
 

  2.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ ยำงแท่ง STR 5L  
  ระหว่ำง 61 - 70 บำท/กิโลกรัม  

กิโลกรัม 89.43 
 

  หมำยเหตุ : 
1.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนสง่และตดิตั้ง 
2.  รำคำยำงธรรมชำติ ยำงแท่ง STR 5L ณ วันทีต่กลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 

  

 

50 01010050 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับสนำมกีฬำจำกวัสดุยำงสังเครำะห์
และยำงธรรมชำติ ประเภท C 

  
สิงหำคม 
2564 

 
 

1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
2,579.00 

 

 
 

2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
2,628.00 

 

 
 

3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
2,677.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01010050 
(ต่อ) 

4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
 

2,726.00  

  5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
 

2,776.00  

 

 
 

หมำยเหตุ : 
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและตดิตั้ง 
2.   รองรับรำคำยำงธรรมชำติ ณ วันที่ตกลงรำคำใน 

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3. ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และ 

เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 4 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2565 

 

 

 

51 01010051 
 

แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบำส ำเร็จรูปผสมเมด็เซรำมิก 
(Lightweight Aggregate Concrete Wall Panel) 

  กันยำยน 
2564 

  1) แผ่นผนัง TEXCA WALL ควำมหนำ 7.5 เซนติเมตร ตำรำงเมตร 450.00  
  2) แผ่นผนัง TEXCA WALL ควำมหนำ 9.0 เซนติเมตร ตำรำงเมตร 470.00  

52 01010052 น้ ำยำโพลิเมอร์ เชื่อมประสำนส ำหรับสร้ำงถนนดิน
ซีเมนต์ (admixture (Polymer) soil cement road)   พฤศจิกำยน 

2564 
  1)  ขนำดบรรจุ 1 ลิตร ถัง 270.00  
  2)  ขนำดบรรจุ 5 ลิตร ถัง 1,350.00  
  3)  ขนำดบรรจุ 20 ลิตร ถัง 5,400.00  
  4)  ขนำดบรรจุ 50 ลิตร ถัง 13,500.00  
  5)  ขนำดบรรจุ 200 ลิตร ถัง 54,000.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่แล้ว 
2.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี 

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 

  
 

53 01010053   แผ่นพื้นส ำเร็จรูป ส ำหรับสนำมกีฬำอเนกประสงค์
ประกอบด้วยยำงพำรำธรรมชำติและยำงสังเครำะห์   ธันวำคม 

2564 
  1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บำท/

กิโลกรัม ตำรำงเมตร 3,350.00  

  2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 76 - 95 
บำท/กิโลกรัม ตำรำงเมตร 3,520.00  

  3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 1 ระหว่ำง 96 - 115 
บำท/กิโลกรัม ตำรำงเมตร 3,570.00  

  4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 116 - 135 
บำท/กิโลกรัม ตำรำงเมตร 3,620.00  

  5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 136 - 155 
บำท/กิโลกรัม ตำรำงเมตร 3,680.00  

 

 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3. ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และเพ่ิม

ผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 4 รำย ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

 

 

 

54 01010054 สีโพลียูรีเทนระบบเดี่ยว (One Part Moisture 
Curing Polyurethane) 

  มกรำคม 
2565 

  1)  รุ่น SGP-001 ปริมำณ 1 US Quart กระป๋อง 1,750.00  
  2)  รุ่น SGP-001 ปริมำณ 1 US Gallon กระป๋อง 6,900.00  
  หมำยเหตุ :  

1. รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ระยะทำงไป – กลับ ไม่เกิน 
500 กิโลเมตร  

2. ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 11 รำย และ 
เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

55 01010055 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลูล่ำนกรีฑำ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท A 

  
กุมภำพันธ์ 

2565 
  รุ่น FULL PUR (NR) พ้ืนลู่วิง่ผิวหน้ำนิ่มผสมยำง

ธรรมชำติ หนำ 13 มิลลิเมตร  
   

 
 

1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
3,700.00 

 

 
 

2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง 76 - 95 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,750.00 
 

 
 

3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง 96 - 115 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,800.00 
 

 
 

4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,870.00 
 

 
 

5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,940.00 
 

 

 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและตดิตั้ง  
2.   รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3.  รับประกันสินค้ำหลังกำรติดตั้งระยะเวลำ 2 ปี 

 

 

 

56 01010056 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลูล่ำนกรีฑำ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท B 

  
กุมภำพันธ์ 

2565 
  รุ่น Sandwich (NR) พ้ืนลู่วิ่งผิวหน้ำนิ่ม หนำ 15 

มิลลิเมตร 
   

 
 

1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
2,520.00 

 

 
 

2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง 76 - 95 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
2,570.00 

 

 
 

3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง 96 - 115 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,620.00 
 

 
 

4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,690.00 
 

 
 

5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,760.00 
 

 

 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและตดิตั้ง  
2.   รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3.  รับประกันสินค้ำหลังกำรติดตั้งระยะเวลำ 2 ปี 

 

 

 

57 01010057 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลำนอเนกประสงค์ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท C 

  
กุมภำพันธ์ 

2565 
  รุ่น EPDM Binder (Top PU) หนำ 9 มิลลิเมตร    
 

 
1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  

75 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 

2,340.00 
 

 
 

2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง 76 - 95 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 
2,390.00 

 

 
 

3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง 96 - 115 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,440.00 
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 01010057 
(ต่อ) 

4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,490.00 
 

 
 

5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,540.00 
 

 

 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและตดิตั้ง  
2.   รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3.   รับประกันสินค้ำหลังกำรติดตั้งระยะเวลำ 2 ปี 

 

 

 

58 01010058 ผ้ำเคลือบน้ ำยำงคอมพำวดป์ูพื้นบ่อกกัเกบ็น้ ำ   มีนำคม 
       ผ้ำเคลือบน้ ำยำงคอมพำวด์ปูพ้ืนบ่อกักเก็บน้ ำ 

จ ำนวน 2 ชั้น 
ตำรำงเมตร 510.00 2565 

 
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้รวมค่ำแรงในกำรติดตั้งหน้ำงำนแล้ว 
2.   รำคำนี้ไม่รวมคำ่ใช้จ่ำยในกำรปรับทัศนียภำพ งำน
ขุด และปรับพ้ืนบ่อก่อนปู 

  

 

59 01010059 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลูล่ำนกรีฑำ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท A   มีนำคม 

2565 
  รุ่น Vipafe – Full PU(NR) พ้ืนลู่วิ่ง 16 mm    
      1) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  

       50 บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 3,730.00  

      2) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
       51 - 60 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,760.00  

     3) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR20 ไม่เกิน  
      61 - 70 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,790.00   

 

 

หมำยเหตุ :    
1.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและคำ่ขนส่ง 
2.   รำคำยำงธรรมชำติ STR20 ณ วันทีต่กลงรำคำ 
     ในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 

  

 

60 01010060 ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนดิทนควำมดนั 
(Asbestos Cement Pressure Pipe And 
Coupling) 

ท่อน/อัน รำยละเอียดตำม
เอกสำรภำคผนวก ผ-

1 – ผ-4 

พฤษภำคม 
2565 

 
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำตำมเอกสำรภำคผนวกไม่รวมค่ำขนส่งและ
ติดตั้ง 

2.   เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 32 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ตุลำคม 2565 

   

61 01010061 สำรผสมเพิ่มส ำหรับมอร์ตำร์และคอนกรีต เพื่อ
สภำพแวดล้อม 
ทำงทะเล (Admixtures for Marine 
Environment) 

  พฤษภำคม 
2565 

 
 

  1) สำรผสมเพ่ิมส ำหรับมอร์ตำร์และคอนกรีต เพ่ือ
สภำพแวดล้อมทำงทะเล รุ่น Vitamarine ขนำด 
0.5 กิโลกรัม 

ถุง 70.00 
 

  2)  สำรผสมเพ่ิมส ำหรับมอร์ตำร์และคอนกรีต เพ่ือ
สภำพแวดล้อมทำงทะเล รุ่น Vitamarine ขนำด  
20 กิโลกรัม 

ถุง 2,000.00 
 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนส่ง 
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62 01010062 พื้นสังเครำะห์ส ำหรับลูล่ำนกรีฑำ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์และยำงธรรมชำติ ประเภท B มำตรฐำน 
WORLD ATHLETICS 

  
มิถุนำยน 

2565 
 

  รุ่น Synthetic Surface – Sheng – Bang Olympic 
Rubber (NR Sandwich System) หนำ 14 มิลลิเมตร    

  1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,950.00  

  2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง 
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,000.00  

  3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,065.00  

  4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,140.00  

  5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหวำ่ง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,225.00  

 

 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและตดิตั้ง  
2.   รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3.   รับประกันสินค้ำหลังกำรติดตั้งระยะเวลำ 2 ปี 

 

 

 

63 01010063 พื้นลู่ลำนกรีฑำสังเครำะห์ จำกวัสดุยำงสังเครำะห์ 
เเละยำงธรรมชำติ 

  สิงหำคม 
2565 

  รุ่น ThakoTrack – NR Full PUR System  
(WA – Class 2) 

   

  1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน  
75 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,875.00  

  2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
76 - 95 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,925.00  

  3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
96 - 115 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 3,975.00  

  4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
116 - 135 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,075.00  

  5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง  
136 - 155 บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 4,125.00  

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและตดิตั้ง  
2.   รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 

  

 

64 01010064 ซีเมนตไ์ฮดรอลกิเกร้ำต์ส ำหรับสภำพแวดล้อมทั่วไป
และสภำพแวดลอ้มทำงทะเล (Hydraulic - Cement 
grout for General Environment and Marine 
Environment) 

  กันยำยน 
2565 

 
 

  รุ่น MBG - GP ขนำด 25 กิโลกรัม ถุง 465.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 
   

65 01010065 แผ่นกันน้ ำ (WATERPROOF MEMBRANE)   กันยำยน 
  แผ่ น กันน้ ำ รั บ เท ค  ( RUBTEX WATERPROOF 

MEMBRANE)  
มีลักษณะเป็นแผ่นยำวต่อเนื่องสูงสุด 100 เมตร  
มีขนำดเฉลี่ย กว้ำง 4.5 เมตร ยำว 100 เมตร 

ตำรำงเมตร 350.00 2565 
 
 

 
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรตดิตัง้ โดยค่ำ

ขนส่งจะคิดตำมอัตรำระยะทำงของบริษัทขนส่ง 
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66 01010066 พื้นสนำมหญ้ำเทียมบนพื้นยำงสังเครำะห์ จำกวัสดุยำง
สังเครำะห์ และยำงธรรมชำติ ประเภท C (Turf on 
Synthetic surface from synthetic rubber and 
natural rubber type C) 

  
 

ตุลำคม 
2565 

 
 

  1) รุ่น SHOCK TURF 10 MM.    
  1.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 บำท/

กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,172.00  

  1.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 76 - 95 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,221.00  

  1.3) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง 96 - 115 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,270.00  

  1.4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 116 - 135 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,319.00  

  1.5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 136 - 155 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,368.00  

  2) รุ่น SHOCK TURF (Premium)  10 MM.    
  2.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ไม่เกิน 75 

บำท/กิโลกรัม 
ตำรำงเมตร 2,372.00  

  2.2) รองรับรำคำยำงแผน่รมควันชั้น 1 ระหวำ่ง 76 - 95 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,421.00  

  2.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชัน้ 1 ระหวำ่ง 96 - 115 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,470.00  

  2.4) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 116 - 135 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,519.00  

  2.5) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ระหว่ำง 136 - 155 
บำท/กิโลกรัม 

ตำรำงเมตร 2,568.00  

 

 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและตดิตั้ง  
2.  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 1 ณ วันที่ตกลง

รำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
3.   รับประกันคุณภำพกำรติดตั้ง เป็นระยะเวลำ 2 ปี 

จำกควำมช ำรุดบกพร่อง เสียหำยของผลงำนอันเกิด
จำกกำรติดตั้งที่ไม่ได้มำตรฐำนหรือใช้วัสดุขำด
คุณภำพ โดยมีเงื่อนไขกำรยกเว้นกำรรับประกัน  
ไม่รวมถึงควำมเสียหำย ดังนี ้

  

 

  3.1  ควำมเสียหำยของหญ้ำเทยีม ซ่ึงเกิดจำกกำร
ใช้งำนผิดประเภท อำทิ รองเท้ำปุ่มแหลม 
วัสดุปลำยแหลม วัสดุมคีม วตัถุไวไฟ อุทกภัย 

3.2  กำรเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจำกรังสี UV จำก
ดวงอำทติย ์

3.3  กำ รท รุ ด ตั ว หรื อขยั บตั วของคอนกรีต
โครงสร้ำงจนเป็นผลให้คอนกรีตมีรอยแตกหัก 
หรือกรณีเกิดเหตุน้ ำท่วมขังภำยในสนำม , 
อุทกภัย 

     3.4    กำรใช้งำนโดยขำดกำรดูแลบ ำรุงรักษำตำม 
             สมควร 
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0102 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

67 01020001 ถังเก็บน้ ำพลำสติกผสมสำรซิลเวอร์นำโนเพื่อยับ ย้ัง
แบคทีเรีย (Plastic Water tank Combac nano) 

   

  1)   Granito-combac nano ขนำด 550 ลติร ใบ 5,500.00 ตุลำคม 2560 
  2)   Granito-combac nano ขนำด 2,000 ลติร ใบ 17,500.00 ตุลำคม 2560 
  3)   Granito-combac nano ขนำด 2,500 ลติร ใบ 19,000.00 ตุลำคม 2560 
  4)  Granito - combac nano ขนำด 4,000 ลิตร 

 (กว้ำง 188 เซนติเมตร x สูง 198 เซนติเมตร) 
ใบ 30,000.00 ตุลำคม  

2560 
  5)   Money-combac nano ขนำด 1,000 ลิตร ใบ 12,500.00 ตุลำคม  

2560 
  6)   Money-combac nano ขนำด 2,000 ลิตร ใบ 15,000.00 ตุลำคม  

2560 
 

 
7)  Granito - combac nano ขนำด 700 ลิตร ใบ 6,660.00 กันยำยน  

2562 
 

 
8)  Granito - combac nano ขนำด 1,000 ลิตร   ใบ 8,230.00 กันยำยน 

2562 
 

 
9)  Granito - combac nano ขนำด 1,500 ลิตร   ใบ 10,800.00 กันยำยน 

2562 
 

 
10) Granito - combac nano ขนำด 3,000 ลติร   ใบ 22,200.00 กันยำยน 

2562 
 

 
11) Granito - combac nano ขนำด 4,000 ลติร   
 (กว้ำง 178 เซนติเมตร x สูง 179 เซนติเมตร) 

ใบ 27,750.00 กันยำยน 
2562 

 
 

12) Granito - combac nano ขนำด 5,000 ลติร       ใบ 44,800.00 กันยำยน 
2562 

 
 

13) Granito - combac nano ขนำด 6,000 ลติร ใบ 53,300.00 กันยำยน 
2562 

  14) Granito - combac nano ขนำด 16,500 ลิตร  ใบ 225,700.00 กันยำยน 
 

 
หมำยเหตุ : เพ่ิมรุ่น Granito - combac nano รำยกำร
ล ำดับที่ 7) - 14)  

  2562 

68 01020002 ลูกหมุนระบำยอำกำศผลิตกระแสไฟฟ้ำ  
(New Energy Ventilator : NEV)   

  ตุลำคม 
2560 

  1)  รุ่น A-135 W (New Energy Ventilator A-25  NEV)   
ประกอบด้วย 

1.1)   ลูกหมุนระบำยอำกำศผลิตกระแสไฟฟ้ำ 1 ลูก 
1.2)   กล่องควบคุม  1  กล่อง 

ชุด 19,260.00  

  1.3)   หลอดไฟ LED DC 12V T8 9W 60 CM 5 หลอด  
1.4)   Solar cell 40 W 12V/DC 1 แผง 
1.5)   แบตเตอรี่ Deep cycle 35AH 12V/DC  1 ลูก 

   

  2)   รุ่น B-290 W (New Energy Ventilator A-25 NEV) 
ประกอบด้วย 
2.1)   ลูกหมุนระบำยอำกำศผลิตกระแสไฟฟ้ำ 2 ลูก 
2.2)   กล่องควบคุม  2  กล่อง 

ชุด 37,450.00  

  2.3)   หลอดไฟ LED DC 12V T8 9W 60 CM 10 หลอด    
  2.4)   Solar cell 100 W 12V/DC 1 แผง    
  2.5)   แบตเตอรี่ Deep cycle 100AH 12V/DC  1 ลูก    
  หมำยเหตุ :  รำคำนี้รวมคำ่ขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเท่ำนั้น ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนสง่จะคิด
เพ่ิมเติมตำมระยะทำง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

69 01020003 ระบบผลิตน้ ำประปำ (Water Treatment System)   พฤศจิกำยน 
  1) POG TANK ระบบผลิตน้ ำประปำขนำดเล็ก S  

      รองรับ 30 - 50 ครัวเรือน ก ำลังกำรผลติ  
2.5 ลูกบำศก์เมตร/ชัว่โมง 

ระบบ 2,370,000.00 2560 

  2) POG TANK ระบบผลิตน้ ำประปำขนำดกลำง M  
      รองรับ 51 - 120 ครัวเรือน ก ำลังกำรผลติ  

7 ลูกบำศก์เมตร/ชัว่โมง 

ระบบ 3,400,000.00  

 
 

3) POG TANK ระบบผลิตน้ ำประปำขนำดใหญ่ L  
 รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน ก ำลังกำรผลติ  
 10 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 

ระบบ 5,400,000.00  

 
 

4) POG Solve ระบบผลิตน้ ำประปำรุ่นไม่มีหอถังสูง  
ขนำดกลำง M รองรับ 51 - 120 ครัวเรือน  
ก ำลังกำรผลิต 7 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 

ระบบ 3,000,000.00  

 
 

5) POG Solve ระบบผลิตน้ ำประปำรุ่นไม่มีหอถังสูง  
ขนำดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครวัเรือน  
ก ำลังกำรผลติ 10 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 

ระบบ 4,500,000.00  

 

 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :  
1.   ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้ำสั่งผลิต มีระยะเวลำในกำรรอ

คอยสินค้ ำ โดย  1 ระบบ ใช้ เวลำในกำรผลิต
ประมำณ 180 วัน หรือ 6 เดือน นับหลังจำกวันที่มี
กำรเริ่มต้นค ำสั่งซ้ือ 

2.  รำคำนี้รวมค่ำประกันบริกำรดูแลหลังกำรขำยกรณี
ช ำรุดเสียหำยจำกกำรใช้งำนปกติระยะเวลำ 2 ปี 
นับจำกวันที่ติดตั้งและส่งมอบระบบ ซ่ึงครอบคลุม
กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำสอนกำรใช้ระบบเข้ ำ
ตรวจเช็คบ ำรุงระบบตำมระยะ และซ่อมแซมควำม
ช ำรุดเสียหำยที่เกิดจำกกำรใช้งำนปกติของทั้งระบบ 
ยกเว้นควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ กำรลักขโมย และ
กำรใช้งำนผิดประเภท 

3. ส ำหรับค่ ำบริกำรหลั งกำรขำยหลั งจำกหมด
ระยะเวลำรับประกัน ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ของ
รำคำผลิตภัณฑ์สุทธิต่อหน่วย 

4. รำยละเอียดกำรแก้ไข ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม ตุลำคม 2565 ดังนี้ 
4.1 แก้ไขชื่อรุ่น และปรับรำคำ รำยกำร 

ล ำดับที่ 1) – 3) 
4.2 เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 4) POG Solve ระบบ

ผลิตน้ ำประปำรุ่นไม่มีหอถังสูง ขนำดกลำง M 
และ 5) POG Solve ระบบผลิตน้ ำประปำรุ่น
ไม่มีหอถังสูง ขนำดใหญ่ L  

4.3 แก้ไขชื่อทำงกำรค้ำ  
4.4 แก้ไขรำยละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม 

              เพ่ิมเติมหมำยเหตุ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

70 01020004 ระบบปรับปรุงคณุภำพน้ ำ (Water Purifying Unit)    ตุลำคม 
  สมำร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) ระบบ 615,000.00 2562 
  หมำยเหตุ :  

1. รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่ง 
2. ขอยกเลิกผู้จ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และเพ่ิมผู้แทน

จ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม กรกฎำคม 2564 

  

 

71  01020005 เคร่ืองผลติน้ ำประปำทีม่ีถำดเตมิอำกำศแบบน้ ำหมนุวน
และระบบลำ้งย้อนสำรกรองอัตโนมตั ิ

  เมษำยน 
2563 

  1)  เครื่องผลิตน้ ำประปำคลีนวำรี ขนำดกลำง  
7 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 

เครื่อง 800,000.00  

  2)  เครื่องผลติน้ ำประปำคลีนวำรี ขนำดใหญ ่ 
10 ลูกบำศก์เมตร/ชัว่โมง 

เครื่อง 890,000.00  

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ง

และติดตั้ง และรวมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งำนได้ทันที 
2.  เครื่องผลิตน้ ำประปำคลีนวำรี มีระยะเวลำกำร

รับประกัน 18 เดือน (วัสดุกรองไม่รวมอยู่ ใน 
กำรรับประกันและกำรรับประกันจะไม่ครอบคลุม
หำกไม่ปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช้งำน) 

3. ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย และเพ่ิม
ผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

72 01020006 ระบบผลติน้ ำประปำ (iWater Treatment Plant)   พฤษภำคม 
  1)  นทีไอวอเตอร์ระบบขนำดเล็ก NTi 5  

รองรับ 1 - 245 ครัวเรือน ก ำลังกำรผลิต  
5 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 

ระบบ 
 

2,500,000.00 2565 
 
 

  2)  นทีไอวอเตอร์ระบบขนำดกลำง NTi 10  
รองรับ 1 - 420 ครัวเรือน ก ำลังกำรผลิต  
10 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 

ระบบ 
 

3,740,000.00 
 

  3)  นทีไอวอเตอร์ระบบขนำดใหญ่ NTi 20  
รองรับ 1 - 840 ครัวเรือน ก ำลังกำรผลิต  
20 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 

ระบบ 
 

4,590,000.00 
 

  4)  นทีไอวอเตอร์ระบบขนำดใหญ่ NTi 50  
รองรับ 1 - 4200 ครัวเรือน ก ำลังกำรผลิต  
50 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง 

ระบบ 
 

11,290,000.00 
 

 

 

หมำยเหตุ  
1.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่ง 
2.  รับประ กัน 2 ปี  ครอบคลุมควำมเสียหำยจำก 

กำรใช้งำนปกติของทั้งระบบ ยกเว้นควำมเสียหำย
จำกภัยพิบัติ กำรลักขโมย และกำรใช้งำนผิดประเภท 

3.   ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้ำสั่งผลิต มีระยะเวลำใน 
กำรรอคอยสินค้ำโดยใช้เวลำผลติและตดิตั้งประมำณ 
150 วัน หรือ 5 เดือน นับหลังจำกวันที่มีกำรเริ่มต้น
ค ำสั่งซ้ือ โดยรำคำนี้รวมงำนตดิตั้ง งำนโครงสร้ำง
รวมงำนเสำเข็มและเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

73 01020007 เสำอเนกประสงคป์รับระดบัเลื่อนขึ้นลงตำมแนวแกน
ตั้งพื้นทีต่ดิตัง้น้อยส ำหรับตดิตั้งโคมไฟถนน  
(The Low Displacement Multipurpose 
Adjustable Pole by sliding up and down 
along the vertical axis for Street Light 
Installation) 

  
มิถุนำยน 

2565 
 
 

 

  เสำไฟอเนกประสงค์ปรับระดับเล่ือนขึ้นลงตำมแนว 
แกนตั้ง ใช้พ้ืนที่ตดิตัง้น้อย UP1 

  
 

  1)  แบบเสำตรง ขนำด 6 เมตร ต้น 45,000.00  
  2)  แบบก่ิงเดี่ยว ขนำด 6 เมตร ต้น 47,500.00  
  3)  แบบก่ิงคู่ ขนำด 6 เมตร ต้น 50,000.00  
  อุปกรณ์เสริม    
      ชุดควบคุมกำรปรับเล่ือนเสำขึ้น-ลง ระบบไฮดรอลิค ชุด 40,000.00  
  หมำยเหตุ :  

1. รับประกันเป็นระยะเวลำ 2 ปี นับจำกวันส่งมอบ
โดยรวมค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนและติดตั้งผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ในเงื่อนไขกำรรับประกันควำมเสียหำยซ่ึงเกิด
จำกควำมบกพร่องของสินค้ำจำกกำรใช้งำน
ตำมปกติวิสัยหรือช ำรุดเสียหำยซ่ึงเกิดจำกควำม
บกพร่องจำกมำตรฐำนกำรผลิต 2 ปี 

2. รำคำไม่รวมค่ำขนส่งและติดตั้ง 
3. เ พ่ิมผู้ แทนจ ำหน่ ำย  จ ำนวน 2 รำย  ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ตุลำคม 2565 

  

 

74 01020008 เคร่ืองบนัทึกผลและระบบควบคุมกำรเชื่อมท่อแบบ
เรียลไทม์ (Data Logger Unit for PE Pipe Butt 
Fusion) 

  กันยำยน 
2565 

  เครื่องบันทึกผลและระบบควบคมุกำรเชื่อมท่อ  
พร้อมแอปพลิเคชั่น ติดตำมกำรเชื่อมแบบเรียลไทม์ 
(Wiik LDU Application) : Web & mobile 
application (Android) รุ่น : LDU WIIK V2 

เครื่อง 150,000.00 

 

  อุปกรณ์เสริม : 5 รำยกำร จ ำนวน 1 ชุด (แถมฟรี) 
สำยสัญญำณ temperature, สำยสัญญำณ 
Pressure 
สำย Power, Pressure transmitter, Air Card 

วัสดุสิ้นเปลอืง (แถมฟรี) 
กระดำษพิมพ์รำยงำนส ำหรับเครื่องพิมพ์ Direct 
thermal จ ำนวน 3 มว้น 

บริกำรเสริม (แถมฟรี) 
1.  แอปพลิเคชั่นระบบติดตำมกำรเชื่อมท่อแบบ

เรียลไทม์ 1 สิทธิ/เครื่อง (โดยบริษัทจะยังคง
ดูแลให้แอพพลิเคชั่นรองรับต่อกำรท ำงำนของ
ผู้ใช้งำนตลำดกำรใช้งำนหรืออย่ำงน้อยตลอด
อำยุกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย) 

2.  อบรมกำรใช้งำน 8 ชั่วโมง 
 

  

 



41 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 01020008 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและตดิตั้ง 
2.   กำรรับประกันสินคำ้จะเริ่มนับจำกวนัที่สง่มอบสนิคำ้ 

เป็นระยะ เวลำ 1 ปี มีรำยละเอียดเป็นไปตำม
เงื่อนไขในใบรับประกันสินค้ำ (WARRANTY CARD) 
ของบริษัทที่ให้ลูกค้ำไว้ ณ วันส่งมอบสินค้ำ โดย
รับประกันในกรณีที่อำกำรช ำรุดเกิดจำกควำม
ผิดพลำดของตัวเครื่องอันเน่ืองมำจำกควำมผิดพลำด
จำกกำรผลิตเท่ำนั้น ไม่รวมถึงควำมเสียหำยอัน
เนื่องมำจำกกำรขนส่ง อุบัติเหตุ กำรช ำรุดจำกกำรใช้
งำนที่ผิดวิธี กำรปรับหรือกำรดัดแปลงตัวเครื่องหรือ
อะไหล่ รวมถึงต่อเติมซ่อมแซมโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่
ตัวแทนหรือพนักงำนของบริษัท 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
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02  ด้ำนกำรเกษตร 
0201 วัสดุและอุปกรณ์กำรเกษตร   

75 02010001 ปุ๋ยชีวภำพกลุ่มละลำยฟอสเฟต (ชนดิเม็ด) 
(Phosphate Solubilizing Bio-Fertilizer Pellet 
Type) 

  มกรำคม  
2559 

  ชนิดเม็ด 1 ตัน 1 ตัน 16,000.00  

  หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

76 02010002 
 

แผ่นยำงปูพื้นคอกสัตวจ์ำกยำงธรรมชำติ  
(Rubber Dairy Mats)  

  มีนำคม 
2559 

  1)  ขนำด 122x181 เซนติเมตร หนำ 1.25 เซนติเมตร 
ด้ำนล่ำงไม่มีร่อง 

แผ่น 3,000.00  

  2)  ขนำด 122x181 เซนติเมตร หนำ 1.5 เซนติเมตร 
ด้ำนล่ำงมีร่อง 

แผ่น 3,400.00  

  3)   ขนำด 122x181 เซนติเมตร หนำ 3 เซนติเมตร 
ด้ำนล่ำงมีร่อง 

แผ่น 6,000.00  
 

77 
 

02010003 
 

สำรเสริมกำรเจริญเติบโตของพืช 
     ขนำด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 950.00 

พฤศจิกำยน 
2559 

  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และ
เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565   

 

78 02010004 
 

เชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกส ำหรับสัตว์  (Probiotic 
Bacteria for animal) 
     ขนำด 1 กิโลกรัม 

 
 

กิโลกรัม 

 
 

100.00 

พฤศจิกำยน 
2559 

 
79 02010005 

 
กำกถั่วเหลืองย่อยด้วยเอนไซม์ส ำหรับสตัว ์
(Enzyme Treated Soybean) 

กิโลกรัม 39.00 พฤศจิกำยน 
2559 

80 02010006 
 

สำรชีวภัณฑก์ ำจัดศตัรูพืช บำซิลลัส 
ทูริงเยนซิส (Bacillus Thuringiensis) 

  มิถุนำยน 
2560 

  1) ขนำด 500 มิลลิลิตร ขวด 300.00  
  2) ขนำด 1 ลิตร ขวด 550.00  
 

 

หมำยเหตุ :  
1. แก้ไขชื่อหนว่ยงำน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวตักรรมไทย 

จำก บริษัท ภูธนเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด เป็นบริษัท 
อินโนฟำร์ม ไบโอเทค จ ำกัด 

2. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2564 

   

81 02010007 
 

ปุ๋ยอินทรีย์ชนดิเม็ดควบคุมและปลดปล่อย 
อย่ำงช้ำ (กลุ่มเกษตร) (Biocontrol slow-released 
organic chelate fertilizer) 
     ขนำด  25 กิโลกรัม กระสอบ 430.00 

มิถุนำยน 
2560 

 

  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 5 รำย และ
เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565   
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82 02010008 สำรเสริมกำรเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคำไรด์) 
ชนิดน้ ำ ส ำหรับสัตว์ 

  ตุลำคม 
2560 

  1)   ขนำด 30 มิลลิลิตร ขวด 120.00  
  2)   ขนำด 100 มิลลิลิตร ขวด 320.00  
  3)   ขนำด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 1,890.00  
  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และ

เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

83 02010009 สำรเสริมกำรเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคำไรด์) 
ชนิดผง ส ำหรับสัตว์ 

  ตุลำคม 
2560 

  1)   ขนำด 30 กรัม ถุง  130.00  
  2)   ขนำด 100 กรัม ถุง 330.00  
  3)   ขนำด 1 กิโลกรัม ถุง 2,090.00  
  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และ

เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

84 02010010 สำรธรรมชำติกระตุ้นภูมคิุ้มกันพืช (Natural Plant 
Elicitor) 

  ตุลำคม 
2560 

  1)   ขนำด 100 มิลลิลิตร ขวด  260.00  
  2)   ขนำด 500 มิลลิลิตร ขวด 1,050.00  
  3)   ขนำด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 1,700.00  
  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และ

เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

85 02010011 ธำตุอำหำรอินทรีย์คีเลต ชนดิน้ ำ ส ำหรับสตัว์  
(Liquid Multimineral Chito Amino Acid 
Organic Chelate) 

  ตุลำคม 
2560 

  1)   MAC : ธำตุอำหำรอินทรีย์คีเลต ชนดิน้ ำ  
ส ำหรับสัตว์ ขนำด 30 มิลลิลิตร 

ขวด 90.00  

  2)   MAC : ธำตุอำหำรอินทรีย์คีเลต ชนดิน้ ำ  
ส ำหรับสัตว์ ขนำด 100 มิลลิลิตร 

ขวด 120.00  

  3)   MAC : ธำตุอำหำรอินทรีย์คีเลต ชนดิน้ ำ  
 ส ำหรับสัตว์ ขนำด 1,000 มิลลิลิตร 

ขวด 1,990.00  
 

  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และ
เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

86 
 

02010012 ธำตุอำหำรอินทรีย์คีเลต ชนดิผง ส ำหรับสัตว์  
(Powder Multimineral Chito Amino Acid 
Organic Chelate) 

  ตุลำคม 
2560 

  1)   MAC : ธำตุอำหำรอินทรีย์คีเลต ชนดิผง  
 ส ำหรับสัตว์ ขนำด 30 กรัม 

ถุง 100.00  

  2)   MAC : ธำตุอำหำรอินทรีย์คีเลต ชนดิผง  
ส ำหรับสัตว์ ขนำด 100 กรัม 

ถุง 260.00  

  3)   MAC : ธำตุอำหำรอินทรีย์คีเลต ชนดิผง  
ส ำหรับสัตว์ ขนำด 1 กิโลกรัม 

ถุง 2,100.00  

  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และ
เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชีนวตักรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 
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87 02010013 จอกยำงวอนนำเทค   มกรำคม 
  1)   ขนำด 750 ซีซี (cc) ใบ 2.50 2561 
  2)   ขนำด 800 ซีซี (cc) ใบ 3.50  
  3)   ขนำด 1,200 ซีซี (cc) ใบ 7.00  

88 02010014 น้ ำเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)   มิถุนำยน 
  1)   น้ ำเช้ือคัดเพศโคนม ขนำดควำมจุ 250 ไมโครลิตร

ต่อหลอด 
หลอด 300.00 2561 

  2)  น้ ำเช้ือคัดเพศโคเนื้อ ขนำดควำมจุ 250 ไมโครลติร
ต่อหลอด 

หลอด 300.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่    
89 02010015 น้ ำหมกัชวีภำพสตูรปลำนิล (Nile tilapia Bio -extract)   กรกฎำคม 
  1)  ขนำด 250 มิลลิลิตร ขวด 194.00 2562 
  2)  ขนำด 500 มิลลิลิตร ขวด 366.00  
  3)  ขนำด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 672.00  
  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย และ

เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชีนวตักรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2565 

   

90 02010016 น้ ำหมักชีวภำพสูตรพืช (Plant Bio-extract)   กรกฎำคม 
  1)  ขนำด 250 มิลลิลิตร ขวด 194.00 2562 
  2)  ขนำด 500 มิลลิลิตร ขวด 366.00  
  3)  ขนำด 1,000 มิลลิลิตร ขวด 672.00  
  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย และ

เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชีนวตักรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2565 

   

91 02010017 ปุ๋ยชีวภำพสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ ำเงิน (Blue - green 
algae Bio - fertilizer) 

  ตุลำคม 
2562 

  1)  ปุ๋ยชีวภำพสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ ำเงิน ชนิดเมด็  
 ขนำดบรรจุ 25 กิโลกรัม 

กระสอบ 380.00  

  2)  ปุ๋ยชีวภำพสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ ำเงิน ชนิดของเหลว  
 ขนำดบรรจุ 1 ลิตร 

ขวด 230.00  

  หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2565 (นร 0719.2/ว 4 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2565) 
92 02010018 แผ่นยำงปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้ำใบ (Rubber 

Mat With EP Fabric Reinforcement) 
  มีนำคม  

2563 
  รุ่น RUBBER MAT/DIAMOND MAT    
  1)  ชนิดเสริมผ้ำ Polyester – Nylon (EP Fabric) 1 ชั้น     
  1.1)  กว้ำง 120 เซนติเมตร ยำว 180 เซนติเมตร  

หนำ 15 มิลลิเมตร 
แผ่น* 3,400.00  

  1.2)  กว้ำง 120 เซนติเมตร ยำว 180 เซนติเมตร  
หนำ 30 มิลลิเมตร 

แผ่น* 6,800.00  

  1.3)  กว้ำง 120 เซนติเมตร ยำว 220 เซนติเมตร  
หนำ 15 มิลลิเมตร 

แผ่น* 4,170.00  
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 02010018 
(ต่อ) 

1.4)  กว้ำง 120 เซนติเมตร ยำว 220 เซนติเมตร  
หนำ 30 มิลลิเมตร 

แผ่น* 8,340.00  

  1.5)  แผ่นยำงยำวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร กว้ำง 
1.2 เมตร หนำ 15 มิลลิเมตร  

ตร.ม.** 3,065.00  

  1.6)  แผ่นยำงยำวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร  กว้ำง 
1.2 เมตร หนำ 30 มิลลิเมตร  

ตร.ม.** 6,145.00  

  2)  ชนิดเสริมผ้ำ Polyester – Nylon (EP Fabric) 2 ชั้น    
  2.1) กว้ำง 120 เซนติเมตร ยำว 200 เซนติเมตร  

หนำ 20 มิลลิเมตร 
แผ่น* 6,400.00  

  2.2)  แผ่นยำงยำวต่อเนื่องไม่เกิน 100 เมตร กว้ำง 
1.2 เมตร หนำ 20 มิลลิเมตร  

ตร.ม.** 2,670.00  

  หมำยเหตุ : เ พ่ิมรำยกำรล ำดับที่  2.1 ) – 2.2) และ
รำยละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 
* แผ่นยำงปูพ้ืนคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้ำใบ ประเภทแผ่น 

รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนส่ง และค่ำติดตั้ง  
** แผ่นยำงปูพ้ืนคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้ำใบ ประเภทยำว

ต่อเนื่อง รำคำนี้รวมคำ่ขนส่ง และค่ำตดิตัง้แล้ว 

   

93 02010019 ท่อผนังสองชั้นชนดิพอลิเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง 
ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ ำ (HDPE Two – Layer 
Hybrid Recycle Pipe) 

เมตร รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบ 

มีนำคม  
2563 

 
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำตำมเอกสำรแนบไม่รวมค่ำตดิตัง้ 
2.  ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย และเพ่ิม

ผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

   

94 02010020 สำรผสมล่วงหน้ำ (พรีมิกซ์) ที่มีส่วนผสมของ
เชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum 

  กุมภำพันธ์ 
2564 

  Silage Pro (ไซเลจ โปร) ขนำดบรรจุ 1 กิโลกรัม ถุงอลูมิเนียมฟอยด์ 1,615.00  
95 02010021 ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ (Plant Growth Promoting  

Rhizobacteria (PGPR)) 
  มีนำคม  

2564 
        ตรำอินโนฟำร์ม ส ำหรับข้ำว ชนิดผง ขนำดบรรจุ 

500 กรัม 
ถุง 60.00  

  หมำยเหตุ :  
1. รำคำไม่มี VAT (ได้รับยกเว้นตำมประมวลรัษฎำกร) 
2. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญช ี
    นวตักรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2564 

   

96 02010022 ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์    มีนำคม  
       ตรำอูฟู ส ำหรับข้ำว ชนิดผง ขนำดบรรจุ 500 กรัม ถุง 60.00 2564 
  หมำยเหตุ : รำคำไม่มี VAT (ได้รับยกเว้นตำมประมวล

รัษฎำกร) 
   

97 02010023 ปุ๋ยชีวภำพ พีจีพีอำร์ (Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria (PGPR)) 

  สิงหำคม 
2564 

  ตรำไก่เกษตรชีวภำพ ส ำหรับข้ำว ชนิดผง ขนำด
บรรจุ 500 กรัม 

ถุง 54.00 
 

  หมำยเหตุ : รำคำไม่มี VAT (ได้รับยกเว้นตำมประมวล
รัษฎำกร) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

98 02010024 สำรเสริมชีวนะ ชนิดน้ ำ ส ำหรับสตัว ์   สิงหำคม 
 

 
1)  ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ส ำหรับ โค กระบือ (TPI SYNBIOTICS 
FOR CATTLE) 

      
2564 

  1.1) ขนำด 600 มิลลิลิตร ขวด     60.00  
  1.2) ขนำด 1 ลติร กระปุก     110.00  
  1.3) ขนำด 6 ลติร ถัง     600.00  
  1.4) ขนำด 20 ลติร ถัง     1,900.00  
 

 
2)  ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ส ำหรับ สุกร (TPI SYNBIOTICS 
FOR SWINE) 

   

  2.1) ขนำด 600 มิลลิลิตร ขวด     60.00  
  2.2) ขนำด 1 ลติร กระปุก     110.00  
  2.3) ขนำด 6 ลติร ถัง     600.00  
  2.4)  ขนำด 20 ลิตร ถัง     1,900.00  
  3)  ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ส ำหรับ สัตว์ปีก (TPI 

SYNBIOTICS FOR POULTRY)         

  3.1) ขนำด 600 มิลลิลิตร ขวด     60.00  
  3.2) ขนำด 1 ลติร กระปุก     110.00  
  3.3) ขนำด 6 ลติร ถัง     600.00  
  3.4) ขนำด 20 ลติร ถัง     1,900.00  
 

 
4)  ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ส ำหรับ ไก่ กุ้ง (TPI 
SYNBIOTICS FOR POULTRY AND AQUA CULTURE) 

  
 

  4.1) ขนำด 600 มิลลิลิตร ขวด     60.00  
  4.2) ขนำด 1 ลติร กระปุก     110.00  
  4.3) ขนำด 6 ลติร ถัง     600.00  
  4.4) ขนำด 20 ลติร ถัง     1,900.00  
 

 
5)  ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ส ำหรับ สุนัข (TPI SYNBIOTICS 
FOR DOG) 

  
 

  5.1) ขนำด 500 มิลลิลิตร ขวด     190.00  
  5.2) ขนำด 1 ลติร ขวด     285.00  
 

 
6)  ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ส ำหรับ แมว (TPI SYNBIOTICS  
FOR CAT)  

  
 

  6.1) ขนำด 500 มิลลิลิตร ขวด     190.00  
  6.2) ขนำด 1 ลติร ขวด     285.00  
 

 
หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเท่ำนั้น (ระยะทำงไม่เกิน 100 กิโลเมตร) 
ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนสง่จะคิดเพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

  
 

99 02010025 สำรเสริมชีวนะ ชนิดผง ส ำหรับสัตว ์   สิงหำคม 
 

 
1) ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง ส ำหรับ โค กระบือ  
(TPI SYNBIOTICS POWDER FOR CATTLE) 

      
2564 

  1.1) ขนำด 1 กิโลกรัม ขวด     95.00  
  1.2) ขนำด 5 กิโลกรัม ถุง     475.00  
  1.3) ขนำด 10 กิโลกรัม กระสอบ     950.00  
  1.4) ขนำด 25 กิโลกรัม กระสอบ     1,900.00  
 

 
2)  ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง ส ำหรับ สุกร  
(TPI SYNBIOTICS POWDER FOR SWINE) 

   

  2.1) ขนำด 1 กิโลกรัม ขวด     95.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 02010025 2.2) ขนำด 5 กิโลกรัม ถุง     475.00  
 (ต่อ) 2.3) ขนำด 10 กิโลกรัม กระสอบ     950.00  
  2.4) ขนำด 25 กิโลกรัม กระสอบ     1,900.00  
  3) ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง ส ำหรับ สัตว์ปีก  

(TPI SYNBIOTICS POWDER FOR POULTRY) 
       

 

  3.1) ขนำด 1 กิโลกรัม ขวด     95.00  
  3.2) ขนำด 5 กิโลกรัม ถุง     475.00  
  3.3) ขนำด 10 กิโลกรัม กระสอบ     950.00  
  3.4) ขนำด 25 กิโลกรัม กระสอบ     1,900.00  
 

 
4)  ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง ส ำหรับ ไก่ กุ้ง (TPI 
SYNBIOTICS POWDER FOR POULTRY AND AQUA 
CULTURE) 

  
 

  4.1) ขนำด 1 กิโลกรัม ขวด     95.00  
  4.2) ขนำด 5 กิโลกรัม ถุง     475.00  
  4.3) ขนำด 10 กิโลกรัม กระสอบ     950.00  
  4.4) ขนำด 25 กิโลกรัม กระสอบ     1,900.00  
  5) ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง ส ำหรับ สุนัข  

(TPI SYNBIOTICS POWDER FOR DOG) 
  

 

  5.1) ขนำด 1 กิโลกรัม ขวด     95.00  
  5.2) ขนำด 5 กิโลกรัม ถุง     475.00  
  5.3) ขนำด 10 กิโลกรัม กระสอบ     950.00  
  5.4) ขนำด 25 กิโลกรัม กระสอบ     1,900.00  
 

 
6) ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง ส ำหรับ แมว  
(TPI SYNBIOTICS POWDER FOR CAT) 

  
 

  6.1) ขนำด 1 กิโลกรัม ขวด     95.00  
  6.2) ขนำด 5 กิโลกรัม ถุง     475.00  
  6.3) ขนำด 10 กิโลกรัม กระสอบ     950.00  
  6.4) ขนำด 25 กิโลกรัม กระสอบ     1,900.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมคำ่ขนสง่ในเขตกรงุเทพฯ และ

ปริมณฑลเทำ่นั้น (ระยะทำงไมเ่กิน 100 กิโลเมตร) ส ำหรับ
ต่ำงจังหวดัค่ำขนสง่จะคดิเพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

  
 

100 02010026 สำรเสริมชีวนะ บำซิลลัส ซบัทิลิส ชนิดน้ ำ ส ำหรับสตัว์   ตุลำคม 
 

 
1)  ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ส ำหรับ โค กระบือ  
(TPI - PROBIOTICS FOR CATTLE) 

      
2564 

  1.1) ขนำด 600 มิลลิลิตร ขวด     60.00  
  1.2) ขนำด 1 ลติร ขวด     110.00  
  1.3) ขนำด 6 ลติร ขวด     600.00  
  1.4) ขนำด 20 ลติร ถัง     1,900.00  
  2)  ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ส ำหรับ สุกร  

(TPI - PROBIOTICS FOR SWINE) 
   

  2.1) ขนำด 600 มิลลิลิตร ขวด     60.00  
  2.2) ขนำด 1 ลติร ขวด     110.00  
  2.3) ขนำด 6 ลติร ขวด     600.00  
  2.4) ขนำด 20 ลติร ถัง     1,900.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 02010026 
(ต่อ) 

3)  ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ส ำหรับ ไก่  
(TPI - PROBIOTICS FOR CHICKENS) 

  
 

  3.1) ขนำด 600 มิลลิลิตร ขวด     60.00  
  3.2) ขนำด 1 ลติร ขวด     110.00  
  3.3) ขนำด 6 ลติร ขวด     600.00  
  3.4) ขนำด 20 ลติร ถัง     1,900.00  
 

 
4)  ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ส ำหรับ ไก่ เป็ด กุ้ง ปลำ  
(TPI - PROBIOTICS FOR POULTRY AND 
AQUACULTURE) 

  
 

  4.1) ขนำด 600 มิลลิลิตร ขวด     60.00  
  4.2) ขนำด 1 ลติร ขวด     110.00  
  4.3) ขนำด 6 ลติร ขวด     600.00  
  4.4) ขนำด 20 ลติร ถัง     1,900.00  
 

 
5) ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ส ำหรับ สุนัข  
(TPI - PROBIOTICS FOR DOG) 

  
 

  5.1) ขนำด 600 มิลลิลิตร ขวด     60.00  
  5.2) ขนำด 1 ลติร ขวด     110.00  
  5.3) ขนำด 6 ลติร ขวด     600.00  
  5.4) ขนำด 20 ลติร ถัง     1,900.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมคำ่ขนสง่ในเขตกรงุเทพฯ และ

ปริมณฑลเทำ่นั้น (ระยะทำงไมเ่กิน 100 กิโลเมตร) ส ำหรับ
ต่ำงจังหวดัค่ำขนสง่จะคดิเพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

  
 

101 02010027 สำรเสริมชีวนะ บำซิลลัส ซบัทิลิส ชนิดผง ส ำหรับสตัว์   ตุลำคม 
 

 
1)   ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ชนิดผง สูตรส ำหรับ โค 

กระบือ   
      (TPI - PROBIOTICS POWDER FOR CATTLE) 

      
2564 

  1.1) ขนำด 1 กิโลกรัม ถุง     95.00  
  1.2) ขนำด 5 กิโลกรัม ถุง     475.00  
  1.3) ขนำด 10 กิโลกรัม กระสอบ     950.00  
  1.4) ขนำด 25 กิโลกรัม กระสอบ     1,900.00  
 

  
2)  ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ชนิดผง สตูรส ำหรับ สุกร  
     (TPI - PROBIOTICS POWDER FOR SWINE) 

   

  2.1) ขนำด 1 กิโลกรัม ถุง     95.00  
  2.2) ขนำด 5 กิโลกรัม ถุง     475.00  
  2.3) ขนำด 10 กิโลกรัม กระสอบ     950.00  
  2.4) ขนำด 25 กิโลกรัม กระสอบ     1,900.00  
 

 
3)   ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ชนิดผง สูตรส ำหรับ ไก่  
     (TPI - PROBIOTICS POWDER FOR CHICKENS) 

  
 

  3.1) ขนำด 1 กิโลกรัม ถุง     95.00  
  3.2) ขนำด 5 กิโลกรัม ถุง     475.00  
  3.3) ขนำด 10 กิโลกรัม กระสอบ     950.00  
  3.4) ขนำด 25 กิโลกรัม กระสอบ     1,900.00  
 

 

4)  ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ชนิดผง สตูรส ำหรับ กุ้ง ปลำ 
ไก่ เป็ด  

     (TPI - ROBIOTICS POWDER FOR POULTRY    
     AND AQUACULTURE) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 02010027 4.1) ขนำด 1 กิโลกรัม ถุง     95.00  
 (ต่อ) 4.2) ขนำด 5 กิโลกรัม ถุง     475.00  
  4.3) ขนำด 10 กิโลกรัม กระสอบ     950.00  
  4.4) ขนำด 25 กิโลกรัม กระสอบ     1,900.00  
 

 
หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมคำ่ขนสง่ในเขตกรงุเทพฯ และ
ปริมณฑลเทำ่นั้น (ระยะทำงไมเ่กิน 100 กิโลเมตร) ส ำหรับ
ต่ำงจังหวดัค่ำขนสง่จะคดิเพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

  
 

102 02010028 ท่อผนังสองชั้นชนดิพอลิเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง ผนัง
ชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ ำ (HDPE Two-Layer Hybrid 
Recycle Pipe) 

เมตร รำยละเอียดตำม
เอกสำรภำคผนวก ผ-

5 – ผ-5 

พฤษภำคม 
2565 

  หมำยเหตุ : รำคำตำมเอกสำรแนบรวมค่ำขนส่ง แต่ไม่
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง 

  
 

103 02010029 สำรชีวภัณฑก์ ำจัดศตัรูพืช ไตรโคเดอร์มำ แอสเพอร์
เรียลลัม สำยพันธุ์ เอ็นเอสที-009 (Trichoderma 
asperellum Strain NST-009) 

  พฤษภำคม 
2565 

  1)  ไตร-แท็บ ขนำดบรรจุ 100 กรัม ซอง 50.00  
  2)  ไตร-แท็บ ขนำดบรรจุ 500 กรัม ซอง 180.00  
  3)  ไตร-แท็บ ขนำดบรรจุ 1,000 กรัม ซอง 320.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้ไม่มี VAT (ได้รับยกเว้นตำมประมวล
รัษฎำกร) 

2. รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนสง่ ค่ำขนสง่แล้วแต่ข้อตกลงใน
แต่ละรำยของลูกค้ำ รำคำขึ้นอยู่กับระยะทำง, 
ปริมำณสินค้ำ และประเภทของบริษัทขนส่ง 

3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญช ี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2565 

  

 

104 02010030 สำรชีวภัณฑก์ ำจัดศตัรูพืช บูเวเรีย บัสเซียน่ำ 
(Beauveria bassiana) 

  พฤษภำคม 
2565 

  1)  บิว-เวอร์ ขนำดบรรจุ 100 กรัม ซอง 50.00  
  2)  บิว-เวอร์ ขนำดบรรจุ 500 กรัม ซอง 180.00  
  3)  บิว-เวอร์ ขนำดบรรจุ 1,000 กรัม ซอง 320.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้ไม่มี VAT (ได้รับยกเว้นตำมประมวล
รัษฎำกร) 

2. รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนสง่ ค่ำขนสง่แล้วแต่ข้อตกลงใน
แต่ละรำยของลูกค้ำ รำคำขึ้นอยู่กับระยะทำง, 
ปริมำณสินค้ำ และประเภทของบริษัทขนส่ง 

3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญช ี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2565 

  

 

105 02010031 ท่อพอลิเอทิลีนควำมหนำแน่นสูงจำกวัสดุหมนุเวียน
ปรับปรุงคุณภำพ (HDPE pipe from high-quality 
upgraded materials) 

  สิงหำคม 
2565 

  1)  รุ่น W-EQ PIPE OD 110 - 1400 mm PN 6 
PE100 

เมตร รำยละเอียดตำม
ภำคผนวก ผ-5 

 

  2)  รุ่น W-EQ PIPE OD 110 - 1400 mm PN 10 
PE100 

 

เมตร รำยละเอียดตำม
ภำคผนวก ผ-5 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 02010031 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำตำมเอกสำรภำคผนวกไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำร

ขนส่งและติดตั้ง 
2. กำรรับประกันสินค้ำจะเริ่มนับจำกวันที่ส่งมอบสินค้ำ 

เป็นระยะ เวลำ 2 ปี โดยบริษัทจะสง่สินค้ำทดแทน
ให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่ำ ในกรณีที่ควำมช ำรดุ
บกพร่องอันเน่ืองมำจำกกำรใช้งำนปกติและกำร
ติดตัง้ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนของบริษัทฯ หรือ
มำตรฐำนกำรติดตั้งที่ได้รับกำรยอมรับทั่วไป โดยแจ้ง
เป็นลำยลักษณ์อักษรภำยในเวลำ 7 วันนับจำกวันที่
พบควำมช ำรุด บกพร่องดังกล่ำว บริษัทฯ จะ
รับผิดชอบไม่เกินรำคำสินค้ำที่ซ้ือขำย 

3. เพ่ิมรำยกำร รุ่น W-EQ PIPE OD 1600 mm PN 6 
PE100 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
พฤศจิกำยน 2565 

  

 

106 02010032 ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer)    พฤศจิกำยน 
  1) ปุ๋ยอินทรีย์บีเอ สูตรเศษอำหำร ตรำเกษตรใจดี ชนิดผง    2565 
  1.1) ขนำดน้ ำหนัก 5 กิโลกรัม กระสอบ      85.00   
  1.2) ขนำดน้ ำหนัก 25 กิโลกรัม กระสอบ    390.00   
  1.3) ขนำดน้ ำหนัก 50 กิโลกรัม กระสอบ    775.00   
  2) ปุ๋ยอินทรีย์บีเอ สูตรเศษอำหำร ตรำเกษตรใจดี ชนิดเม็ด      
  2.1) ขนำดน้ ำหนัก 5 กิโลกรัม กระสอบ      85.00   
  2.2) ขนำดน้ ำหนัก 25 กิโลกรัม กระสอบ    390.00   
  2.3) ขนำดน้ ำหนัก 50 กิโลกรัม กระสอบ    775.00   
  3) ปุ๋ยอินทรีย์บีเอ สูตรผักตบชวำ ตรำเกษตรใจดี ชนิดผง      
  3.1) ขนำดน้ ำหนัก 5 กิโลกรัม กระสอบ      85.00   
  3.2) ขนำดน้ ำหนัก 25 กิโลกรัม กระสอบ    390.00   
  3.3) ขนำดน้ ำหนัก 50 กิโลกรัม กระสอบ    775.00   
  4) ปุ๋ยอินทรีย์บีเอ สูตรผักตบชวำ ตรำเกษตรใจดี ชนิดเม็ด      
  4.1) ขนำดน้ ำหนัก 5 กิโลกรัม กระสอบ      85.00   
  4.2) ขนำดน้ ำหนัก 25 กิโลกรัม กระสอบ    390.00   
  4.3) ขนำดน้ ำหนัก 50 กิโลกรัม กระสอบ    775.00   
 

 
หมำยเหตุ : รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนส่ง หำกมีกำรจัดส่งจะ
เป็นไป ตำมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งจริง   

 

0202 ครุภัณฑ์กำรเกษตร 

107 02020001 
 

รถตดัอ้อย (Sugarcane Harvester) 
รุ่น SM-200 

 
คัน 

 
6,000,000.00 

กรกฎำคม 
2559 

108 02020002 
 

เคร่ืองสีข้ำว  
“ทองทวี” รุ่น M1 

 
เครื่อง 

 
216,000.00 

มีนำคม  
2560 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 เมษำยน 2564 (นร 0731.2/ว 75 ลงวันที่ 31 มนีำคม 2564) 
109 02020003 

 
เคร่ืองสีข้ำว  

“กรีนบี”รุ่น NANO 3 (GREEN BEE NANO 3) 
 

เครื่อง 
 

19,900.00 
มิถุนำยน 2560 

110 02020004 ถังน้ ำพลำสตกิ (Plastic Water Tank)   มกรำคม 
 

 
1.  บุญเต็ม : ถงัเก็บน้ ำพลำสติก วี72 ขนำด 1,000 ลิตร 

(ถงั+ฝำ)  
 

ชุด 3,490.00 2561 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 02020004 
(ต่อ) 

2.  บุญเต็ม : ถงัเก็บน้ ำพลำสติก วี72 ขนำด 1,000 ลิตร  
(ถงั+ฝำ) รวมชดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรตั้งซ้อน 1 ชุด 
ประกอบด้วย  

ชุด 5,490.00  

  A)  แกนพลำสติกพีวีซี มำตรฐำน มอก. 17-2532 
ส ำหรับตรึงแนวฝำถังดำ้นล่ำงกับก้นถังด้ำนบน 
จ ำนวน 5 แกน ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 60.0 
มิลลิเมตร x ยำว 57.0 มิลลิเมตร x หนำ 2.0 
มิลลิเมตร 

   

  B)  เสำรับน้ ำหนักพลำสติกพีวีซี มำตรฐำน มอก. 
17-2532 จ ำนวน 5 ต้น ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
114 มิลลิเมตร x ยำว 980 มิลลิเมตร x หนำ 
5.2 มิลลิเมตร 

   

  หมำยเหตุ :  
1.  ไม่รวมค่ำบริกำรติดตัง้และวำงระบบท่อ 
2.  จัดส่งฟรีในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อมี

ยอดสั่งซ้ือตั้งแต ่60 ชุดขึ้นไป นอกพ้ืนที่คิดค่ำจัดส่ง
ตำมระยะทำงจริง 

   

111 02020005 เคร่ืองผสมปุ๋ยเคมีอตัโนมตัิ (Automatic Fertilizer 
Blending Machine) 

  เมษำยน 
2561 

  รุ่น KPT-512 ก ำลังกำรผลิต 12 ตัน/ชั่วโมง เครื่อง 1,850,000.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งและค่ำตดิตัง้ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่ำนั้น ส ำหรับต่ำงจังหวัด ค่ำ
ขนส่งจะคิดเพ่ิมตำมระยะทำง 

  
 

112 02020006 เคร่ืองสีข้ำวขำว และข้ำวกล้อง ขนำดเล็ก (RICE 
MILL MACHINE) 

  สิงหำคม 
2561 

  1)   เครื่องสีข้ำว “ทองทวี” MODEL: NW 1000 
TURBO รุ่นมอเตอร์ 1 แรงมำ้ ก ำลงัผลิตประมำณ 
45 กิโลกรัมขำ้วเปลือก/ชั่วโมง 

เครื่อง 41,000.00 
 

  2)  เครื่องสีข้ำว “ทองทวี” MODEL: NW 2000 
TURBO รุ่นมอเตอร์ 3 แรงม้ำ ก ำลังผลิตประมำณ 
160 กิโลกรัมข้ำวเปลือก/ชั่วโมง 

เครื่อง 72,500.00  
 
 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กันยำยน 2564 (นร 0731.2/ว 129 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564) 
113 02020007 อินเวอร์เตอร์ส ำหรับปั๊มน้ ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ 

(Solar pump hybrid Inverter)  
  

กุมภำพันธ์ 
2562 

 
 

1)  อินเวอร์เตอร์ส ำหรับป๊ัมน้ ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์  
รุ่น SN-2200  ขนำด 2200 วัตต ์

เครื่อง 
 

55,000.00 
 

  2) ชุดอินเวอร์เตอร์ส ำหรับป๊ัมน้ ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประกอบด้วย 

ชุด 198,000.00 
 

 

  2.1) อินเวอร์เตอร์ส ำหรับป๊ัมน้ ำจำกเซลล์
แสงอำทิตย ์รุ่น SN-2200 ขนำด 2200 วตัต ์

2.2) แผงเซลล์แสงอำทิตย์ ขนำด 320 วัตต์ จ ำนวน 
10 แผง 

      2.3) อุปกรณ์ตู้สวิทซ์ควบคุม 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 02020007 
(ต่อ) 

2.4)  อุปกรณ์ในกำรติดตั้ง ชดุเสำเหล็กรองรับแผง
เซลล์แสงอำทิตย์ พร้อมตุ้มปูนส ำเร็จรูปวำงบน
พ้ืนดิน จ ำนวน 4 ต้น ส ำหรับรองรับแผงเซลล์
แสงอำทิตย ์จ ำนวน 10 แผง 

  

 

    3)  ชุดอินเวอร์เตอร์ส ำหรับป๊ัมน้ ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และป๊ัมน้ ำ ประกอบด้วย 
3.1) อินเวอร์เตอร์ส ำหรับป๊ัมน้ ำจำกเซลล์

แสงอำทิตย ์รุ่น SN-2200 ขนำด 2200 วตัต ์

ชุด 231,000.00 
 

 

  3.2) แผงเซลล์แสงอำทิตย์ ขนำด 320 วัตต์ จ ำนวน 
10 แผง 

        3.3) อุปกรณ์ตู้สวิทซ์ควบคุม 

  
 

  3.4) อุปกรณ์ในกำรติดตั้ง ชุดเสำเหล็กรองรับแผง
เซลล์แสงอำทิตย์ พร้อมตุ้มปูนส ำเร็จรูปวำง
บนพ้ืนดิน จ ำนวน 4 ต้น ส ำหรับรองรับแผง
เซลล์แสงอำทิตย์ จ ำนวน 10 แผง 

3.5) ป๊ัมน้ ำ ขนำดไม่เกิน 3 แรงม้ำ 220 โวลล ์3 เฟส 
พร้อมท่อพีวีซี ขนำดท่อไม่เกิน 2 นิ้ว และ
ควำมยำวไม่เกิน 4 เมตร 

  

 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำตดิตัง้และค่ำเดินทำงระยะทำงไม่เกิน 

200 กิโลเมตร กรณีที่ระยะทำงเกิน 200 กิโลเมตร 
คิดรำคำตำมระยะทำง 

2. ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย และเพ่ิม
ผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 8 รำย ในบัญชี 
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2563 

  

 

114 02020008 เคร่ืองก ำจัดมอดและไข่มอดดว้ยคลื่นควำมถี่วิทยุ 
(RF Technology Treatment for Rice Weevil) 

เครื่อง 1,970,000.00 มีนำคม 
2562 

 
 

 
 

หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งและติดตั้งเฉพำะในส่วน
ของเครื่องก ำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นควำมถี่วิทย ุ

   

115 02020009 โคมไฟส ำหรับปลกูพืช (LED Grow Light for 
Agriculture) 

  
พฤศจิกำยน 

2562 
 

 
LED,L&E#HLLN1200RW/1R1W/AC/HR865/36D/ 
32LED/30W 

โคม 6,600.00  

 

 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรออกแบบแสงและค ำนวณ

พ้ืนที่ใช้งำนแล้ว 
2. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชีนวัตกรรม

ไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 

  

 

116 02020010 เคร่ืองสูบน้ ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค    ตุลำคม 

  1) รุ่น NIT AFP16-Q650H5N1500 ขนำด 16 นิ้ว 
ประกอบด้วย หัวสูบน้ ำและเครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้น
ก ำลัง ส ำหรับขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิค  

เครื่อง 6,420,000 
 

2564 

  2) รุ่ น  NIT AFP16-Q800H4.5N1500 ขนำด  16 นิ้ ว 
ประกอบด้วย หัวสูบน้ ำและเครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้น
ก ำลัง ส ำหรับขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิค  

เครื่อง 6,420,000 
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3) รุ่ น  NIT AFP24-Q1250H5N800 ข น ำ ด  24 นิ้ ว 
ประกอบด้วย หัวสูบน้ ำและเครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้น
ก ำลัง ส ำหรับขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิค  

เครื่อง 10,617,000 
 

 

  4) รุ่ น  NIT AFP24-Q1500H4N800 ข น ำ ด  24 นิ้ ว 
ประกอบด้วย หัวสูบน้ ำและเครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้น
ก ำลัง ส ำหรับขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิค  

เครื่อง 10,617,000 
 

 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำจัดส่ง และรับประกันกำรใช้
งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

   

117 02020011 รถตัดย่อยอัดไถพรวน   ตุลำคม 

      รุ่น Fighter 11 คัน 3,700,000.00 2564 

  หมำยเหตุ : รำคำรวมค่ำขนส่งแล้ว    

118 02020012 ชุดสูบส่งน้ ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนำดใหญ่ แบบปรับ
เส้น Performance Curve กึ่งอัตโนมัต ิเมื่อจุดท ำงำน
ที่ออกแบบเปลี่ยนไป  

  ธันวำคม 
2564 

  1)   ชุดสูบส่งน้ ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนำดใหญ่ แบบปรับ
เส้นPerformance Curve 5 ระดับ ทีค่วำมเร็วรอบ
ใบพัด 1350 – 1550 รอบต่อนำที (rpm) 
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนตด์ีเซล ขนำดไมต่่ ำกว่ำ  
300 แรงม้ำ ประกอบด้วยชุดสูบส่ง และชุดสง่ก ำลัง 
-   เฮดควำมดันที่ชว่งประสิทธิภำพสูง 660 – 880 

กิโลปำสคำล (kPa) (68 – 90 เมตร) (± 5%) 
-   อัตรำกำรสูบที่ชว่งประสทิธภิำพสงู 450 – 520 

ลูกบำศก์-เมตรต่อชั่วโมง (± 5%) 
 -    ควบคุมกำรท ำงำนแบบก่ึงอัตโนมัติด้วยหน้ำจอ  

 สัมผัส 

ชุด 4,657,000.00  

  2)   ชุดสูบส่งน้ ำแรงเหวี่ยงหนีศูนยข์นำดใหญ่ แบบปรับ
เส้น Performance Curve 5 ระดับ ทีค่วำมเร็ว
รอบใบพัด 1350 – 1550 รอบต่อนำที (rpm) 
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนตด์ีเซล ขนำดไมต่่ ำกว่ำ  
200 แรงม้ำ ประกอบด้วยชุดสูบส่ง และชุดสง่ก ำลัง 
-   เฮดควำมดันที่ชว่งประสิทธิภำพสูง 400 – 525 

กิโลปำสคำล (kPa) (41 – 53 เมตร) (± 5%) 
-   อัตรำกำรสูบที่ชว่งประสทิธภิำพสงู 650 – 750 

ลูกบำศก์-เมตรต่อชั่วโมง (± 5%) 
      -   ควบคุมกำรท ำงำนแบบก่ึงอัตโนมัติด้วยหน้ำจอ 
          สัมผัส 

ชุด 4,411,000.00  

  3)   ชุดสูบส่งน้ ำแรงเหวี่ยงหนีศูนยข์นำดใหญ่ แบบปรับ
เส้นPerformance Curve 5 ระดับ ทีค่วำมเร็วรอบ
ใบพัด  850 – 1050 รอบต่อนำที (rpm) ขับเคลื่อน
ด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 250 แรงม้ำ 

  ประกอบด้วยชุดสูบส่ง และชุดส่งก ำลัง 
-   เฮดควำมดันที่ชว่งประสิทธิภำพสูง 76 – 116 

กิโลปำสคำล (kPa) (7.7 – 11.80 เมตร) (± 5%) 
-   อัตรำกำรสูบที่ช่วงประสิทธิภำพสูง 1450 – 

1800 ลูกบำศก์-เมตรต่อชั่วโมง (± 5%) 
     -     ควบคุมกำรท ำงำนแบบก่ึงอัตโนมัติด้วยหน้ำจอ 
           สัมผัส 

ชุด 4,679,000.00  
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 02020012 
(ต่อ) 

4)  ชุดสูบส่งน้ ำแรงเหวี่ยงหนีศูนยข์นำดใหญ่ แบบปรับ
เส้น Performance Curve 5 ระดับ ทีค่วำมเร็ว
รอบใบพัด 1350 – 1550 รอบต่อนำที (rpm) 
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 3 เฟส แบบ
ประสิทธิภำพสูง (HEMS) ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 160 
กิโลวัตต์ ประกอบด้วยชุดสูบส่ง และชดุส่งก ำลัง 
-   เฮดควำมดันที่ช่วงประสิทธิภำพสูง 660 – 880 

กิโลปำสคำล (kPa) (68 – 90 เมตร), (± 5%) 
-   อัตรำกำรสูบที่ช่วงประสิทธิภำพสูง 450 – 520 

ลูกบำศก์- เมตรต่อชั่วโมง, (± 5%) 
 -    ควบคุมกำรท ำงำนแบบก่ึงอัตโนมัติดว้ยหน้ำจอ    

 สัมผัส 

ชุด 4,150,000.00  

  5)  ชุดสูบส่งน้ ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนำดใหญ่ แบบปรับ
เส้น Performance Curve 5 ระดับ ทีค่วำมเร็ว
รอบใบพัด 1350 – 1550 รอบต่อนำที (rpm) 
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 3 เฟส แบบ
ประสิทธิภำพสูง (HEMS) ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 160 
กิโลวัตต์ ประกอบด้วยชุดสูบส่ง และชดุส่งก ำลัง 

ชุด 4,323,000.00  

  - เฮดควำมดันที่ช่วงประสิทธิภำพสูง 400 – 525 
กิโลปำสคำล (kPa) (41 – 53 เมตร), (± 5%) 

-   อัตรำกำรสูบที่ช่วงประสิทธิภำพสูง 650 – 750 
ลูกบำศก์- เมตรต่อชั่วโมง, (± 5%) 

 -   ควบคุมกำรท ำงำนแบบก่ึงอัตโนมัติด้วยหน้ำจอ
สัมผัส 

   

  6)   ชุดสูบส่งน้ ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนำดใหญ่ แบบปรับ
เส้น Performance Curve 5 ระดับ ทีค่วำมเร็ว
รอบใบพัด 850 – 1050 รอบต่อนำที (rpm) 
ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ำ 3 เฟส แบบ
ประสิทธิภำพสูง (HEMS) ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 90 
กิโลวัตต์ ประกอบด้วยชุดสูบส่ง และชดุส่งก ำลัง 
-   เฮดควำมดันที่ช่วงประสิทธิภำพสูง 76 – 116 

กิโลปำสคำล (kPa) (7.7 – 11.80 เมตร) , (± 
5%)       

-   อัตรำกำรสูบที่ช่วงประสิทธิภำพสูง 1450 – 
1800 ลูกบำศก์-เมตรต่อชั่วโมง, (± 5%) 

 -   ควบคุมกำรท ำงำนแบบก่ึงอัตโนมัติด้วยหน้ำจอ
สัมผัส 

ชุด 4,542,000.00  

  หมำยเหตุ :  
1.   รับประกัน 2 ปี 
2.  รวมค่ำขนส่งถึงจุดติดตั้งหน้ำงำน โดยผู้ซ้ือจ ำเป็นต้อง

จัดเตรียมพ้ืนที่หน้ำงำนหรืองำนฐำนรำกที่เหมำะสม 
และสำมำรถน ำยำนพำหนะเข้ำถึงพ้ืนที่ได้ 

3.  กรณีชุดต้นก ำลัง ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 3 เฟส 
ผู้ ซ้ือจ ำเป็นต้องเตรียมแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ 3 เฟส ที่
สำมำรถเช่ือมต่อกับจุดติดตั้งหน้ำงำนได้ 

4.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 4 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กุมภำพันธ์ 2565 
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119 02020013 เคร่ืองสีข้ำว   มิถุนำยน 

  เครื่องสีข้ำว ซีแอลพี รุ่น ACR-100 PLUS 
ขนำด 1,230 x 2,110 x 1,640 มิลลิเมตร 
น้ ำหนักตัวเครื่อง 310 กิโลกรัม 
อัตรำกำรท ำงำน 100 กิโลกรัม/ชัว่โมง (ข้ำวเปลือก) 

ชุด 185,000.00 2565 

  หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำขนส่ง และติดตั้ง 
2. รับประกันเครื่อง 1 ปี บริกำรซ่อมหน้ำงำน  

รวมค่ำแรง ค่ำเดินทำง ค่ำอะไหล่ ไม่รวมอะไหล่
สิ้นเปลือง ดังนี้ ตะแกรงขดัขำว ยำงกะเทำะ ชุดใบ
กะเทำะ เพลำป้อนข้ำวเปลือก และบ ำรุงรักษำเครื่อง 
(PM) 1 ครั้ง/ปี หำกเครื่องมีควำมเสียหำย 
ไม่สำมำรถซ่อมได้ เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ 

   

120 02020014 เคร่ืองสูบน้ ำระบบไฮดรอลคิส่งระยะไกล   พฤศจิกำยน 

  ชุดสูบน้ ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกลแบบปรับ 
อัตรำกำรไหลตำมช่วงก ำลังงำนที่เปลี่ยนไป  
ยี่ห้อ NIT รุ่น MFP-S16D14-Q600H10N1500 
ประกอบด้วย  
ป๊ัมน้ ำชนิดหอยโข่ง และชุดต้นก ำลัง (Power unit) 
เป็นต้นก ำลังส ำหรับขับเครื่องสูบน้ ำ 

ชุด 12,000,000.00 2565 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ และรับประกัน 
กำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

   

0203 อื่น ๆ 
121 02030001 น้ ำตำลมะพร้ำวทรำยทอง Coconut sugar sandy gold)   กันยำยน 

  1)  250G in pouch in paper box 
2)  400G in pouch in paper box 
3)  800G in plastic pouch 

กล่อง 
กล่อง 
ถุง 

125.00 
250.00 
320.00 

2560 
 

122 02030002 น้ ำหวำนดอกมะพร้ำว Coconut Flower Syrup   กันยำยน 
  1)  65 G  

2)  260 G  
3)  390 G 

ขวดแก้ว 
ขวดแก้ว 
ขวดบีบ 

50.00 
130.00 
180.00 

2560 

  4)  470 G  
5)  950 G   

ขวดแก้ว 
ขวดแก้ว 

210.00 
400.00 

 

123 02030003 น้ ำส้มสำยชูหมักจำกดอกมะพร้ำวอินทรี ย์ผสม
น้ ำหวำนจำกดอกมะพร้ำวอินทรีย์ (เนคติก้ำ) Organic 
Coconut Flower Syrup Vinegar (Nectegar) 

 
 กันยำยน 

2560 

 
 

1)  30 ml  
2)  375 ml 

ขวด 
ขวด 

50.00 
390.00 

 
 

  3)  750 ml  ขวด 690.00  
  4)  5,000 ml ขวด 4,200.00  

124 02030004 โรงเรือนเพำะปลูก (GreenHouse)   มกรำคม 
 

 
โรงเรือนเพำะปลูกพฤกษำสบำย รุ่น G12  

ขนำด กว้ำง 6 เมตร ยำว 12 เมตร สงู 4 เมตร 
โรงเรือน 180,000.00 2565 

 
 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและตดิตั้ง  
2.  รำคำไม่รวมงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงฐำนรำก 
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03 ด้ำนกำรแพทย์  
0301 ยำ 
125 03010001 

 
ยำรักษำโรคหอบหดื มอนเทลคูำสท์ (Montelukast)  
     ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด) 

 
กล่อง 

 
360.00 

มกรำคม 
2559 

126 03010002 
 

ยำรักษำโรคควำมดันโลหติสูง เออเบซำทำน   
(Irbesartan)  

 
 

 
 

มกรำคม 
2559 

  1)  ชนิดเมด็ ขนำด 150 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 250.00  
  2)  ชนิดเมด็ ขนำด 300 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 300.00  

127 03010003 
 

ยำรักษำโรคควำมดันโลหติสูง ไบโซโพรลอล ฟูมำเรต  
(Bisoprolol fumarate)    

มกรำคม 
2559 

  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 315.00  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย ในวันที่ 31 มกรำคม 2562 (นร 0731.2/ว 48 ลงวันที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2562) 

128 03010004 
 

ยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด วำร์ฟำริน โซเดียม 
(Warfarin Sodium)  

  
 

มกรำคม 
2559 

  1)  ชนิดเมด็ ขนำด 1 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 135.00  
  2)  ชนิดเมด็ ขนำด 2 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 145.00  
  3)  ชนิดเมด็ ขนำด 3 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 185.00  
  4)  ชนิดเมด็ ขนำด 4 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง  195.00  
  5)  ชนิดเมด็ ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง  210.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย ในวันที่ 31 มกรำคม 2562 (นร 0731.2/ว 48 ลงวันที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2562) 
129  03010005 ยำลีโวฟล็อกซำซนิ (Levofloxacin)    

  1) ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 250.00 มกรำคม 2559 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,800.00 พฤษภำคม 

2563 
  หมำยเหตุ : เพ่ิมขนำดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ของยำ

ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม พฤษภำคม 2563 

  
 

130 03010006 
 

ยำพ่นจมูกแคลซิโตนนิ (Calcitonin) 
1)   ขนำด 14 doses 200 i.u. 
2)   ขนำด 28 doses 200 i.u. 

 
ขวด 
ขวด 

 
1,284.00 
2,097.00 

มกรำคม 
2559 

 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 

131 03010007 ยำลดระดบัโคเรสเตอรอล ซิมวำสทำทิน 
(Simvastatin)  

   

 
 

 1)  ชนิดเมด็ ขนำด 10 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด) 
      

กล่อง 750.00 มีนำคม  
2559 

  2)  ชนิดเมด็ ขนำด 20 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด) 
      

กล่อง 1,130.00 มิถุนำยน 
2560 

  3)  ชนิดเมด็ ขนำด 40 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด) 
 

กล่อง 1,690.00 มีนำคม 
2559 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2562 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 62 ลงวันที่ 21 มนีำคม 2562) 
132 03010008 

 
ยำรักษำภำวะไขมันในเลือดผดิปกติ ปอ้งกนัโรคหลอด
เลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ยำซิมวำสทำทิน 
(Simvastatin) 

  มีนำคม 
2560 

  1)   ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง  64.00  
  2)   ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด) กล่อง  640.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2563 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 63 ลงวันที่ 20 มนีำคม 2563) 
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133 03010009 ยำเฟกโซเฟนำดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine 
Hydrochloride) (ไวฟำส : VIFAS)   

 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 60 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 428.00 มีนำคม 2559 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 180 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,027.00 มกรำคม 2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2562 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 62 ลงวันที่ 21 มนีำคม 2562) 
134 03010010 

 
ยำเฟกโซเฟนำดีน ไฮโดรคลอไรด์  
(Fexofenadine Hydrochloride)   
(ฟีนำเฟค : FENAFEX) 

  
 

พฤศจิกำยน 
2559 

  1)   ชนิดเม็ด ขนำด   60 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง  400.00  
  2)   ชนิดเม็ด ขนำด 180 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง  950.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2562 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 24 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562) 
135 03010011 

 
ยำฉีดโซเลโดรนิก แอซดิ (Zoledronic Acid) 
     ขนำดควำมแรง 4 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร 

 
ขวด (vail) 

 
8,560.00 

กรกฎำคม 
2559 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2564 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 121 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2564) 
136 03010012 ยำฟีแนสเตอร์ไรด์ (Finasteride)   พฤศจิกำยน 

  1)   ชนิดเม็ด ขนำด 1 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง  695.50 2559 
  2)   ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง  909.50  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2562 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 24 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562) 

137 03010013 
 

ยำลอซำร์แทน โพแทสเซียม (Losartan potassium)  
(ลอแรนต้ำ : Loranta) 

  พฤศจิกำยน 
2559 

  1)   ชนิดเม็ด ขนำด 50 มิลลิกรัม (300 เม็ด) กล่อง 1,177.00  
  2)   ชนิดเม็ด ขนำด 100 มิลลิกรัม (300 เม็ด) กล่อง 1,926.00  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2562 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 24 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562) 

138 03010014 
 

ยำลอร์ซำแทน โปแตสเซียม (Losartan potassium) 
(แลนซำร์ : Lanzaar) 

   

  1)  ชนิดเมด็ ขนำด 50 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 33.00 มิถุนำยน 2560 
  2)  ชนิดเมด็ ขนำด 50 มิลลิกรัม (300 เม็ด) กล่อง 330.00 มิถุนำยน 2560 

  3)  ชนิดเมด็ ขนำด 50 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด) กล่อง 1,000.00 ตุลำคม 2562 
  4)  ชนิดเมด็ ขนำด 100 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 66.00 มิถุนำยน 2560 
  5)  ชนิดเมด็ ขนำด 100 มิลลิกรัม (300 เม็ด)  กล่อง 660.00 มิถุนำยน 2560 
  6)  ชนิดเมด็ ขนำด 100 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด) กล่อง 1,800.00 ตุลำคม 2562 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2563 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 91 ลงวันที่ 25 มิถนุำยน 2562) 
139 03010015 ยำกลัยมิพิไรด์ (Glimepiride)    พฤศจิกำยน 

       ชนิดเมด็ ขนำด 2 มิลลิกรัม (100 เมด็)  กล่อง 230.00 2559 
140 03010016 

 
ยำฉีดเซฟตำซดิิม (Ceftazidime) 
     ขนำด 1 กรัม 

 
กล่อง 

 
28.89 

มีนำคม 
2560 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2563 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 63 ลงวันที่ 20 มนีำคม 2563) 
141 03010017 

 
ยำรักษำโรคเบำหวำนชนดิที่ไม่พึ่งอนิซูลนิหรือ
เบำหวำนชนดิที่สอง ไพโอกลทิำโซน ไฮโดรคอลไรด์ 
(Pioglitazone hydrochloride)  

   

  1)   ชนิดเม็ด ขนำด 15 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง  32.00 มีนำคม 2560 
  2)   ชนิดเม็ด ขนำด 15 มิลลิกรัม (500 เม็ด) กล่อง 450.00 ตุลำคม 2562 
  3)   ชนิดเม็ด ขนำด 30 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง  38.00 มีนำคม 2560 
  4)   ชนิดเม็ด ขนำด 30 มิลลิกรัม (500 เม็ด) กล่อง 600.00 ตุลำคม 2562 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2563 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 63 ลงวันที่ 20 มนีำคม 2563) 
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142 03010018 
 

ยำคำร์วีดิลอล (Carvedilol) 
     ชนิดเมด็ ขนำด 25 มิลลิกรัม (100 เม็ด) 

 
กล่อง 

 
700.00 

มิถุนำยน 
2560 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2563 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 91 ลงวันที่ 25 มิถนุำยน 2562) 
143 03010019 ยำฟิลกรำสทิม (Filgrastim)   มิถุนำยน 

  
1)   ควำมแรง 300 ug/ml ปริมำตร 1 มิลลิลิตร บรรจุ

ในขวดแก้วพร้อมใช้ 
vial 642.00 2560 

 
 2)   ควำมแรง 300 ug/ml ปริมำตร 1 มิลลิลิตร บรรจุ

ในหลอดฉีดยำที่มีเข็มฉดียำถำวรพร้อมใช้ 
prefilled syringe 749.00  

144 03010020 ยำอีรีธรอโพอิติน ชนดิอัลฟ่ำ (Erythropoietin-Alfa)  
(ฮีมำ-พลัส : Hema-Plus)   

   

  1)   ควำมแรง 2000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้ว  
 พร้อมใช ้  

vial 203.30 สิงหำคม 
2565 

  2)   ควำมแรง 2000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในหลอด 
ฉีดยำที่มีเข็มฉีดยำถำวรพร้อมใช้   

prefilled syringe 310.30 มิถุนำยน 
2560 

  3)   ควำมแรง 2000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุในหลอด 
ฉีดยำที่มีเข็มฉีดยำถำวรพร้อมใช้   

prefilled 
syringe 

310.30 เมษำยน 
2562 

  
4)   ควำมแรง 4000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้ว

พร้อมใช้  
vial 325.28 มิถุนำยน 

2560 

  
5)   ควำมแรง 4000 (1x1, 0.4 ml) บรรจุในหลอด 

ฉีดยำที่มีเข็มฉีดยำถำวรพร้อมใช้  
prefilled syringe 428.00 มิถุนำยน 

2560 

  
6)   ควำมแรง 5000 (1x1, 0.5 ml) บรรจุในหลอด 

ฉีดยำที่มีเข็มฉีดยำถำวรพร้อมใช้  
prefilled syringe 535.00 มกรำคม 

2561 

  
7)   ควำมแรง 10000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้ว

พร้อมใช้ 
vial 695.50 สิงหำคม 

2565 

  
8)   ควำมแรง 10000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในหลอด 

ฉีดยำที่มีเข็มฉีดยำถำวรพร้อมใช้  
prefilled syringe 1,043.25 มิถุนำยน 

2560 

  

 หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) ควำมแรง  
2000 (1x1, 1.0 ml) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช ้ 
และล ำดับที่ 7) ควำมแรง 10000 (1x1, 1.0 ml)  
บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช ้ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

145 03010021 ยำฮิวแมน อลับูมนิ 20% (Human Albumin 20%)   กันยำยน 
  1)  ชนิดฉีด ขนำดบรรจุ 50 มิลลิลิตร ขวด 1,200.00 2560 
  2)  ชนิดฉีด ขนำดบรรจุ 100 มิลลิลิตร ขวด 2,400.00  

146 03010022 ยำซิโลสตำซอล (Cilostazol)  
(เบสตำซอล : Bestazol) 

   

  1) ชนิดเม็ด ขนำด 100 มิลลิกรัม (30 เม็ด)  กล่อง 530.00 พฤศจิกำยน 2560 

  2) ชนิดเม็ด ขนำด 50 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 900.00 ธันวำคม 2563 

  
หมำยเหตุ :  เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 2) ชนิดเม็ด ขนำด 50 
มิลลิกรัม (100 เม็ด) 
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147 03010023 ยำกำบำเพนทิน (Gabapentin)    
  1) ชนิดเม็ด ขนำด 300 มิลลิกรัม (100 เม็ด)  กล่อง 329.00  พฤศจิกำยน 2560 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 300 มิลลิกรัม (500 เม็ด) กล่อง 1,562.00 มีนำคม 2563 

  

หมำยเหตุ :  
1. ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (พฤศจิกำยน 2560 - พฤศจิกำยน 2563) 
เป็น 8 ปี ตำมสทิธเิดิมที่เหลืออยู่ นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศ
ขึ้นบัญชีนวัตกรรมครั้งแรก (พฤศจิกำยน 2560 - พฤศจิกำยน 
2568) เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย ์ 
ในขอบข่ำย ยำกำบำเพนทิน (Gabapentin) แลว้  
2. ปรับลดรำคำยำ ชนิดเม็ด ขนำด 300 มิลลิกรัม บรรจุ 100 
เม็ด/กล่อง จำกเดิม 400 บำท/กล่อง เป็น 329 บำท/กล่อง 

   

148 03010024 ยำเซฟไตรอะโซน (CEFTRIAXONE)   พฤศจิกำยน 
  1) ขนำด 1 กรัม (10 ขวด) กล่อง 195.00 2560 
  2)  ขนำด 1 กรัม + น้ ำกลั่น 10 มิลลิกรัม  กล่อง 24.50  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2563 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 18 ลงวันที่ 31 พฤศจิกำยน 2562) 

149 03010025 ยำโดนีพซีิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil 
hydrochloride)    

  มกรำคม 
2561 

  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 564.00  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 

150 03010026 ยำเมทิมำโซล (Methimazole)   มกรำคม 
  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (500 เม็ด) กล่อง  350.00 2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
151 03010027 ยำไบโซโพรลอล ฟูมำเรต (Bisoprolol fumarate)   มกรำคม 

 
 1) ชนิดเม็ด ขนำด 2.5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) 

2)  ชนิดเมด็ ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) 
กล่อง 
กล่อง 

271.78 
314.58 

2561 

 

 หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2564) เป็น 7 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่ เหลืออยู่ นับตั้ ง แต่ เดือนที่ ประกำศขึ้ น บัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกรำคม 2568) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025  
จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม มกรำคม 2564 

   

152 03010028 ยำเลวีไทรำซีแทม (Levetiracetam)   มกรำคม 
  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 250 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 450.00 2561 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,620.00  
 

 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2564) เป็น 6 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่ เหลืออยู่ นับตั้ งแต่ เดือนที่ประกำศขึ้ นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกรำคม 2567) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 
จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม มกรำคม 2564 

  

 

153 03010029 ยำเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 

 
 

 
 

มกรำคม 
2561 

  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 963.00  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
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154 03010030 ยำซิลเดนำฟิล (Sildenafil)    มกรำคม 
  ชนิดเม็ด  ขนำด 20 มิลลิกรัม (100 เมด็) กล่อง 3,000.00 2561 

  

หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2564) เป็น 7 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่ เหลืออยู่ นับตั้ ง แต่ เดือนที่ ประกำศขึ้ นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกรำคม 2568) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 
จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม มกรำคม 2564 

   

155 03010031 ยำกลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)     
  1)  ชนิดเมด็ ขนำด 3 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 513.60 มกรำคม 2561 
  2)  ชนิดเมด็ ขนำด 4 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 660.00 กันยำยน 2562 
 

 

หมำยเหตุ : แก้ไขขนำดบรรจุ รำยกำรล ำดับที่ 2)  
ชนิดเม็ด ขนำด 4 มิลลิกรัม จำกเดิม 30 เม็ด/กล่อง  
รำคำ 211.86 บำท/กล่อง เป็น 100 เม็ด/กล่อง รำคำ 
660.00 บำท/กล่อง  

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
156 03010032 ยำเอสซิทรำโลแปม (Escitalopram Oxalate)    

 
 

1)  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม  (28 เมด็) กล่อง 560.00 มกรำคม 
2561 

 
 

2)   ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม  (28 เมด็) กล่อง 900.00 สิงหำคม 
2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
157 03010033 ยำกำบำเพนติน (Gabapentin) 

(วัลทิน 400 : VULTIN 400) 
  มกรำคม 

2561 
  ชนิดเม็ด ขนำด 400 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 428.00  
 

 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2564) เป็น 5 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกรำคม 2566) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มกรำคม 2564 

  

 

158 03010034 ยำกำบำเพนติน (Gabapentin) 
(Gabutin Capsule) 

  
มกรำคม 
2561 

  1)   ชนิดแคปซูล ขนำด 100 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 428.00  
  2)   ชนิดแคปซูล ขนำด 300 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 620.60  
  3)   ชนิดแคปซูล ขนำด 600 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 727.60  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
159 03010035 ยำเซ็ฟดิเนียร์ (Cefdinir)   มกรำคม 

  1)   ชนิดแคปซูล ขนำด 100 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง  1605.00 2561 
 

 
2)   ชนิดน้ ำแขวนตะกอน ขนำด 125 มิลลิกรัม/ 

5 มิลลิลิตร (1 ขวด) 
กล่อง 178.69  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
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160 03010036 ยำเซฟโฟแทกซมี (Cefotaxime)   มกรำคม 
  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำและฉีดเขำ้กล้ำมเน้ือ   2561 
  1)   ขนำด 0.5 กรัม (1 Vial) กล่อง 37.00  
  2)   ขนำด 1.0 กรัม (1 Vial) กล่อง 39.80  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
161 03010037 ยำโคลิสติเมเตท โซเดียม (Colistimethate Sodium)   มกรำคม 

  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำและฉีดเขำ้กล้ำมเน้ือ   2561 
  ขนำด 150 มิลลิกรัม (1 Vial) กล่อง 321.00  

162 03010038 ยำออนแดนซีตรอน ไฮโดรคลอไรด์ (Ondansetron 
Hydrochloride) 

  
มกรำคม 
2561 

  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำและฉีดเขำ้กล้ำมเน้ือ    
  1)   ขนำด 4 มิลลิกรัม/ 2 มิลลิลิตร (5 แอมพูล) กล่อง 133.75  
  2)   ขนำด 8 มิลลิกรัม/ 4 มิลลิลิตร (5 แอมพูล) กล่อง 171.20  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
163 03010039 ยำเซฟไตรอะโซน (ไดโซเดียม) (Ceftriaxone  

(as disodium)) 
 

 
มกรำคม 
2561 

  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ    
  1)   ขนำด 250 มิลลิกรัม (1 Vial) กล่อง 28.89  
  2)   ขนำด 500 มิลลิกรัม (1 Vial) กล่อง 35.95  
  3)   ขนำด 1 กรัม (1 Vial) กล่อง 39.80  
  4)   ขนำด 2 กรัม (1 Vial) กล่อง 89.88  
  ชนิดฉีดเข้ำกล้ำมเน้ือ    
  1)   ขนำด 250 มิลลิกรัม (1 Vial) กล่อง 28.89  
  2)   ขนำด 500 มิลลิกรัม (1 Vial) กล่อง 35.95  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
164 03010040 ยำอะม๊อกซีซิลลิน (โซเดียม) และคลำวูลำเนท 

(โพแทสเซียม) (Amoxicillin (as sodium)  
and Clavulanate (as potassium)) 

  
มกรำคม 
2561 

  ชนิดเม็ด     
  1)   ขนำด 625 มิลลิกรัม (15 เม็ด) กล่อง 117.70  
  2)   ขนำด 1 กรัม (15 เมด็) กล่อง 176.55  
  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ     
  1)   ขนำด 0.6 กรัม (1 Vial)  กล่อง 96.30  
  2)   ขนำด 1.2 กรัม (1 Vial) กล่อง 100.58  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
165 03010041 ยำเซโฟเพอรำโซน โซเดียม และซัลแบคแทม โซเดียม 

(Cefoperazone Sodium and Sulbactam 
Sodium) 

  
มกรำคม 
2561 

  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำและกล้ำมเน้ือ    
  1)   ขนำด 1 กรัม (1 vial) กล่อง 128.40  
  2)   ขนำด 1.5 กรัม (1 vial) กล่อง 175.09  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
166 03010042 ยำเมโรพีเนม (ไตรไฮเดรท) (Meropenem  

(as trihydrate)) 
  

มกรำคม 
2561 

  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ    
  1)   ขนำด 500 มิลลิกรัม (1 vial) กล่อง 181.90  
  2)   ขนำด 1 กรัม (1 vial) กล่อง 214.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
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167 03010043 ยำคลินดำมัยซนิ ฟอสเฟต (Clindamycin phosphate)   มกรำคม 
  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำและกล้ำมเน้ือ   2561 
  ขนำด 600  มิลลิกรัม/ 4 มิลลิกรัม (1 vial) กล่อง 133.75  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
168 03010044 ยำลีโวฟล็อคซำซิน (Levofloxacin)   มกรำคม 

  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ   2561 
  1)   ขนำด 250 มิลลิกรัม/50 มิลลิลิตร (1 bottle) กล่อง 214.00  
  2)   ขนำด 500 มิลลิกรัม/100 มิลลิกรัม (1 bottle) กล่อง 283.55  
  3)   ขนำด 750 มิลลิกรัม/150 มิลลิกรัม (1 bottle) กล่อง 481.50  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
169 03010045 ยำอะไซโคลเวียร์ (โซเดียม) (Acyclovir (as sodium))   มกรำคม 2561 

  ชนิดเม็ด ขนำด 400 มิลลิกรัม (70 เม็ด) กล่อง 481.50  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 

170 03010046 ยำลีโวฟลอกซำซนิ (Levofloxacin)    กุมภำพันธ์ 
  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 155.00 2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มีนำคม 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 25 กมุภำพันธ์ 2564) 
171 03010047 ยำมีลอกซแิคม (Meloxicam)    กุมภำพันธ์ 

  ชนิดเม็ด ขนำด 15 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 250.00 2561 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มีนำคม 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 25 กมุภำพันธ์ 2564) 

172 03010048 ยำแคนดซีำร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil)   กุมภำพันธ์ 
  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 8 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 250.00 2561 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 16 มิลลิกรัม (30 เม็ด)  กล่อง 414.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มีนำคม 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 25 กมุภำพันธ์ 2564) 
173 03010049 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin)    กุมภำพันธ์ 

  ชนิดแคปซูล ขนำด 150 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 1,792.00 2561 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มีนำคม 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 25 กมุภำพันธ์ 2564) 

174 03010050 ยำอะโทรวำสแตตนิ (Atorvastatin)    
  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 180.00 สิงหำคม 2561 
  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 40 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 208.00 เมษำยน 2561 

 

 หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นทะเบียนฯ ของยำ 
อะโทรวำสแตติน  (Atorvastatin) ขนำดควำมแรง  
40 มิลลิกรัม จำกเดิม 3 ปี (เมษำยน 2561 – เมษำยน 
2564) เป็น 4 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นทะเบียนฯ 
(เมษำยน 2561 – เมษำยน 2565) ตำมสิทธิเดิมที่
เหลืออยู่ เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์  กำรแพทย์  
ในขอบข่ำย ยำอะโทรวำสแตติน (Atorvastatin) ขนำด
ควำมแรง 40 มิลลิกรัม แล้ว 

   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย เฉพำะขนำด 20 มิลลิกรัม มีผลตั้งแต ่1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88  ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2565 (นร 0731.2/ว 120 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2565) 
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175 03010051 ยำอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)   เมษำยน 
  1)  ชนิดแคปซูล ขนำด 250 มิลลิกรัม (6 แคปซูล) กล่อง 80.00 2561 
  2) ชนิดแคปซูล ขนำด 250 มิลลิกรัม (60 แคปซูล) กล่อง 500.00  

 

 หมำยเหตุ : เพ่ิมขนำดบรรจุ 60 แคปซูล/กล่อง ของยำ
ชนิดแคปซูล ขนำด 250 มิลลิกรัม และทบทวนสิทธิใน
กำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดเมษำยน 
2564) เป็น 7 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่
ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดเมษำยน 
2568) เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/ IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์   
ในขอบข่ำย ยำอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) แล้ว  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤษภำคม 2563 

   

176 03010052 ยำไพโอกลิทำโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone 
Hydrochloride) 
(ไกตำโซน : GITAZONE และ ไกตำโซน-ฟอร์ท : 
GITAZONE-FORTE) 

   

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 15 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 20.00 เมษำยน 2561 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 15 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 65.00 มกรำคม 2563 
  3)  ชนิดเม็ด ขนำด 30 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 40.00 เมษำยน 2561 
  4)  ชนิดเม็ด ขนำด 30 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 130.00 มกรำคม 2563 

 
 หมำยเหตุ : เพ่ิมขนำดบรรจุ 100 เม็ด รำยกำรล ำดับที่ 

2) ขนำด 15 มิลลิกรัม และรำยกำรล ำดับที่ 4) ขนำด  
30 มิลลิกรัม  

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88  ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
177 03010053 ยำโรซูวำสทำทิน (Rosuvastatin)    

  1) ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 290.00 ตุลำคม 2561 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 430.00 เมษำยน 2561 

 

 หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดเมษำยน 2564) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทยครั้งแรก (สิ้นสุดเมษำยน 2569) เนื่องจำกบริษัทฯ 
ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ฯ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม พฤษภำคม 2563 

   

178 03010054 ยำวำลซำร์แทน (Valsartan)   เมษำยน 
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 160 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 120.00 2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88  ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
179 03010055 ยำมำนิดิปีน ไฮโรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)   เมษำยน 

  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 250.00 2561 

 

 หมำยเหตุ : แก้ไขชื่อสำมัญ รำยละเอียดคุณลักษณะ 
และทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จำกเดิม 
3 ปี (สิ้นสุดเมษำยน 2564) เป็น 6 ปี ตำมสิทธิเดิมที่
เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ครั้งแรก (สิ้นสุดเมษำยน 2567) เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับ
กำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำย ยำมำนิดิปีน 
ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride) แล้ว  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2564 
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180 03010056 ยำผสมอะม็อกซซีิลลินและคลำวลูำนกิแอซิด  
(โคอะม็อกซคิลำฟ) (Amoxicillin and Clavulanic 
acid (Co-amoxiclav)) (เอเอ็มเค : AMK) 

  
เมษำยน 
2561 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 1000 มิลลิกรัม (10 เม็ด)  กล่อง  65.00   
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 1000 มิลลิกรัม (14 เม็ด) กล่อง 91.00  
  3)  ชนิดเม็ด ขนำด 1000 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 650.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
181 03010057 ยำซิลเดนำฟิล (Sildenafil) 

(โทนำฟิล : TONAFIL) 
  เมษำยน 

2561 
  ชนิดเม็ด ขนำด 100 มิลลิกรัม (4 เม็ด) กล่อง 120.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88  ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
182 03010058 ยำแอมโลไดปิน (Amlodipine)   เมษำยน 

  1)  ชนิดเม็ด 5 มิลลิกรัม (100 เมด็)  กล่อง  70.00  2561 
  2)  ชนิดเม็ด 5 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด)  กล่อง  700.00   
  3)  ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด)  กล่อง  130.00   
  4)  ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด)  กล่อง 1,300.00   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88  ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
183 03010059 ยำมอนเทลูคำสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium)   เมษำยน 

  ชนิดเม็ดแบบเคี้ยว ขนำด 5 มิลลิกรัม (28 เมด็) กล่อง 400.00 2561 

 

 หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชนีวตักรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี เป็น 8 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่
เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวตักรรมไทยครัง้แรก (เดือน
เมษำยน 2561) เนื่องจำกบริษทัฯ ได้รับกำรรับรอง
ห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์ 
กำรแพทย์ ในขอบข่ำย ยำมอนเทลูคำสท์ โซเดียม 
(Montelukast Sodium) แลว้ ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม กรกฎำคม 2562 

  

 

184 03010060 ยำเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์  
(Levocetirizine dihydrochloride) 

  เมษำยน 
2561 

  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (10 เมด็) กล่อง 100.00  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 

185 03010061 ยำเซอทรำลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline HCl)   เมษำยน 
  ชนิดเม็ด ขนำด 50 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 230.00 2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
186 03010062 ยำโทพิรำเมท (Topiramate)    

  1) ชนิดเม็ด ขนำด 25 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 550.00 เมษำยน 2561 
  2) ชนิดเม็ด ขนำด 50 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 654.00  สิงหำคม 2561 
  3) ชนิดเม็ด ขนำด 100 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,230.00  สิงหำคม 2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
187 03010063 ยำลีโวฟลอกซำซนิ (Levofloxacin) 

(โวซิน : VOCIN) 
  เมษำยน 

2561 
  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 250 มิลลิกรัม (5 เม็ด) กล่อง 75.00  

  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 250 มิลลิกรัม (50 เม็ด) กล่อง 750.00  
  3)  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (5 เม็ด) กล่อง 133.00  
  4)  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 266.00  
  5)  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (50 เม็ด) กล่อง 1,330.00  
  6)  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 2,675.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
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188 03010064 ยำพรำมิเพซอล (Pramipexole)   เมษำยน 
  1) ชนิดเม็ด ขนำด 0.25 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 535.00 2561 
  2) ชนิดเม็ด ขนำด 1 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 1,695.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
189 03010065 ยำโซลิเฟนำซนิ ซักซิเนต (Solifenacin succinate)    

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 690.00 มีนำคม 2562 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 800.00 พฤษภำคม 2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถนุำยน 2564 (นร 0731.2/ว 98 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564) 
190 03010066 ยำเดส-ลอรำทำดนี (Desloratadine)   มิถุนำยน 

  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,300.00 2561 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎำคม 2564 (นร 0731.2/ว 112 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564) 

191 03010067 ยำรีบำมิไพด์ (REBAMIPIDE)   มิถุนำยน 
  ชนิดเม็ด ขนำด 100 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 642.00 2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎำคม 2564 (นร 0731.2/ว 112 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564) 
192 03010068 ยำเออร์บีซำร์แทน (Irbesartan) 

เออร์บิซำร์ : IRBEZAR 
  มิถุนำยน 

2561 
  ชนิดเม็ด ขนำด 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 230.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎำคม 2564 (นร 0731.2/ว 112 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564) 
193 03010069 ยำโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate)   มิถุนำยน 

  ชนิดเม็ด ขนำด 75 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 600.00 2561 
  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิกำรขึ้นทะเบียนฯ จำกเดิม 3 ปี 

(มิถุนำยน 2561 - มิถุนำยน 2564) เป็น 8 ปี นับตั้งแต่
เดือนที่ประกำศขึ้นทะเ บียนฯ (มิถุนำยน 2561 - 
มิถุนำยน 2569)  ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่ เนื่องจำก
องค์กำรฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำย  
ยำโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate) 
แล้ว ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2563 

   

194 03010070 ยำอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin (as dihydrate))   มิถุนำยน 
  1)  ชนิดแคปซูล ขนำด 250 มิลลิกรัม (6 แคปซูล) กล่อง 120.05 2561 

  
2)  ชนิดน้ ำแขวนตะกอน 200 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร  

(1 Bottle) 
กล่อง 185.11  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎำคม 2564 (นร 0731.2/ว 112 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564) 
195 03010071 ยำโอเมพรำโซล  (Omeprazole)   กรกฎำคม 

  ชนิดฉีด ขนำด 40 มิลลิกรัม (1 ขวด) กล่อง 56.00 2561 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2564 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 121 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2564) 

196 03010072 ยำเอนทีคำเวียร์ (Entecavir)   กรกฎำคม 

  
ชนิดน้ ำรับประทำน ขนำด 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
(ปริมำตร 210 มิลลิลิตร/ขวด) (1 ขวด) 

กล่อง 1,700.00 2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2564 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 121 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2564) 
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197 03010073 ยำอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) 
(มำนำซิธ : MANAZITH) 

  สิงหำคม 
2561 

  1) ชนิดแคปซูล ขนำด 250 มิลลิกรัม (6 แคปซูล)  แผง 105.00  

  
2) ชนิดผงสีขำว ขนำด 200 มิลลิกรัมต่อ  

5 มิลลิลิตร (ขนำดบรรจุ 15 มิลลิลิตร/ขวด) 
ขวด 135.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กันยำยน 2564 (นร 0731.2/ว 129 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564) 
198 03010074 ยำซีลีโคซบิ (Celecoxib)   สิงหำคม 

  
ชนิดแคปซูล ขนำด 200 มิลลิกรัม  
(100 แคปซูล)  

กล่อง 1,550.00 2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กันยำยน 2564 (นร 0731.2/ว 129 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564) 
199 03010075 ยำกำบำเพนติน (Gabapentin)  

(แก๊บติน : Gabtin) 
  สิงหำคม 

2561 
  ชนิดแคปซูล ขนำด 400 มิลลกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 428.00  

  

หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหำคม 2564) เป็น 6 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหำคม 2567)  
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
ในขอบข่ำยยำกำบำเพนติน (Gabapentin) ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กรกฎำคม 2565 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กันยำยน 2564 (นร 0731.2/ว 129 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564) 
200 03010076 ยำโรซูวำสแตตนิ (Rosuvastatin) 

(โรสแตติน : Rostatin) 
   

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 10 มิลลิกรัม เม็ด 8.90 มกรำคม 2562 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 20 มิลลิกรัม เม็ด 18.00 สิงหำคม 2561 

  

หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหำคม 2569)  
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
ในขอบข่ำยยำโรซูวำสแตติน (Rosuvastatin) ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กรกฎำคม 2565 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กันยำยน 2564 (นร 0731.2/ว 129 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564) 
201 03010077 ยำอิทอริค็อกซบิ (Etoricoxib) (เอ็กซิบ : EXIB)    

  1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 60 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 500.00 ตุลำคม 2561 
  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 90 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 540.00 ตุลำคม 2561 
  3) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 120 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 780.00 สิงหำคม 2561 

 

 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหำคม 2569)  
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน
ขอบข่ำย ยำอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib) แล้ว ในฉบับ
เพ่ิมเติม พฤษภำคม 2563 
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202 03010078 ยำซิลเดนำฟิล ซิเตรต (Sildenafil citrate)  
(ไซนำฟิล : SINAFIL) 

   

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 50 มิลลิกรัม (4 เมด็) กล่อง 58.00 กันยำยน 2562 
  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 100 มิลลิกรัม (2 เมด็) กล่อง 58.00 สิงหำคม 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสงิหำคม 2569) เนื่องจำกบริษัทฯ 
ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำย ยำซิลเดนำฟิล  
ซิเตรต (Sildenafil citrate) แลว้ ในฉบับมิถุนำยน 
2563 

   

203 03010079 ยำไดอะเซอรีน (Diacerein)   สิงหำคม 
  ชนิดแคปซูล ขนำด 50 มิลลิกรัม (30 แคปซูล) กล่อง 285.00 2561 

  

หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหำคม 2569) เนื่องจำกบริษัทฯ 
ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำย ยำไดอะเซอรีน 
(Diacerein) แล้ว 

   

204 03010080 ยำเอทอริคอกสบิ (etoricoxib) 
(ไบโอค๊อกซิบ : BIOCOXIB) 

  สิงหำคม 
2561 

  ชนิดเม็ด ขนำด 90 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 730.00  

 

 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหำคม 2569) เนื่องจำกบริษัทฯ 
ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบขำ่ย ยำเอทอรคิอกสิบ 
(etoricoxib) แล้ว ในฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2563 

   

205 03010081 ยำเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin 
hydrochloride) 

  
 

  
1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 750 มิลลิกรัม  

(100 เม็ด) 
กล่อง 475.00 สิงหำคม 

2561 

  
2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 1000 มิลลิกรัม  
 (100 เม็ด) 

กล่อง 610.29 กุมภำพันธ์ 
2562 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กันยำยน 2564 (นร 0731.2/ว 129 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564) 
206 03010082 ยำเมอร์ทำซำปนี (MIRTAZAPINE)   สิงหำคม 

  ชนิดเม็ด ขนำด 15 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 600.00 2561 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กันยำยน 2564 (นร 0731.2/ว 129 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564) 

207 03010083 ยำลำโมทริจีน (Lamotrigine)    
  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 25 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 250.00 พฤษภำคม 2562 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 50 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 350.00 สิงหำคม 2561 
  3) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 100 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 570.00 พฤษภำคม 2562 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กันยำยน 2564 (นร 0731.2/ว 129 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564) 
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208 03010084 ยำแคนดซีำร์แทน ซิลลซิีทิล (Candesartan 
cilexetil) (ฟินิล : FINIL) 

  
สิงหำคม 
2561 

  ชนิดเม็ด ขนำด 16 มิลลิกรัม  (28 เมด็) กล่อง 380.00  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กันยำยน 2564 (นร 0731.2/ว 129 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564) 

209 03010085 ยำซิลอสตำซอล (Cilostazol)   สิงหำคม 
  ชนิดเม็ด ขนำด 100 มิลลิกรัม  (100 เมด็) กล่อง 1,819.00 2561 

 

 หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหำคม 2564) เป็น 7 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่ เหลืออยู่ นับตั้ ง แต่ เดือนที่ ประกำศขึ้ น บัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหำคม 2568) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 
จำกกรมวิ ท ย ำศ ำสต ร์ ก ำ รแพท ย์  ใ นขอบข่ ำ ย  
ยำซิลอสตำซอล (Cilostazol) ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม ตุลำคม 2563 

   

210 03010086 ยำเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) (แอลเลอซิน : ELLEZIN) 

   

  1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 5 มิลลิกรัม (10 เมด็)   กล่อง 90.00 กันยำยน 2561 

 
 2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เมด็)  กล่อง 550.00 พฤษภำคม 

2563 

 
 หมำยเหตุ : เพ่ิมขนำดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง ของยำ

ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม พฤษภำคม 2563 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2564 (นร 0731.2/ว 145 ลงวันที่ 30 กนัยำยน 2564) 
211 03010087 ยำโมเมทำโซน ฟูโรเอต (Mometasone Furoate)   กันยำยน 

  1)  ชนิดครีม ขนำด 5 กรัม หลอด 25.00 2561 
  2) ชนิดครีม ขนำด 15 กรัม หลอด 60.00  

  

 หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวตักรรมไทย จำก
เดิม 3 ปี (สิ้นสดุกันยำยน 2564) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิเดมิที่
เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึน้บัญชีนวตักรรมไทย
ครั้งแรก (สิ้นสดุกันยำยน 2569) เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับ
กำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำย ยำโมเมทำโซน 
ฟูโรเอต (Mometasone Furoate) 

   

212 03010088 ยำเฟกโซเฟนำดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine 
Hydrochloride) (เมดิฟำสท์ : MEDIFAST) 

   

  
1)  ชนิดเม็ด ขนำด 60 มิลลิกรัม (100 เม็ด)   กล่อง 294.00 พฤษภำคม 

2563 

  
2)  ชนิดเม็ด ขนำด 180 มิลลิกรัม (10 เม็ด)   กล่อง 95.00 กันยำยน  

2561 

 

 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : ขอทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทย จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสดุกันยำยน 2564) เป็น 8 ปี 
ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกันยำยน 2569)เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ 
ในขอบข่ำย ยำเฟกโซเฟนำดีน ไฮโดรคลอไรด์ 
(Fexofenadine Hydrochloride) 
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213 03010089 ยำดูทำสเตอไรด์ (Dutasteride)   กันยำยน 
   ชนิดแคปซูล ขนำด 0.5 มิลลิกรัม (30 แคปซูล)  กล่อง 850.00 2561 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2564 (นร 0731.2/ว 145  ลงวันที่ 30 กันยำยน 2564) 
214 03010090 ยำโวริโคนำโซล (Voriconazole)   กันยำยน 

   ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 16,500.00 2561 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2564 (นร 0731.2/ว 145 ลงวันที่ 30 กนัยำยน 2564) 

215 03010091 ยำเซฟโฟเพอรำโซน และ ซัลแบคแตม 
(Cefoperazone and Sulbactam)  
(ซัลเพอร์เมด : SULPERMED) 

  ตุลำคม 
2561 

  ชนิดผงละลำยน้ ำส ำหรับฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำและ
กล้ำมเน้ือ 

   

  ขนำด 1 กรัม บรรจุในขวดแก้วใส Type I (1 ขวด) กล่อง 54.00  
  ชนิดผงละลำยน้ ำส ำหรับฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ    
  ขนำด 1.5 กรัม บรรจุในขวดแก้วใส Type I (1 ขวด) กล่อง 79.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 
216 03010092 ยำแอมโลดปิิน (Amlodipine)   

(แอมพีน : AMPINE, แอมวำส : AMVAS) 
   

  1) ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด)   กล่อง 470.00 ตุลำคม 2561 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (1,000 เม็ด)   กล่อง 870.00 พฤษภำคม 2562 
  หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดตุลำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลำคม 2569) เนื่องจำกบริษัทฯ 
ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำย ยำแอมโลดิปิน 
(Amlodipine) แล้ว ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม มิถุนำยน 2563 

   

217 03010093 ยำกำบำเพนติน (Gabapentin)  
(กำบำเร็กซ์ : Gabarex)   ตุลำคม 

2561 
  ชนิดแคปซูล ขนำด 300 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 340.00  
 

 

หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดตุลำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลำคม 2569) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำ
กำบำเพนติน (Gabapentin) ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม ธันวำคม 2564 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 
218 03010094 ยำคลำริโทรมัยซิน (Clarithromycin)    ตุลำคม 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง  110.00 2561 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,100.00  
 

 

 หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดตุลำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวตักรรมไทยครัง้แรก (สิน้สดุตลุำคม 2569) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำ
คลำริโทรมัยซิน (Clarithromycin) ในบัญชีนวตักรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม ธันวำคม 2564 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 



70 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

219 03010095 ยำกำบำเพนติน (Gabapentin) 
(เนอร์วิน : NERVIN) 

  ตุลำคม 
2561 

  ชนิดแคปซูล ขนำด 300 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 335.00  
  หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดตุลำคม 2564) เป็น 7 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลำคม 2568) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำ
กำบำเพนติน (Gabapentin) ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 
220 03010096 ยำเอฟฟำไวเร็นซ์ (Efavirenz)   ตุลำคม 

  ชนิดเม็ด ขนำด 600 มิลลิกรัม (30 เม็ด) ขวด 180.00 2561 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 

221 03010097 ยำทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมำเรต และ  
เอมทริซิตำบีน(Tenofovir Disoproxil Fumarate 
and Emtricitabine) 

  
ตุลำคม 
2561 

 
 

ชนิดเม็ด ทโีนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมำเรต  
300 มิลลิกรัม และเอมทริซิตำบีน 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด) 

ขวด 600.00  
 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 
222 03010098 ยำกำบำเพนทิน (Gabapentin)   

(กำแบนทิน : Gabantin) 
  ตุลำคม 

2561 
  ชนิดแคปซูล ขนำด 300 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 331.70  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 
223 03010099 ยำอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin)  

(ออนเซ็ท : ONZET®) 
  ตุลำคม 

2561 
  ชนิดผง ขนำด 200 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร  

(ขนำดบรรจุ 15 มิลลิลิตร) 
ขวด 171.20  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 
224 03010100 ยำวำลซำร์แทน (Valsartan tablets) 

(ออลแวน : ALLVAN) 
  

ตุลำคม 
2561 

  1) ชนิดเม็ด ขนำด 80 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 130.00  
  2) ชนิดเม็ด ขนำด 160 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 187.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 
225 03010101 ยำกำบำเพนติน (GABAPENTIN) 

(รอนติน : RONTIN) 
  

ตุลำคม 
2561 

  1)  ชนิดแคปซูล ขนำด 300 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 280.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 600 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 560.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 
226 03010102 ยำควิไทอะปนี (Quetiapine)    

  1) ชนิดเม็ด ขนำด 25 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 270.00 พฤษภำคม 
2562 

  2) ชนิดเม็ด ขนำด 100 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 450.00 พฤษภำคม 
2562 

  3) ชนิดเม็ด ขนำด 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 555.00 ตุลำคม 2561 
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 03010102 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดตุลำคม 2564) เป็น 5 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลำคม 2566) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำค
วิไทอะปีน (Quetiapine) 

   

227 03010103 ยำกำบำเพนติน (Gabapentin) 
(กำเพ็นติน : Gapentin) 

  
ตุลำคม 
2561 

  ชนิดแคปซูล ขนำด 300 มิลลิกรัม (30 แคปซูล)   กล่อง 90.00  
 

 

หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดตุลำคม 2564) เป็น 7 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดตุลำคม 2568) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำ
กำบำเพนติน (Gabapentin) ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม ธันวำคม 2564 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 
228 03010104 ยำโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride) 

(แอลไซม์ : Alzime) 
  

ตุลำคม 
2561 

  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 750.00  
 

 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึน้บัญชีนวตักรรมไทย จำก
เดิม 3 ปี (สิ้นสดุตุลำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิเดิมที่
เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึน้บัญชีนวตักรรมไทย
ครั้งแรก (สิ้นสดุตุลำคม 2569) เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำร
รับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบขำ่ย ยำโดนีพีซิล 
(Donepezil hydrochloride) แล้ว ในบัญชีนวตักรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2564 

  

 

229 03010105 ยำโดเนพีซิล ไฮโดรคลอไรด ์(Donepezil 
hydrochloride) (โดพซีิล : Dopezil) 

  ตุลำคม 
2561 

  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 800.00  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 

230 03010106 ยำเลโวฟล็อกซำซิน (Levofloxacin) 
(ซำเลซิน : Xalecin) 

  ตุลำคม 
2561 

  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,650.00  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 (นร 0731.2/ว 9 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2564) 

231 03010107 ยำแอมโลดิพิน (Amlodipine tablet)  
(แอมโลวำสค์ : Amlovasc) 

  
ตุลำคม 
2561 

  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (500 เม็ด) กล่อง 310.00  
232 03010108 ยำลีโวฟลอกซำซนิ (Levofloxacin) 

(ครำวิซิน : CRAVIXIN) 
  

ตุลำคม 
2561 

  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,360.00  



72 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

233 03010109 ยำทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมำเรต (Tenofovir 
disoproxil fumarate) 

  ธันวำคม 
2561 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 550.00  
  หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดธันวำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดธันวำคม 2569) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 
จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำยยำทีโนโฟเวียร์  
ไดโซพรอกซิล ฟูมำเรต (Tenofovir disoproxil fumarate) 
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ธันวำคม 2564 

   

234 03010110 ยำโอล์มีซำร์แทน มีดอ็กโซมิล (Olmesartan 
medoxomil) 

   

  1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 340.00 กรกฎำคม 
2562 

  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 40 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 590.00 ธันวำคม 
2561 

   หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวตักรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดธันวำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดธันวำคม 2569) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำยยำโอล์
มีซำร์แทน มีด็อกโซมิล (Olmesartan medoxomil) ใน
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ธันวำคม 2564 

   

235 03010111 ยำเลโวซิทิริซีน (Levocetirizine)  
(วำลิซ่ำ : Valiza) 

  
ธันวำคม 
2561 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (10 เมด็) กล่อง  80.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 800.00  
 

 
 
 
 
 
 

 หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดธันวำคม 2564) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดธันวำคม 2569) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำย
ยำเลโวซิทิริซีน (Levocetirizine) ในบัญชีนวตักรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม ธันวำคม 2564 

  

 

236 03010112 ยำเซอทรำลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline 
Hydrochloride) 
(สตำริน : Starin) 

  มกรำคม 
2562 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 50 มิลลิกรัม เม็ด 2.50  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 (นร 0731.2/ว 56  ลงวันที่ 31 มกรำคม 2565) 

237 03010113 ยำอทอวำสเตติน (Atorvastatin) 
(อะทอร์วิน : ATORVIN) 

   

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 214.00 กันยำยน 2562 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 700.00 ธันวำคม 2562 
  3)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 321.00 กันยำยน 2562 
  4)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,070.00 ธันวำคม 2562 
  5)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 40 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 615.00 กันยำยน 2562 
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 03010113 6)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 40 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 2,050.00 ธันวำคม 2562 
 (ต่อ) 7)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 80 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 1,250.00 มกรำคม 2562 
  8)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 80 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 3,700.00 มีนำคม 2562 
  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกรำคม 2570) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 
จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำย
ยำอทอวำสเตติน (Atorvastatin) ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2564 

   

238 03010114 ยำเนบิโวลอล (Nebivolol)   มกรำคม 
  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 498.00 2562 
  หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกรำคม 2570) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำย
ยำเนบิโวลอล (Nebivolol) ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม ธันวำคม 2564 

   

239 03010115 ยำพิทำวำสแตตนิ แคลเซียม (Pitavastatin 
calcuim) 

  มกรำคม 
2562 

  ชนิดเม็ด ขนำด 2 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,330.00  
   หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกรำคม 2570) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 
จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำยยำพิทำวำสแต
ติน แคลเซียม (Pitavastatin calcium) ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม ธันวำคม 2564 

   

240 03010116 ยำเมอโรพีเน็ม (MEROPENEM) 
(พีเน็ม เอ็ม เอ็ช : PENEM M.H.) 

  
มกรำคม 
2562 

  ชนิดผงละลำยน้ ำ ส ำหรับฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ    
  1) ขนำด 500 มิลลิกรัม (1 Vial) Vial 175.48  
  2) ขนำด 1 กรัม (1 Vial) Vial 216.14  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 (นร 0731.2/ว 56 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2565) 
241 03010117 ยำอิมิพีเน็มและซีลำสเตติน โซเดียม 

(Imipenem and Cilastatin Sodium) 
  มกรำคม 

2562 
  ชนิดผงละลำยน้ ำ ส ำหรับฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ 

อิมิพีเน็ม 500 มิลลิกรัม และซีลำสเตติน 500 
มิลลิกรัม (1 Vial) 

Vial 243.96  
 

  หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยชื่อผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย 
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤษภำคม 2565 
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242 03010118 ยำกลัยคลำไซด์ (Gliclazide)   กุมภำพันธ์ 
  ชนิดเม็ด ขนำด 60 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 909.00 2562 
  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดกุมภำพันธ์ 2565) เป็น 8 ปี ตำม
สิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกุมภำพันธ์ 2570) 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน
ขอบข่ำยยำกลัยคลำไซด์ (Gliclazide) ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม ธันวำคม 2564 

   

243 03010119 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin)    
(ไลบำลนิ : LYBALIN) 

  มีนำคม 
2562 

  ชนิดแคปซูล  ขนำด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 695.00  
  หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมีนำคม 2565) เป็น 4 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมีนำคม 2566) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำพ
รีกำบำลิน (Pregabalin) ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

  

 

244 03010120 ยำซีลีคอ็กซบิ (Celecoxib) 
(เพนเน็กซ์ : PAINEX) 

  มีนำคม 
2562 

  1) ชนิดแคปซูล ขนำด 200 มิลลิกรัม (30 แคปซูล) กล่อง 135.00  
  2) ชนิดแคปซูล ขนำด 200 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 425.00  
  3)ชนิดแคปซูล ขนำด 400 มิลลิกรัม (30 แคปซูล) กล่อง 485.00  
  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมีนำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมีนำคม 2570) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำซี
ลีค็อกซิบ (Celecoxib) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2565 (นร 0731.2/ว 105 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2565) 
245 03010121 

 
ยำเฟ็กโซเฟนำดีน ไฮโดรคลอไรด์ (FEXOFENADINE 
HYDROCHLORIDE) 
(อำวำฟำสท์ : AVAFAST) 

   

  1) ชนิดเม็ด ขนำด 180 มิลลิกรัม  (10 เมด็) กล่อง 74.00 มีนำคม 2562 
  2) ชนิดเม็ด ขนำด 180 มิลลิกรัม  (100 เมด็) กล่อง 630.00 พฤษภำคม 2563 
  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมีนำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมีนำคม 2570) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำยยำเฟ็ก
โซเฟนำดีน ไฮโดรคลอไรด์ (FEXOFENADINE 
HYDROCHLORIDE) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2565 (นร 0731.2/ว 105 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2565) 
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246 03010122 ยำเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide)   มีนำคม 
  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 1,000.00 2562 
  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมีนำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่ เหลืออยู่ นับตั้ ง แต่ เดือนที่ ประกำศขึ้ น บัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมีนำคม 2570) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำย 
ยำเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide) 

  

 

247 03010123 ไซโลสตำซอล (Cilostazol) 
(ไซลอซซำ : CYLOZZA) 

  เมษำยน 
2562 

  ชนิดเม็ด ขนำด 100 มิลลิกรัม  (100 เมด็) กล่อง 1,700.00  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2565 (นร 0731.2/ว 120 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2565) 

248 03010124 ยำเซอร์ทรำลีน (Sertraline)  
(โซทำลีน : Zotaline) 

  เมษำยน 
2562 

  ชนิดเม็ด ขนำด 50 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 129.47  
   หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 
  

 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2565 (นร 0731.2/ว 120 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2565) 
249 03010125 ยำโอแลนซำพีน (Olanzapine)   เมษำยน 

  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม  (30 เมด็) กล่อง 1,780.00 2562 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2565 (นร 0731.2/ว 120 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2565) 

250 03010126 ยำวำลซำร์แทน (Valsartan) 
(วำลซำร์แทน จีพโีอ : Valsartan GPO) 

   

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 80 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 120.00 ตุลำคม 2563 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 160 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 195.00 เมษำยน 2562 
  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

ของยำวำลซำร์แทน (Valsartan) ขนำดควำมแรง 160 
มิลลิกรัม จำกเดิม 3 ปี (เมษำยน 2562 - เมษำยน 
2565) เป็น 8 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นทะเบียนฯ 
(เมษำยน 2562 - เมษำยน 2570) ตำมสิทธิเดิมที่
เหลืออยู่ เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรอง
ห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำย ยำวำลซำร์แทน 
(Valsartan) ขนำดควำมแรง 160 มิลลิกรัม 

   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย เฉพำะขนำด 80 มิลลิกรัม มีผลตั้งแต ่1 พฤษภำคม 2565 (นร 0731.2/ว 120 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2565) 
251 03010127 ยำเลฟแอมโลดิพนิ (Levamlodipine)   เมษำยน 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 2.5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 200.00 2562 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 250.00  
   หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดเมษำยน 2565) เป็น 8 ปี นับตั้งแต่
เดือนที่ประกำศขึ้นทะเบียนฯ (เมษำยน 2562 - เมษำยน 
2570) ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่ เนื่องจำกบริษัทฯ  
ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025  
จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำย  
ยำเลฟแอมโลดิพิน (Levamlodipine) 
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252 03010128 ยำเอนเทคคำเวียร์ (Entecavir) 
(ออรำต้ำ : Orata) 

   

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 0.5 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 1,070.00 กันยำยน  
2562 

  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 1 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 6,500.00 พฤษภำคม 
2562 

   หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดพฤษภำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำม
สิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภำคม 2570) 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน
ขอบข่ำยยำเอนเทคคำเวียร์ (Entecavir) ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 
253 03010129 ยำมอนเทลูคำสท์ (Montelukast) 

(มอนทูแลร์ : MONTULAIR) 
   

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 10 มิลลิกรัม (28 เมด็) กล่อง 185.00 พฤษภำคม 
2562 

  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 660.00 สิงหำคม  
2562 

  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดพฤษภำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำม
สิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภำคม 2570) 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน
ขอบข่ำยยำซินำแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet 
hydrochloride) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
สิงหำคม 2565 

   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134  ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 
254 03010130 ยำซินำแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet 

hydrochloride) 
  พฤษภำคม 

2562 
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 25 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 15,000.00  
  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดพฤษภำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำม
สิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภำคม 2570) 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน
ขอบข่ำยยำซินำแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet 
hydrochloride) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
สิงหำคม 2565 

   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 
255 03010131 ยำเมโทรนิดำโซล (METRONIDAZOLE)   พฤษภำคม 

  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ ขนำด 500 มิลลิกรัมต่อ 
100 มิลลิลิตร (1 ขวด) 

ขวด 18.19 2562 

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 
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256 03010132 ยำไซโปรฟลอกซำซนิ (Ciprofloxacin)   พฤษภำคม 
  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ ขนำด 200 มิลลิกรัมต่อ 

100 มิลลิลิตร (1 ขวด) 
กล่อง 35.00 2562 

 
ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 

257 03010133 ยำริโทนำเวียร์ (Ritonavir)   พฤษภำคม 
      ชนิดเมด็ ขนำด 100 มิลลิกรัม (30 เม็ด) ขวด 706.20 2562 

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 
258 

 
03010134 ยำเอฟำไวเรนซ์ เอ็มไตรไซทำบีน และทโีนโฟเวียร์  

ไดโซพรอกซิล ฟูมำเรต (Efavirenz, Emtricitabine 
and Tenofovir Disoproxil Fumarate) 
(จีพีโอ-เวียร์ ที : GPO - VIR T) 

  พฤษภำคม 
2562 

  ชนิดเม็ด ประกอบด้วย Efavirenz 600 มิลลิกรัม/
Emtricitabine 200 มิลลิกรัม/Tenofovir 
Disoproxil Fumarate 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด) 

ขวด 700.00  

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 
259 03010135 ยำเบต้ำฮีสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Betahistine 

dihydrochloride)  

  พฤษภำคม 

2562 

  ชนิดเม็ด ขนำด 24 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 490.00  

260 03010136 ยำโวริโคนำโซล (Voriconazole) 

(วำนำโซล : Vanazole) 

  พฤษภำคม 

2562 

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 50 มิลลิกรัม  เม็ด 338.84  

  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 200 มิลลิกรัม  เม็ด 421.72  

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 

261 03010137 ยำเมโรพีเนม (Meropenam)   

(โมเนม (เมโรพีเนม) : Monem (Meropenem)) 

  พฤษภำคม 

2562 

  1)  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ ขนำด 500 มิลลิกรัม (1 Vial) Vial 179.00  

  2)  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ ขนำด 1 กรัม (1 Vial) Vial 210.00  

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 

262 03010138 ยำมีแมนทิน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine 

hydrochloride) 

  พฤษภำคม 

2562 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 385.00  

  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 770.00  

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 

263 03010139 ยำแอมโลดิพิน (Amlodipine) 
(แอมโลเพรส : AMLOPRESS) 

  พฤษภำคม 
2562 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด  5 มิลลิกรัม (100 เมด็) กล่อง 70.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด  5 มิลลิกรัม (500 เมด็) กล่อง 350.00  
  3) ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 130.00  
  4) ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (500 เม็ด) 

 
กล่อง 

 
650.00 
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 03010139 
(ต่อ) 

 หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดพฤษภำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภำคม 2570) เนื่องจำกบริษัทฯ 
ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำกกรม
วิทยำศำสตร ์กำรแพทย์ ในขอบข่ำยยำแอมโลดิพิน 
(Amlodipine) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
ตุลำคม 2565 

  

 

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 
264 03010140 ยำฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) 

(ฟีแนส : FINAS) 
  พฤษภำคม 

2562 
  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม บรรจุแบบแผงสตริป

อลูมิเนียม-อลูมิเนียม (30 เม็ด) 
กล่อง 135.00  

  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม บรรจุแบบแผง 
บลิสเตอร์อลูมิเนียม-พีวีซี (30 เม็ด) 

กล่อง 135.00  

  3)  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม บรรจุในขวดแก้วสีชำ 
(100 เม็ด) 

ขวด 450.00  

  4)  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม บรรจุในขวดแก้วสีชำ 
(500 เม็ด) 

ขวด 2,250.00  

   หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดพฤษภำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำม
สิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤษภำคม 2570) 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน
ขอบข่ำยยำฟิแนส-เทอไรด์ (Finasteride) ในบัญชี
นวัตกรรม ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

   

265 03010141 ยำแอมโลดิพีน (Amlodipine) 
(โลดปิีน 10 : LODIPINE 10) 

  พฤษภำคม 
2562 

  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 127.00  
ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2565 (นร 0719.2/ว 134 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565) 

266 03010142 ยำโดเนพิซิล ฮัยโดรคลอไรด์ (Donepezil 
Hydrochloride) 
(โดรำเซปต์ : DORACEPT)  

  กรกฎำคม 
2562 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 450.00  
  2) ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 600.00  
   หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดกรกฎำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำม
สิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกรกฎำคม 2570) 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน
ขอบข่ำยยำโดเนพิซิลฮัยโดรคลอไรด์ (Donepezil 
Hydrochloride) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
พฤษภำคม 2565 

   



79 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

267 03010143 
 

ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin) 
(เนอร์วิกำ : NERVICA) 

  กรกฎำคม 
2562 

  1) ชนิดแคปซูล ขนำด 25 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 530.00  
  2) ชนิดแคปซูล ขนำด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 663.00  
  3) ชนิดแคปซูล ขนำด 150 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 1,060.00  
   หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดกรกฎำคม 2565) เป็น 7 ปี ตำม
สิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกรกฎำคม 2569) 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน
ขอบข่ำยยำพรีกำบำลิน (Pregabalin) ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2565 (นร 0719.2/ว 153 ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2565) 
268 03010144 

 
ยำโอแลนซำพีน (Olanzapine) 
(โอลำพิน : OLAPIN) 

  กรกฎำคม 
2562 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 1,750.00  
  หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดกรกฎำคม 2565) เป็น 4 ปี ตำม
สิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกรกฎำคม 2566) 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน
ขอบข่ำยยำโอแลนซำพีน (Olanzapine) ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2565 (นร 0719.2/ว 153 ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2565) 
269 03010145 ยำโบเซนแทน (BOSENTAN)   สิงหำคม 

  ชนิดเม็ด ขนำด 125 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 45,000.00 2562 
  หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหำคม 2565) เป็น 7 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหำคม 2569) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำ
โบเซนแทน (BOSENTAN) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

270 03010146 ยำเซเรคอกสบิ (Celecoxib) (เซลซิบ : CELXIB)    
  1) ชนิดแคปซูล ขนำด 200 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 1,400.00 สิงหำคม 2562 
  2) ชนิดแคปซูล ขนำด 400 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 1,617.00 พฤศจิกำยน  

2562 
  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหำคม 2565) เป็น 7 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่ เหลืออยู่ นับตั้ ง แต่ เดือนที่ ประกำศขึ้ น บัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหำคม 2569) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำยยำ
เซเรคอกสิบ (Celecoxib) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 
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271 03010147 ยำทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมำเรท (Tenofovir 
Disoproxil Fumarate) 
(ทีนีเวียร์ : TENEVIR) 

  สิงหำคม 
2562 

  ชนิดเม็ด  ขนำด 300 มิลลิกรัม (30 เมด็) ขวด 342.00  
ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กันยำยน 2565 (นร 0719.2/ว 176 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2565) 

272 03010148 ยำดีเฟอรำซิรอก (Deferasirox)   สิงหำคม 
  ชนิดเม็ด ขนำด 250 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 898.80 2562 
  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตัง้แต่เดอืนที่ประกำศขึ้นบัญชนีวตักรรม
ไทยครั้งแรก (สิ้นสดุสงิหำคม 2570) เนื่องจำกบริษัทฯ 
ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 
จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำย 
ยำดีเฟอรำซิรอก (Deferasirox) ในบัญชีนวตักรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤษภำคม 2565 

   

273 03010149 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin capsule) 
(โปบำลิน : Pobalin) 

   

  1)  ชนิดแคปซูล ขนำด 25 มิลลิกรัม (56 เม็ด) กล่อง 490.00 พฤษภำคม 2563 
  2)  ชนิดแคปซูล ขนำด 75 มิลลิกรัม (56 เม็ด) กล่อง 735.00 สิงหำคม 2562 
  หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) ชนิดแคปซูล ขนำด 

25 มิลลิกรัม (56 เม็ด) ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม พฤษภำคม 2563 

   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กันยำยน 2565 (นร 0719.2/ว 176 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2565) 
274 03010150 ยำแคนดซีำร์แทน ซิลลซิีทิล (Candesartan 

Cilexetil)  
(แคนดำ : KANDA) 

  กันยำยน 
2562 

  ชนิดเม็ด ขนำด 16 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 378.00  
ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2565 (นร 0719.2/ว 195 ลงวันที่ 30 กนัยำยน 2565) 

275 03010151 ยำมำนิดปิีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine 
Hydrochloride) 
(คำดิพลอท : Cardiplot) 

  กันยำยน 
2562 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 270.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (500 เม็ด) กล่อง 1,350.00  
   หมำยเหตุ : ขอทบทวนสิทธใินกำรขึ้นบัญชีนวตักรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสดุกันยำยน 2565) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวตักรรม
ไทยครั้งแรก (สิ้นสดุกันยำยน 2570) เนื่องจำกบริษัทฯ 
ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบขำ่ย ยำมำนดิิปีน  
ไฮโดรคลอไรด ์(Manidipine Hydrochloride) แล้ว  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2564 

   

276 03010152 ยำอิทอริค็อกซบิ (Etoricoxib)  
(นำคอ็กซบิ : NACOXIB) 

  กันยำยน 
2562 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 90 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 480.00  
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277 03010153 ยำเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine 
hydrochloride) 
(เมมซ่ำ : MEMXA) 

  ตุลำคม 
2562 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 450.00  
ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2565 (นร 0719.2/ว 4 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2565) 

278 03010154 ยำโรซูวำสทำทิน (Rosuvastatin) 
(โรวำสทอร์ : ROVASTOR) 

  ตุลำคม 
2562 

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 135.00  
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 20 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 364.00  
  หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 

ขนำด 10 มิลลิกรัม (28 เมด็) และแก้ไขรำยละเอียด
ผลงำน ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤษภำคม 2565 

   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2565 (นร 0719.2/ว 4 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2565) 
279 03010155 ยำโมซิฟล็อกซำซิน (Moxifloxacin)   ตุลำคม 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 400 มิลลิกรัม (5 เมด็) กล่อง 250.00 2562 
ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2565 (นร 0719.2/ว 4 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2565) 

280 03010156 ยำโทพิรำเมท (Topiramate) 
(ไพโทเมท : PITOMATE) 

  
 

 
 

1)  ชนิดเม็ด ขนำด 25 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 685.00 พฤษภำคม 
2563 

 
 

2)  ชนิดเม็ด ขนำด 50 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 890.00 พฤษภำคม 
2563 

  3)  ชนิดเม็ด ขนำด 100 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,290.00 ตุลำคม 2562 
  หมำยเหตุ :  

1.  ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชนีวตักรรมไทย จำกเดมิ  
3 ปี เป็น 8 ปี ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม
ธันวำคม 2562 

2.  เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) ชนดิเม็ด ขนำด 25 
มิลลิกรัม (60 เม็ด) และรำยกำรล ำดับที ่2) ชนดิ
เม็ด ขนำด 50 มิลลิกรัม (60 เม็ด) ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤษภำคม 2563 

  

 

281 03010157 ยำโรซูวำสเตติน (Rosuvastatin) 
(โคเลสเตอร์ : Cholestor) 

   

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 300.00 พฤศจิกำยน 
2562 

  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 390.00 พฤศจิกำยน 
2563 

  หมำยเหตุ : แก้ไขรำยละเอียดคุณสมบัติและทบทวน
สิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุด
พฤศจิกำยน 2565) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่
นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก 
(สิ้นสุดพฤศจิกำยน 2570) เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำร
รับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 จำกกรม
วิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ ในขอบข่ำยยำโรซูวำสเตติน 
(Rosuvastatin) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
ตุลำคม 2565 
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282 03010158 ยำเลวีไทรำซีแทม (Levetiracetam) 
(เลตตำ : Letta) 

   

  1) ชนิดเม็ด ขนำด 250 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 380.00 มกรำคม 2564 
  

2) ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (60 เม็ด) 
กล่อง 

 
1,615.00 

 
พฤศจิกำยน

2562 
  หมำยเหตุ : แก้ไขรำยละเอียดคุณสมบัติและทบทวนสิทธิ

ในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดพฤศจิกำยน 
2565) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่
ประกำศขึ้นบัญชีนวตักรรมไทยครัง้แรก (สิน้สุดพฤศจิกำยน 
2570) เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย ์ใน
ขอบข่ำยยำเลวีไทรำซีแทม (Levetiracetam) ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ตุลำคม 2565 

  

 

283 03010159 ยำไฮดรอกซีคลอโรควิน ซัลเฟต
(Hydroxychloroquine sulfate) 

  พฤศจิกำยน 
2562 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 200 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 450.00  
  หมำยเหตุ : ปรับรำคำขนำดบรรจุ 100 เม็ด/กล่อง และ

เพ่ิมขนำดบรรจุ 200 เม็ด/ขวด 
  

 

284 03010160 ยำเออบีซำร์แทน (Irbesartan) (Besanta Tablet)   พฤศจิกำยน 
  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 150 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 208.00 2562 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 236.00  

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 ธันวำคม 2565 (นร 0719.2/ว 17 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2565) 
285 03010161 ยำโรสุวำสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin  

(as calcium)) 
(ซูโรติน : SUROTIN) 

  
พฤศจิกำยน 

2562 

  1) ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 302.18  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 532.67  
 

 
หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี เป็น 8 ปี ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม มกรำคม 2563 

  
 

286 03010162 ยำโรซูวำสเตติน แคลเซียม (Rosuvastatin Calcium)  
(โอทำกิล : OTAGIL) 

  ธันวำคม 
2562 

  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 540.00  
  หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดธันวำคม 2565) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดธันวำคม 2570) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำ
โรซูวำสเตติน แคลเซียม (Rosuvastatin Calcium) ใน
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

287 03010163 ยำไรวำสติกมีน ไฮโดรเจนทำร์เทรต (Rivastigmine 
Hydrogen Tartrate) 

  
 

  1)  ชนิดแคปซูล ขนำด 1.5 มิลลิกรัม  (100 แคปซูล) กล่อง 2,980.00 ธันวำคม 2562 
  2)  ชนิดแคปซูล ขนำด 3 มิลลิกรัม  (100 แคปซูล) กล่อง 2,980.00 มกรำคม 2563 
  หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 2) ขนำด 3 มิลลิกรัม 

(100 แคปซูล) 
   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มกรำคม 2566 (นร 0719.2/ว 41 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2565) 
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288 03010164 ยำอะโทวำสแตติน แคลเซียม (Atorvastatin 
calcium) 
(ไลโปสแตท : LIPOSTAT) 

  
 

 
 

1)  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 680.00 พฤษภำคม 
2563 

 
 

2)  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 760.00 พฤษภำคม 
2563 

 
 

3)  ชนิดเม็ด ขนำด 40 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 856.00 มกรำคม 
2563 

  หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) ชนิดเม็ด ขนำด 10 
มิลลิกรัม (100 เม็ด) และรำยกำรล ำดับที ่2) ชนดิเม็ด 
ขนำด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด)  

   

289 03010165 ยำมอกซิฟลอกซำซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin 
hydrochloride) 

  
มกรำคม 
2563 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 400 มิลลิกรัม (5 เม็ด) กล่อง 327.60  
 

 
2) ชนิดน้ ำ ส ำหรับหยอดตำ ขนำด 0.5% บรรจุขวดละ 

5 มิลลิลิตร (10 ขวด) 
กล่อง 1,140.00  

290 03010166 ยำซูมำทริปแทน (Sumatriptan)   มกรำคม 
  ชนิดเม็ด ขนำด 50 มิลลิกรัม (4 เมด็) กล่อง 447.80 2563 
 

 

หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2566) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกรำคม 2571) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำซู
มำทริปแทน (Sumatriptan) ในบัญชีนวตักรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 

  

 

291 03010167 ยำโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil 
hydrochloride) 
(เซฟเทีย : CEPTIA) 

  มกรำคม 
2563 

  ชนิดเม็ดแตกตัวและละลำยในปำก  
ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เมด็) 

กล่อง 570.00  

  หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2566) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกรำคม 2571) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำ
โดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil 
hydrochloride) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
สิงหำคม 2565 

   

292 03010168 ยำพำรำเซตำมอล 325 มิลลกิรัม และ ยำทรำมำดอล 
37.5 มิลลิกรัม (Paracetamol 325 mg and 
Tramadol HCI 37.5 mg) 

  มีนำคม  
2563 

  ชนิดแคปซูล ยำพำรำเซตำมอล 325 มิลลิกรัม     
และยำทรำมำดอล 37.5 มิลลิกรัม (30 แคปซูล) 

กล่อง  159.00  
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293 03010169 ยำไอวำบรำดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ivabradine 
Hydrochloride) 

   

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เมด็) กล่อง 2,675.00 พฤษภำคม 2563 
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 7.5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 3,000.00 มีนำคม 2563 
  หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) ชนิดเม็ดเคลือบ

ฟิล์ม ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) 
   

294 03010170 ยำซีลีคอกซบิ (Celecoxib)  
(ไซเบ็ก : CYBEC) 

  มีนำคม  
2563 

  ชนิดแคปซูล ขนำด 200 มิลลิกรัม (100 แคปซูล) กล่อง 1,500.00  
295 03010171 ยำทิคำกรีเลอร์ (Ticagrelor)    เมษำยน 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 90 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 1,400.00 2563 
296 03010172 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin)  

(พีบำริน : PEBARIN) 
  

เมษำยน 
2563 

  1) ชนิดแคปซูล ขนำด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 695.00  
  2) ชนิดแคปซูล ขนำด 150 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 1,316.00  

297 03010173 ยำโดนีพซีิล ไฮโดรคลอไรด์ ออโรดิสเพิสสิเบิ้ล 
(Donepezil hydrochloride Orodispersible)  
(โทนิเซ็พ เอฟดีที : TONIZEP FDT) 

  เมษำยน 
2563 

  1)  ชนิดเม็ดแตกตัวในปำก ขนำด 5 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 550.00  
  2)  ชนิดเม็ดแตกตัวในปำก ขนำด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 830.00  
  3)  ชนิดเมด็แตกตวัในปำก ขนำด 10 มิลลิกรัม (280 เมด็) กล่อง 6,100.00  

298 03010174 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin) 
(พรีเพนติน : PREPENTIN) 

  เมษำยน 
2563 

  ชนิดแคปซูล ขนำด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) 
 

กล่อง 620.00  

299 03010175 ยำอิทอริค็อกสบิ (Etoricoxib) 
(ทอร์โคเซีย : TORCOZIA) 

  
 

  1) ชนิดเม็ด ขนำด 90 มิลลิกรัม (5 เมด็) กล่อง 80.00 พฤษภำคม 2563 
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 90 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 145.00 เมษำยน 2563 
  3)  ชนิดเม็ด ขนำด 90 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 430.00 เมษำยน 2563 
  หมำยเหตุ : เพ่ิมขนำดบรรจุ 5 เม็ด/กล่อง ของยำชนิดเม็ด 

ขนำด 90 มิลลิกรัม 
   

300 03010176 ยำรำซำจิลีน (Rasagiline)   พฤษภำคม 
  ชนิดเม็ด ขนำด 1 มิลลิกรัม (28 เมด็) กล่อง 4,700.00 2563 

301 03010177 ยำอะทอร์วำสแททิน (Atorvastatin) 
(โทวำสตนิ : TOVASTIN ) 

  พฤษภำคม 
2563 

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 110.00  
  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 40 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 195.00  
  3) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 40 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 600.00  
   หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) ชนิดเมด็เคลือบฟิล์ม 

ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เมด็) และแก้ไขรำยละเอียด
ผลงำน ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤษภำคม 
2565 
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302 03010178 ยำเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) 
(เลฟตริซิน : LEVTRIZIN) 

  พฤษภำคม 
2563 

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 5 มิลลิกรัม (10 เมด็) กล่อง 58.00  
  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เมด็) กล่อง 550.00  

303 03010179 ยำซิลเดนำฟิล (Sildenafil) 
(ซิลเดนำฟิล จีพโีอ : SILDENAFIL GPO) 

  พฤษภำคม 
2563 

      ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 792.87  
304 03010180 ยำมอกซิฟลอกซำซิน (Moxifloxacin) 

(มอกซิฟลอกซ์ จีพีโอ : MOXIFLOX GPO) 
  พฤษภำคม 

2563 
      ชนิดเม็ด ขนำด 400 มิลลิกรัม (5 เม็ด) กล่อง 246.10  

305 03010181 ยำคำร์วีดิลอล (Carvedilol) 
(คำร์โวลอล : CARVOLOL) 

  พฤษภำคม 
2563 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 6.25 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 214.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 12.50 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 267.50  

306 03010182 ยำฟิลกรำสทิม (Filgrastim)    
  1)  ควำมแรง 300 microgram/ml ปริมำตร 1 มิลลิลิตร 

บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ 
Vial 642.00 พฤษภำคม 

2563 
  2)  ควำมแรง 300 microgram/ml ปริมำตร 1 มิลลิลิตร 

บรรจุในหลอดฉีดยำที่มีเข็มฉดียำถำวรพร้อมใช้  
Syringe 749.00 พฤษภำคม 

2563 
  3)  ควำมแรง 300 microgram/ml ปริมำตร 1.6 

มิลลิลิตร บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ (เทียบเท่ำ 
Filgrastim 480 mcg) 

Vial 970.00 ตุลำคม  
2563 

  หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่  3) ควำมแรง 300 
microgram/ml ปริมำตร 1.6 มิลลิลิตร บรรจุในขวดแก้ว
พร้อมใช้  ( เทียบเท่ำ Filgrastim 480 mcg) ในฉบับ
เพ่ิมเติม ตุลำคม 2563 

   

307 03010183 ยำเลวีไทรำซีแทม (Levetiracetam) 
(มิลลิแตม : MILLITAM) 

  พฤษภำคม 
2563 

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 250 มิลลิกรัม บรรจุใน
แผงพีวีซี - อลูมิเนียม บลิสเตอร์ (30 เม็ด) 

กล่อง 380.00  

  2)  ชนิดเมด็เคลือบฟิล์ม ขนำด 250 มิลลิกรัม บรรจุใน
แผงพีวีซี - อลูมิเนียม บลิสเตอร์ (60 เม็ด) 

กล่อง 590.00  

  3)  ชนิดเมด็เคลือบฟิล์ม ขนำด 500 มิลลิกรัม บรรจุใน
แผงพีวีซี - อลูมิเนียม บลิสเตอร์ (30 เม็ด) 

กล่อง 585.00  

  4)  ชนิดเมด็เคลือบฟิล์ม ขนำด 500 มิลลิกรัม บรรจุใน
แผงพีวีซี - อลูมิเนียม บลิสเตอร์ (60 เม็ด) 

กล่อง 1,100.00  

308 03010184 ยำเลโวฟล็อกซำซิน (Levofloxacin) 
(โวฟล็อก : VOFLOX) 

  พฤษภำคม 
2563 

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 250 มิลลิกรัม บรรจุใน
แผงพีวีซี -อลูมิเนียม (5 เม็ด) 

กล่อง 64.00  

  2)  ชนิดเมด็เคลือบฟิล์ม ขนำด 500 มิลลิกรัม บรรจุใน
แผงพีวีซี -อลูมิเนียม (5 เม็ด) 

กล่อง 82.00  

309 03010185 ยำอะบำคำเวียร์ (Abacavir) 
(อะบำคำเวียร์ จีพีโอ : ABACAVIR GPO) 

  มิถุนำยน 
2563 

       ชนิดเมด็ ขนำด 300 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 650.56  
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310 03010186 ยำไซโลโดซิน (Silodosin) 
(ซิโดรี : SIDORY) 

  มิถุนำยน 
2563 

       ชนิดเมด็เคลือบฟิล์ม ขนำด 4 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 380.00  
  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย คือ 

บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ำกัด และเพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 
1 รำย คือ บริษัท เมดไลน์ จ ำกัด ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม ตุลำคม 2563 

   

311 03010187 ยำวิลดำกลปิติน (Vildagliptin) 
(เดย์วัส : DAYVUS) 

  มิถุนำยน 
2563 

       ชนิดเมด็ ขนำด 50 มิลลิกรัม (56 เมด็) กล่อง 1,000.00  
312 03010188 ยำโดเนเพซิล (Donepezil)  

(โดนีเซฟท์ : Donecept) 
  มิถุนำยน 

2563 
      ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 482.00  

313 03010189 ยำกำบำเพนติน (Gabapentin)  
(นิวเพนติน : Neupentin) 

  มิถุนำยน 
2563 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 300 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 350.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 400 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 435.00  
  3)  ชนิดเม็ด ขนำด 600 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 570.00  

314 03010190 ยำอีซีทีไมบ์ (Ezetimibe) 
(มิบีซ : MIBEAZ) 

  
มิถุนำยน 

2563 
  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 481.50  
 

 
 
 
 
 

 หมำยเหตุ : ขอทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวตักรรม
ไทย จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสดุมิถุนำยน 2566) เป็น 8 ปี 
ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมิถุนำยน 2571) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ในขอบข่ำย ยำอี
ซีทีไมบ์ (Ezetimibe) 

  

 

315 03010191 ยำริสเพอริโดน (Risperidone) 
(ริสเพอริโดน จีพีโอ : RISPERIDONE GPO) 

  กรกฎำคม 
2563 

  ชนิดสำรละลำยน้ ำ ขนำด 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  
(30 มิลลิลิตร/ขวด) 

ขวด 119.84  

316 03010192 ยำไตรมตีำซดิีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Trimetazidine 
diHCL) 
(มำทีนอล เอ็มอำร์ : MATENOL MR) 

  กรกฎำคม 
2563 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 35 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 430.00  
317 03010193 ยำอะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) 

(มิวโคติก เอชดี : MUCOTIC HD) 
  กรกฎำคม 

2563 
  ชนิดผง ขนำด 600 มิลลิกรัม (50 ซอง/กล่อง) กล่อง 321.00  

318 03010194 ยำเซอร์ทรำลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline 
hydrochloride) 
(เซลโรทีน : SELROTINE) 

  
กรกฎำคม 

2563 

  ชนิดเม็ด ขนำด 50 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 87.00  
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319 03010195 ยำอิมิพีเนม โมโนไฮเดรท และซิลลำสแตตนิ โซเดียม 
(Imipenem monohydrate and Cilastatin 
sodium)  
(ไซอะเนม ชนดิฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ : Sianem IV 
Injection) 

  

กรกฎำคม 
2563 

 
 

ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ ขนำด 500 มิลลิกรัม  
(1 Vial) 

กล่อง 275.00 
 

320 03010196 ยำเซฟฟีพิม ไดไฮโดรคลอไรด์ (Cefepime  
(as dihydrochloride))  
(เซฟำแมกซ์ : Cefamax) 

  
กรกฎำคม 

2563 

  ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ ขนำด 1 กรัม (1 Vial) กล่อง 155.00  
321 03010197 ยำเซฟดิเนียร์ (Cefdinir)  

(ไดนิเซฟ ฟอร์ ซัสเพนชั่น : Dinicef for Suspension) 
  กรกฎำคม 

2563 
   ชนิดผงส ำหรับละลำยเป็นยำน้ ำแขวนตะกอน  

ขนำด 125 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร (1 ขวด) 
กล่อง 114.00  

322 03010198 ยำโดริพีเนม (Doripenem)  
(โดริโอ : Dorio)  

  กรกฎำคม 
2563 

  ชนิดฉีด ขนำด 500 มิลลิกรัม (1 Vial) Vial 740.00  
323 03010199 ยำอิทอริค็อกซบิ (Etoricoxib) (อำโคนำ : Arcona)    

  1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 60 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 
 

330.00 
 

มกรำคม  
2564 

  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 90 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 
 

480.00 
 

มกรำคม  
2564 

  3) ชนิดเม็ดเคลอืบฟิล์ม ขนำด 120 มิลลิกรมั (30 เมด็) กล่อง 
 

630.00 
 

สิงหำคม 
2563 

  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดสิงหำคม 2566) เป็น 8 ปี ตำมสทิธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดสิงหำคม 2571) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำยยำอิ
ทอริค็อกซิบ (Etoricoxib) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม ตุลำคม 2565 

  

 

324 
 

03010200 ยำดีเฟอรำซิรอก (Deferasirox) 
(เอ็กซซีร็อกซ์ : EXSIROX) 

  กันยำยน 
2563 

  ชนิดเม็ด ขนำด 250 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 830.00  
 

 

 หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดกันยำยน 2566) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดกันยำยน 2571)  
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
ในขอบข่ำยยำดีเฟอรำซิรอก (Deferasirox) ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 
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325 03010201 ยำไลเนโซลดิ (Linezolid) 
(ลินิซ : LINEAZ) 

  
กันยำยน 

2563 
  ชนิดเม็ด ขนำด 600 มิลลิกรัม (10 เม็ด) กล่อง 9,600.00  

326 03010202 ยำโมซำไพรด์ ซิเตรต (Mosapride Citrate) 
(มำซท์ : MAZT) 

  
กันยำยน 

2563 
  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 360.00  

327 03010203 ยำโคลนี ฟีโนไฟเบรต (Choline Fenofibrate) 
(ออมนิพิกซ์ : OMNIPIX) 

  กันยำยน 
2563 

  ชนิดแคปซูล ขนำด 135 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 480.00  
328 03010204 ยำเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide) 

(เคอร์เทท : KERTET) 
  กันยำยน 

2563 
  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 1,000.00  

329 03010205 ยำออกทรีโอไทด์ (Octreotide) 
(ออกเทรีย : Octrea) 

  พฤศจิกำยน 
2563 

  ควำมแรง 100 microgram/ml  
ขนำดบรรจุ 1 มิลลิลิตร 

syringe  280.00  

   หมำยเหตุ : ขอทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวตักรรม
ไทย จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสดุพฤศจิกำยน 2566) เป็น 8 ปี 
ตำมสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤศจิกำยน 2571)
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน
ขอบข่ำย ยำออกทรีโอไทด์ (Octreotide) 

   

330 03010206 ยำเลวีไทรำซีแทม (Levetiracetam) 
(เคเลป : Kelep) 

  พฤศจิกำยน 
2563 

  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 880.00  
331 03010207 ยำมำนิดปิีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine 

hydrochloride)  
(โมเน่ต์ : MONET) 

  พฤศจิกำยน 
2563 

  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม บรรจุในแผงพีวีซี 
สีชำ - อลูมิเนียม บลิสเตอร์ (100 เม็ด) 

กล่อง 240.00  

  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดพฤศจิกำยน 2566) เป็น 8 ปี ตำม
สิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดพฤศจิกำยน 2571) 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ใน
ขอบข่ำยยำมำนิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine 
hydrochloride) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
พฤศจิกำยน 2565 

   

332 03010208 ยำไอโทไพรด์ ไฮโดรคลอไรด์ (Itopride hydrochloride)  
(ดอยซ์ : DOIZ) 

  
พฤศจิกำยน 

2563 
 

 
ชนิดเม็ด ขนำด 50 มิลลิกรัม (60 เม็ด) 
 

กล่อง 655.00  
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333 03010209 ยำไรวำร็อกซำแบน (Rivaroxaban) 
(ไรโวแซน : RIVOXAN)   ธันวำคม 

2563 
  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 10 มิลลิกรัม (10 เมด็) กล่อง 872.00  

  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 15 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 2,250.00  

  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 2,616.00  

 
 

หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 
ขนำด 15 มิลลิกรัม (30 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรม ฉบับ
เพ่ิมเติม กุมภำพันธ์ 2565 

 
 

 

334 03010210 
 
 

ยำกลัยมิพิไรด์ (Glimepiride) 
(เกรเซอร์ : Glazer) 

ชนิดเม็ด ขนำด 2 มิลลิกรัม (100 เม็ด) 

 
 

กล่อง 

 
 

230.00 

ธันวำคม 
2563 

335 03010211 ยำกลัยมิพิไรด์ (Glimepiride) 
(อะมำแรกซ์ : Amarax)   ธันวำคม 

2563 
  ชนิดเม็ด ขนำด 2 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 230.00  

336 03010212 
 
 

 

ยำพิเพอรำซิลินโซเดียม และทำโซแบก็แทม โซเดียม 
(Piperacillin sodium and Tazobactam 
sodium) (พิพแทม ชนิดฉีด : PIPTAM FOR 
INJECTION) 

  

มกรำคม 2564 

  ชนิดฉีด ขนำด 4.5 กรัม/ไวแอล  กล่อง 107.00  

 
 
 
 
 
 
 

 หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2567) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกรำคม 2572) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 
17025 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ในขอบข่ำย 
ยำพิเพอรำซิลินโซเดียม และทำโซแบ็กแทม โซเดยีม 
(Piperacillin sodium and Tazobactam sodium) 

   

337 03010213 
 
 

ยำฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylephrine 
hydrochloride)  
(ฟีซ ยำหยอดตำ : PHEZ (OPTHALMIC SOLUTION))  

  มกรำคม 2564 

  ยำหยอดตำชนิดน้ ำ ขนำด 10% บรรจุ 5 มิลลิลิตร/ขวด
(10 ขวด) 

กล่อง 2,140.00  

 

 

หมำยเหตุ : ทบทวนสทิธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2567) เป็น 8 ปี ตำมสิทธิ
เดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้งแรก (สิ้นสุดมกรำคม 2572) เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 
จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในขอบข่ำยยำฟีนิลเอฟรีน 
ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylephrine hydrochloride) ใน
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ธันวำคม 2564 

   

338 
 

03010214 
 
 

ยำเลวีไทรำซีแทม (Levetiracetam)  
(เลซีแทม ออรัล โซลูชัน่ : LECETAM ORAL 
SOLUTION) 

  มกรำคม 2564 

 
 

ชนิดน้ ำ ขนำด 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  
(300 มิลลิลิตร)  

ขวด 2,200.00  

339 03010215 ยำซิลเดนำฟิล (Sildenafil) 
(ซีกร้ำ : XEGRA) 

  กุมภำพันธ์ 
2564 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 100 มิลลิกรัม (4 เมด็)  กล่อง 115.00  
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340 03010216 ยำโมซิฟลอกซำซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin 
hydrochloride)  

(โซโมซิน : ZOMOXIN) 

  มีนำคม 
2564 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 400 มิลลิกรัม (50 เม็ด) กล่อง 2,400.00  
341 03010217 ยำมอนทีลคูัส (Montelukast)  

(มอนทีลคูัส จีพีโอ : Montelukast GPO) 
  เมษำยน 

2564 
   ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 450.00  

342 03010218 ยำอีเซทิไมบ์ (Ezetimibe) 
 (อีเซทิไมบ์ จีพโีอ : Ezetimibe GPO) 

  เมษำยน 
2564 

   ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 345.00  
343 03010219 ยำโวริโคนำโซล (Voriconazole) 

(วอเรสซ์ : VORAIZ) 
  

พฤษภำคม 
2564 

  ชนิดเม็ด ขนำด 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 7,535.00  
344 03010220 ยำโทพิรำเมท (Topiramate)  

(แมคโครเมท : Macromate) 
  พฤษภำคม 

2564 
  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 25 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 400.00  
  2) ชนิดเม็ด ขนำด 50 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 450.00  

   3) ชนิดเม็ด ขนำด 100 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 1,100.00  
 

 

 หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) ชนดิเมด็ ขนำด  
25 มิลลิกรัม (60 เมด็) 2) ชนิดเมด็ ขนำด 50 มิลลิกรัม  
(60 เม็ด) และแก้ไขรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 

  

 

345 03010221 ยำคิวไทอำปีน (Quetiapine)  
(ควอพีน : QUAPINE) 

  มิถุนำยน 
2564 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 25 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 225.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 200 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 457.00  
 

 
หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 2) ชนิดเม็ด ขนำด 100 
มิลลิกรัม (30 เม็ด) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
มิถุนำยน 2565 

   

346 03010222 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin capsule)  
(พรีกำบำลิน 75 ยูโรดรัก : Pregabalin 75 
Eurodrug) 

  
กรกฎำคม 

2564 

  ชนิดแคปซูล ขนำด 75 มิลลิกรัม (56 เม็ด) กล่อง 520.00  
ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กันยำยน 2565 (นร 0719.2/ว 176 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2565) 

347 03010223 ยำทำดำลำฟิล (Tadalafil) 
(ทำลำฟิล : TALAFIL) 

  กรกฎำคม 
2564 

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 5 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 1,200.00  
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 10 มิลลิกรัม (10 เมด็) กล่อง 600.00  
  3)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 20 มิลลิกรัม (4 เมด็) กล่อง 1,200.00  
  หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 

ขนำด 5 มิลลิกรัม (30 เม็ด) และ 2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 
ขนำด 10 มิลลิกรัม (10 เมด็) 
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348 03010224 ยำอีเซทิไมบ์ (Ezetimibe) 
(อีซีบี : EZB) 

  กรกฎำคม 
2564 

  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 330.00  
  หมำยเหตุ : ทบทวนสิทธิในกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำกเดิม 3 ปี (สิ้นสุดกรกฎำคม 2567) เป็น 8 ปี ตำม
สิทธิเดิมที่เหลืออยู่นับตั้งแต่เดือนที่ประกำศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยครั้ งแรก (สิ้ นสุด กรกฎำคม 2572) 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวิทยำศำสต ร์กำรแพท ย์   
ในขอบข่ำยยำอีเซทิไมบ์ (Ezetimibe) ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2565 

  

 

349 03010225 ยำอีโทริโคซบิ (Etoricoxib)  
(อีโทเมด : ETOMED) 

  กรกฎำคม 
2564 

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 90 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 360.00  
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 120 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 450.00  
  หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 

ขนำด 90 มิลลิกรัม (30 เมด็) 
  

 

350 03010226 ยำอิทอริค็อกสบิ (Etoricoxib) 
(โปลคิ็อกเซีย : Policoxia) 

  สิงหำคม 
2564 

  ชนิดเม็ด ขนำด 90 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 385.00  
351 03010227 ยำเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์  

(Levocetirizine Dihydrochloride) 
(ซี-นิส : Z-NIS) 

  
กันยำยน 

2564 

  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 550.00  
352 03010228 ยำอัลฟูโซซนิ ไฮโดรคลอไรด์ (Alfuzosin 

hydrochloride) 
(อำฟโซลีน เอก็ซ์แอล : AFZOLINE XL) 

  ตุลำคม 
2564 

  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 650.00  
353 03010229 ยำดีเฟอรำซีร็อกซ์ (DEFERASIROX)  

(ดีเจกซ์ : DEJEX) 
  ตุลำคม 

2564 
  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 125 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 500.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 250 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 710.00  
  3)  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 1,510.00  
  หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรรำยกำรล ำดับที ่1) ชนดิเม็ด 

ขนำด 125 มิลลิกรัม (28 เม็ด) และ 2) ชนดิเม็ด ขนำด 
250 มิลลิกรัม (28 เม็ด) 

   

354 03010230  ยำเลโวซิทีริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 
dihydrochloride) (ลีเรส : LERES) 

  พฤศจิกำยน 
2564 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 5 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 185.00  
355 03010231 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin)  

(พรีซิอุส : PRECIUS)  
  พฤศจิกำยน 

2564 
  ชนิดแคปซูล ขนำด 75 มิลลิกรัม (60 แคปซูล) กล่อง 480.00  
356 03010232 ยำอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)  

(ฟลอคทิล : FLOCTIL)  
  ธันวำคม  

2564 
  1)  ชนิดผง ขนำด 100 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร  

 (ขนำดบรรจุ 15 มิลลิลิตร) 
ขวด 95.00  
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 03010232 
(ต่อ) 

2)  ชนิดผง ขนำด 200 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร  
(ขนำดบรรจุ 5 มิลลิลิตร) 

ซอง 60.00  

  3)  ชนิดผง ขนำด 200 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร  
(ขนำดบรรจุ 15 มิลลิลิตร) 

ขวด 170.00  

  หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) ชนิดผง ขนำด  
100 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร (ขนำดบรรจุ 15 มิลลิลิตร) 
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 

   

357 03010233 ยำอิทอริค็อกซบิ (Etoricoxib) 
(เอทูล็อกซ์ : ATULOX) 

  ธันวำคม  
2564 

  1) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 60 มิลลิกรัม  
บรรจุในแผงอลูมิเนียม-อลูมิเนียมบลิสเตอร์ 
(Aluminium-Aluminium blister pack)  
(30 เม็ด) 

กล่อง 310.00  

  2) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 90 มิลลิกรัม  
บรรจุในแผงอลูมิเนียม-อลูมิเนียมบลิสเตอร์ 
(Aluminium-Aluminium blister pack)  
(30 เม็ด) 

กล่อง 360.00  

  3) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 120 มิลลิกรัม  
บรรจุในแผงอลูมิเนียม-อลูมิเนียมบลิสเตอร์ 
(Aluminium-Aluminium blister pack)  
(30 เม็ด) 

กล่อง 400.00  

358 03010234 ยำอะทอวำสแตติน (Atorvastatin) 
(คลอวำส-ซสิ : CHLOVAS-ZIS) 

  มกรำคม 
2565 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 40 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 190.00  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภำคม 2565 (นร 0719.2/ว 128 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2565) 

359 03010235 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin)  
(ลำริก : LARIK) 

  มกรำคม 
2565 

  ชนิดแคปซูล ขนำด 75 มิลลิกรัม (56 แคปซูล) กล่อง 224.00  
360 03010236 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin)  

(ลิกำบำ : LIGABA) 
  มกรำคม 

2565 
  1) ชนิดแคปซูล ขนำด 75 มิลลิกรัม (30 แคปซูล) กล่อง 120.00  
  2)  ชนิดแคปซูล ขนำด 150 มิลลิกรัม (30 แคปซูล) กล่อง 240.00  
361 03010237 ยำเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine 

dihydrochloride) 
(เลโวเซต : Levocet) 

  
มกรำคม 
2565 

  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (10 เมด็)   กล่อง 58.00  
 

 
 
 
 

หมำยเหตุ : แก้ไขระยะเวลำครบก ำหนดอำยุกำรขึน้บัญชี
นวัตกรรมไทย โดยครบก ำหนดอำยุกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทย เดือนเมษำยน 2568 (ตำมมตทิี่ประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ครัง้ที่ 4/2565) ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 

  

 

362 03010238 ยำลิ โดรเคน ไฮ โดรคลอไรด์  และแอด รีนำลี น 
(Lidocaine HCl and Adrenaline)  
(โดรนิล-เอ : DRONIL-A)  

  มกรำคม 
2565 

  1)  ชนิดฉีด ขนำด 1% บรรจุ 50 มิลลิลิตร/Vial ขวด 64.20  
  2)  ชนิดฉีด ขนำด 2% บรรจุ 50 มิลลิลิตร/Vial ขวด 69.55  
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 03010238 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 

   

363 03010239 ยำอิทอริค็อกซบิ (ETORICOXIB)  
(อิทอริค็อกซบิ ที.โอ. : ETORICOXIB T.O.) 

  มกรำคม 
2565 

  1)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 90 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 320.00  
  2)  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 120 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 390.00  
364 03010240 ยำเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin 

Hydrochloride) 
(เมทฟอร์มิน เอกซ์อำร์ : METFORMIN XR) 

  มีนำคม 
2565 

 
  ชนิดเม็ด ขนำด 1000 มิลลิกรัม (200 เม็ด) กล่อง 978.00  
365 03010241 ยำเอทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)  

(แมนคอ็กซิบ : MANCOXIB) 
  มีนำคม 

2565 
  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 60 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 300.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 90 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 340.00  
  3)  ชนิดเม็ด ขนำด 120 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 420.00  
366 03010242 ยำเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine 

hydrochloride)  
(เมโมทิน : MEMOTIN) 

  เมษำยน 
2565 

  ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม ขนำด 10 มิลลิกรัม (28 เมด็) กล่อง 300.00  
367 03010243 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin)  

(ไพกำบำ : PYGABA) 
  เมษำยน 

2565 
   ชนิดแคปซูล ขนำด 75 มิลลิกรัม (56 เม็ด) กล่อง 230.00  
368 03010244 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin) 

(บำเลนติน : BALENTIN) 
  เมษำยน 

2565 
  1)  ชนิดแคปซูล ขนำด 75 มิลลิกรัม บรรจุในแผงพีวีซี-

อลูมิเนียมบลิสเตอร์ (PVC - Aluminium blister pack) 
(56 แคปซูล) 

กล่อง 230.00  

  2)  ชนิดแคปซูล ขนำด 150 มลิลิกรัม บรรจุในแผงพีวีซี-
อลูมิเนียมบลิสเตอร์ (PVC - Aluminium blister pack) 
(56 แคปซูล) 

กล่อง 420.00  

369 03010245 ยำฮิวแมน โคแอกกูเลชั่น แฟคเตอร์ แปด  
(Human Coagulation Factor VIII) 
(แฟคเตอร์ แปด ทอีำร์ซีเอส : FACTOR VIII TRCS) 

  พฤษภำคม 
2565 

  แฟคเตอร์ แปด ทีอำร์ซีเอส (FACTOR VIII TRCS)    
  1)  ขนำดบรรจุ 250 IU ต่อขวด ขวด 2,458.00  
  2)  ขนำดบรรจุ 500 IU ต่อขวด ขวด 4,916.00  
  หมำยเหตุ :  

1. รำคำนี้รวมค่ำขนส่งทั่วประเทศตำมเงื่อนไขปกติ ไม่
เกิน  5 วันท ำกำร หำกเป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ จะต้อง
มีกำรคิดค่ำขนส่งเพ่ิมเป็นกรณีไปตำมระยะทำงและ
เวลำ 

2.  ยำนี้ได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมในกำรจ ำหน่ำย 

   

370 03010246 ยำพรีกำบำลิน (Pregabalin)  
(พรีริก้ำ : PRERICA) 

  พฤษภำคม 
2565 

  ชนิดแคปซูล ขนำด 75 มิลลิกรัม (60 แคปซูล) กล่อง 248.00  



94 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

371 03010247 ยำเออเบซำทำน (IRBESARTAN) 
(อ็อพติม่ำ : OPTIMA) 

  พฤษภำคม 
2565 

  ชนิดเม็ด ขนำด 300 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 180.00  
372 03010248 ยำฮิวแมน อมิมูโนโกลบูลนิ จี 5 %  

(Human Immunoglobulin G 5 %)  
(อิมมูโนโกลบูลิน 5 ทีอำร์ซีเอส : IMMUNOGLOBULIN 
5 TRCS) 

  มิถุนำยน 
2565 

  อิมมูโนโกลบูลิน 5 ทีอำร์ซีเอส (IMMUNOGLOBULIN  
5 TRCS) 

   

  1)  ขนำดบรรจุ 50 มิลลิลิตร ขวด 3,200.00  
  2)  ขนำดบรรจุ 100 มิลลิลิตร ขวด 6,000.00  
  หมำยเหตุ :  

1. รำคำนี้รวมค่ำขนส่งทั่วประเทศตำมเงื่อนไขปกติ ไม่
เ กิน 5 วันท ำกำร หำกเป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ 
จะต้องมีกำรคิดค่ำขนส่งเ พ่ิมเป็นกรณีไปตำม
ระยะทำงและเวลำ 

2. ยำนี้ได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมในกำรจ ำหน่ำย 

   

373 03010249 
 

ยำฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride)  
(โปรสแตท : Prostat) 

  กันยำยน 
2565 

  ชนิดเม็ด ขนำด 5 มิลลิกรัม (30 เมด็) กล่อง 167.00  
374 

 
03010250 

 
ยำโรซูวำสตำตนิ (Rosuvastatin)  
(เครสตำติน : Crestatin) 

  กันยำยน 
2565 

  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (30 เม็ด) กล่อง 402.00  
375 03010251 

 
ยำกำบำเพนติน (Gabapentin)  
(กำบำนิล : Gabanil) 

  กันยำยน 
2565 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 300 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 298.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 400 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 356.00  
  3)  ชนิดเม็ด ขนำด 600 มิลลิกรัม (100 เม็ด) กล่อง 514.00  

376 03010252 
 

ยำเลวีไทรำซีแทม (Levetiracetam) 
(เลแวนเต้ : Levante) 

  กันยำยน 
2565 

  ชนิดเม็ด ขนำด 500 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 675.00  
377 03010253 

 
ยำเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine 
Hydrochloride)  
(เมแมนเทีย : Memantia)  

  กันยำยน 
2565 

  1)  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 300.00  
  2)  ชนิดเม็ด ขนำด 20 มิลลิกรัม (28 เม็ด) กล่อง 540.00  
378 03010254 ยำเลวีไทรำซีแทม (Levetiracetam)  

(อีพิล๊อก : EPILOG) 
  ตุลำคม  

2565 
      ชนิดเมด็ ขนำด 500 มิลลิกรัม (60 เม็ด) กล่อง 560.00  
  หมำยเหตุ : หำกสินค้ำมีกำรช ำรุด หรือหำกพบว่ำมี

ปัญหำด้ำนคุณภำพ ทำงบริษัทฯ จะด ำเนินกำรเปลี่ยน
สินค้ำให้ใหม่ 

   

379 03010255 ยำเอสซิทรำโลแปม (Escitalopram) 
(เอสซิแพม : ESCIPAM) 

  พฤศจิกำยน 
2565 

  ชนิดเม็ด ขนำด 10 มิลลิกรัม (20 เม็ด) กล่อง 100.00  
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0302 เวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 

380 03020001 
 

ชุดดำมกระดูกภำยนอกบริเวณข้อศอกชนดิปรับมุม
และปรับยึดได้ (Move Free Elbow Hinge 
External Fixator) 

ชิ้น (ตำมภำคผนวก  
หน้ำ ผ-3 ถึง ผ-11 

มกรำคม 2559 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 (นร 0731.2/ว 56 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2565) 
381 03020002  โลหะยึดในโพรงกระดูกมอืหรือเท้ำชนดิมีรูล็อก  

(MCLN Metacarpal Locking Nail) 
ชิ้น (ตำมภำคผนวก  

หน้ำ ผ-12 ถึง ผ-18 
มกรำคม 2559 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 (นร 0731.2/ว 56 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2565) 
382 03020003  แผ่นโลหะดำมกระดกูชนดิมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึด

แผ่นโลหะชนดิหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and 
Locking Screw) 

ชิ้น (ตำมภำคผนวก  
หน้ำ ผ-19 ถึง ผ-52 

มกรำคม 2559 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 (นร 0731.2/ว 56 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2565) 
383 03020004 โลหะดำมกระดกูสันหลงั (Spinal System) ชิ้น (ตำมภำคผนวก  

หน้ำ ผ-53 ถึง ผ-99 
มกรำคม 2559 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 (นร 0731.2/ว 56 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2565) 
384 03020005 ยูนิตท ำฟัน (Dental Master Unit)    

  1)  รุ่น Platinum II เครื่อง 428,000.00 กรกฎำคม 
2559 

  2)  รุ่น Eco II เครื่อง 321,000.00 มีนำคม  
2560 

  หมำยเหตุ : แก้ไขรำยละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม  
ในฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2562 

   

385 03020006 รำกฟันเทียม (Dental Implant)   พฤศจิกำยน 
  1)  รุ่น 3.30 มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3.30 มิลลิเมตร  

มีควำมยำว 3 ขนำด คือ 10 12 และ 14 มิลลิเมตร   
(ส่วนประกอบ 8 ชิ้น) 

ชุด  
 

8,000.00 2559 

  2)  รุ่น 3.75 มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3.75 มิลลิเมตร  
มีควำมยำว 4 ขนำด คือ 8 10 12 และ 14 มิลลิเมตร  
(ส่วนประกอบ 8 ชิ้น) 

ชุด  
 

8,000.00  

  3)  รุ่น 4.20 มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4.20 มิลลิเมตร  
มีควำมยำว 4 ขนำด คือ 8 10 12 และ 14 มิลลิเมตร  
(ส่วนประกอบ 8 ชิ้น) 

ชุด  
 

8,000.00  

  4)  รุ่น 5.00 มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5.00 มิลลิเมตร   
มีควำมยำว 4 ขนำด คือ 8 10 12 และ 14 มิลลิเมตร  
(ส่วนประกอบ 8 ชิ้น) 

ชุด  
 

8,000.00  
 

 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2563 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 18 ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563) 

386 03020007 
 

รำกฟันเทียมขนำด เล็กส ำห รับช่วยยึดฟัน เที ยม 
แบบถอดได้ (MINI DENTAL IMPLANT)  
1)  รุ่น 2.7 มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.7 มิลลิเมตร และ 

มีควำมสูงของส่วนที่อยู่ในเหงือก 3 มิลลิเมตร 

 
 

ชุด 

 
 

4,000.00 

มีนำคม 
2560 

  -  มีควำมยำว 3 ขนำด คือ 10 12 และ 14 
มิลลิเมตร (ส่วนประกอบ 7 ชิ้น) 
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 03020007 
(ต่อ) 

2)  รุ่น 2.7 มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.7 มิลลิเมตร 
และมีควำมสูงของสว่นที่อยู่ในเหงือก 5 มิลลิเมตร 
-  มีควำมยำว 3 ขนำด คือ 10 12 และ 14 

มิลลิเมตร (ส่วนประกอบ 7 ชิ้น) 

ชุด 
 

4,000.00  

  3)  รุ่น 3.0 มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3.0 มิลลิเมตร 
และมีควำมสูงของสว่นที่อยู่ในเหงือก 3 มิลลิเมตร 
-  มีควำมยำว 3 ขนำด คือ 10 12 และ 14 

มิลลิเมตร  (ส่วนประกอบ 7 ชิ้น) 

ชุด 
 

4,000.00  

  4)  รุ่น 3.0 มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3.0 มิลลิเมตร 
และมีควำมสูงของสว่นที่อยู่ในเหงือก 5 มิลลิเมตร 
-  มีควำมยำว 3 ขนำด คือ 10 12 และ 14 

มิลลิเมตร (ส่วนประกอบ 7 ชิ้น) 

ชุด 
 

4,000.00  

387 03020008 
 

ระบบเค ร่ืองมือช่วยผ่ำตัดและโลหะดำมกระดูก  
สันหลัง 

 (ตำมภำคผนวก หน้ำ 
ผ-100 ถึง ผ-121 

พฤศจิกำยน 
2559 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2562 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 24 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562) 
388 03020009 วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้ำเฉพำะบุคคล   พฤศจิกำยน 

  1)  รหัส CTPMMA-003 วัสดุฝังในบริเวณกะโหลก
ศีรษะและใบหน้ำเฉพำะบุคคล (Personalize 
Craniomaxillofacial Implant) #PMMA 

ชิ้น 35,000.00 2559 

  2)  รหัส CTSLC-001 วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะ
และใบหน้ำเฉพำะบุคคล (Personalize 
Craniomaxillofacial Implant) #Silicone 

ชิ้น 45,000.00  

  3)  รหัส CTTI-001 วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้ำเฉพำะบุคคล (Personalize 
Craniomaxillofacial Implant) #Titanium Mesh 

ชิ้น 45,000.00  
 

 
  4)  รหัส CTTI-002 วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้ำเฉพำะบุคคล (Personalize 
Craniomaxillofacial Implant) #Net Shape 
Titanium 

ชิ้น 65,000.00  

  5)  รหัส CTCOCR-001 วัสดุฝังในบริเวณกะโหลก
ศีรษะและใบหน้ำเฉพำะบุคคล (Personalize 
Craniomaxillofacial Implant) #CoCr 

ชิ้น 65,000.00  

  6)  รหัส CTPE-001 วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะ
และใบหน้ำเฉพำะบุคคล (Personalize 
Craniomaxillofacial Implant) #Net Shape 
UHMWPE 

ชิ้น 65,000.00 
 

 
 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2564 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 17 ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564) 
389 03020010 เตียงผู้ป่วยส ำหรับงำนผ่ำตัด (OPERATING TABLE)   มีนำคม 

  1)  เตียงรุ่น C180S (รุ่นมำตรฐำน) เตียง 1,150,000.00 2560 
  2)  เตียงรุ่น C180L (รุ่นเพ่ิมฟังก์ชั่นกำรสไลด์) เตียง 1,240,000.00  
  3)  เตียงรุ่น C180K (รุ่นเพ่ิมฟังก์ชั่นกำรยกไต) เตียง 1,240,000.00  
  4)  เตียงรุ่น C180KL (รุ่นเพ่ิมฟังก์ชั่นกำรสไลด์และยกไต)   เตียง 1,360,000.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2565 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 105  ลงวันที่ 31 มีนำคม 2565) 
390 03020011 เคร่ืองพลำสมำเย็น แบบหัวสัมผัส   กันยำยน 

  
 
 

1)  BioPlasma Cell Modulation (system) 
2)  EMW - BioPlasma Cell Modulation (System) 
อุปกรณ์  Spare pare Ball electrode tip 
BioPlasma cell modulation 

เครื่อง 
เครื่อง 
ชุด 

374,500.00 
374,500.00 
10,700.00 

2560 
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391 03020012 เคร่ืองพลำสมำเย็น แบบหัวเจ็ท   กันยำยน 
 

 
1)  BPJ1 ชนิดขำตัง้ล้อเล่ือนพร้อมระบบควบคุมกำร

จ่ำยแก๊สเฉื่อยและถังบรรจุแก๊สอำร์กอนขนำด  
1.2-1.5 คิว 

เครื่อง 
 

481,500.00 
 

2560 

 
 

2)   BPJ2 ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบควบคุมกำรจ่ำยแก๊ส
เฉื่อยและถังบรรจุแก๊สอำร์กอนขนำด 1.2-1.5 คิว 

เครื่อง 
 

428,000.00 
 

 

 
 

อุปกรณ์ 
-  กล่องรองตัวเครื่องพร้อมล้อเพ่ือเคลื่อนย้ำย  

รุ่น BPJ2 

 
ชุด 

 
32,100.00 

 
 

 
392 03020013 หุ่นจ ำลองทำงกำรแพทย์เฉพำะบุคคล 

(Personalized Medical Model) 
ชุด (ตำมภำคผนวก หน้ำ 

ผ-131 ถึง ผ-135 
พฤศจิกำยน 

2560 
393 03020014 ที่นอนลดแผลกดทบั (Anti-bedsore Mattresses)   เมษำยน 

 

 

SAWAKY  รุ่น AHSB-3102  ขนำด 87 x 200 x 5.5 
เซนตเิมตร ประกอบดว้ย : 

เบำะนอน จ ำนวน 5 ชิ้น ปลอกผ้ำ ขนำด 3 ฟุต 
จ ำนวน 1 ชิ้น ผ้ำปูที่นอน ขนำด 3 ฟุต จ ำนวน 1 
ชิ้น และแผ่นกันน้ ำ จ ำนวน 1 ชิ้น 

ชุด 17,500.00 2561 

  อุปกรณ์เสริม     
  -  เบำะนอน ขนำด 40 x 87 x 5.5 เซนติเมตร ชิ้น 3,150.00  
  -  ปลอกผ้ำ ขนำด 3 ฟุต ชิ้น 1,080.00  

394 03020015 เคร่ืองล้ำงตัวกรองไตเทียมอตัโนมัติ (Dialyzer 
Reprocessor) 

  พฤษภำคม 
2561 

  1) KIDNY-KLEENTM, Model : COMPACT (Single 
Channel) น้ ำหนักโดยประมำณ 22 กิโลกรัม 

ขนำด : 27 (กว้ำง) x 38 (ลึก) x 55 (สูง) เซนติเมตร 

ชุด 320,000.00  

  2) KIDNY-KLEENTM, Model : COMPACT II (Double 
Channels) น้ ำหนักโดยประมำณ 42 กิโลกรัม 

 ขนำด : 50 (กว้ำง) x 38 (ลึก) x 55 (สูง) เซนติเมตร 

ชุด 530,000.00  

  อุปกรณ์เสริม/วัสดุสิ้นเปลือง    
  -  น้ ำยำอบฆ่ำเช้ือเครื่องล้ำงตัวกรองไตเทียมและตัว

กรองไตเทียม (MDT PLUS 4 Cold Sterilant) 
ขนำดบรรจุ 5 ลิตร 

แกลลอน 1,800.00  

  -  น้ ำยำท ำควำมสะอำดเครื่องล้ำงตัวกรองไตเทียม 
(MDT BUNOL 5) ขนำดบรรจุ 5 ลิตร 

แกลลอน 1,300.00  

ผลงำนนี้ยกเลิกกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย ในวันที่ 18 เมษำยน 2562 (นร 0731.2/ว 69 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2562) 
395 03020016 รถเข็นนั่งใชไ้ฟฟ้ำ (Electric – Powered Wheelchair)   มิถุนำยน 2561 

 
 

รุ่น KM ขนำดควำมกว้ำงที่นั่ง  
350 (L) X 370 (W) มิลลิเมตร 

คัน 36,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่และตดิตัง้    
396 03020017 หุ่นยนตช์่วยฟื้นฟูสมรรถภำพกำรเคลื่อนไหวแขน  

(Robotic Devices for Arm Rehabilitation) 
  กรกฎำคม 

2561 
  SENSIBLE TAB : หุ่นยนต์ช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภำพกำร

เคลื่อนไหวแขน  
เครื่อง 3,700,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่ง    



4 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

397 03020018 รำกฟันเทียม (DENTAL IMPLANT)   ตุลำคม 
  1) NDI/รุ่น 3.4/ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3.4 มม.  

มีควำมยำว 3 ขนำด คือ 
- 10 มม. (NDI-3410N99) 
- 12 มม. (NDI-3412N99) 

     -   14 มม. (NDI-3414N99) 

ชุด 8,200.00 2561 

  2)  NDI/รุ่น 3.8/ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3.8 มม.  
มีควำมยำว 4 ขนำด คือ  
- 8 มม. (NDI-3808N99) 
- 10 มม. (NDI-3810N99) 
- 12 มม. (NDI-3812N99) 
- 14 มม. (NDI-3814N99) 

ชุด 8,200.00  

  3)  NDI/รุ่น 4.2/ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4.2 มม.  
มีควำมยำว 4 ขนำด คือ 
- 8 มม. (NDI-4208N99) 
- 10 มม. (NDI-4210N99) 
- 12 มม. (NDI-4212N99) 
- 14 มม. (NDI-4214N99)  

ชุด 8,200.00  

  4)  NDI/รุ่น 5.0/ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5.0 มม.  
มีควำมยำว 4 ขนำด คือ  
- 8 มม. (NDI-5008N99) 
- 10 มม. (NDI-5010N99) 
- 12 มม. (NDI-5012N99) 
- 14 มม. (NDI-5014N99) 

ชุด 8,200.00  

398 03020019 อุปกรณ์ช่วยล้ำงดวงตำ (Lerprat eye irrigation)   กุมภำพันธ์ 
 

 
รุ่น N5734866 ประกอบด้วย  

- สแตนเลสยึดเสำน้ ำเกลือ    จ ำนวน 1 ชิ้น 
-  อุปกรณ์พลำสติกแกนยำว   จ ำนวน 1 ชิ้น 

ชุด 
 

9,630.00 
 

2562 

399 03020020 เคร่ืองอบฆ่ำเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
พลำสมำ (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) 

 
 

 
 

 

  1)  HO-160 ขนำด 160 ลิตร เครื่อง 1,860,000.00 พฤษภำคม 2562 

  2)  HO-240 ขนำด 240 ลิตร เครื่อง 2,469,000.00 มกรำคม 2564 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่และคำ่ติดตั้ง 
2.   เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 2) HO-240 ขนำด 240 ลติร 

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มกรำคม 2564  

   

400 03020021 ชุดชัน้วำงอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์  
(Medical Supply Ceiling Pendant Unit) 

ชุด  495,000.00 สิงหำคม 
2562 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่และคำ่ติดตั้ง 
2.   แก้ไขชื่อหน่วยงำน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทย จำก บริษัท ออลเวลล์ แอสเสท จ ำกัด เป็น บริษัท 
เฮลท์เจนนิก เทคโนโลยีส ์จ ำกัด ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2564 
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401 03020022 หมวกเลเซอร์ปลกูผมโดยใช้เทคโนโลยีบ ำบดัด้วยแสง
เลเซอร์ก ำลังต่ ำ (Laser Cap for Hair Regrowth 
Using Low Level Laser Therapy Technology) 

  พฤศจิกำยน 
2562 

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

ชุด 60,000.00  

  ประกอบด้วย 
1) PRIME™ หมวกเลเซอร์ปลูกผม จ ำนวน 1 หน่วย 
2) PRIME™ Driver ส่ วนควบคุ มหมวกเลเซอร์ 

ปลูกผม จ ำนวน 1 หน่วย 
3) Battery Charger จ ำนวน 1 หน่วย 

   

402 03020023 อุปกรณ์ช่วยตดัและเจำะกระดกูเฉพำะบคุคล 
(Personalize Cutting & Drilling Template) 

  ธันวำคม 
2562 

  1)  CTCUT - 001 : อุปกรณ์ช่วยในกำรตัดและเจำะ
กระดูกเฉพำะบุคคล (Personalize Cutting & 
Drilling Template) 

ชิ้น 10,300.00  

  2)  CTCUT - 002 : อุปกรณ์ช่วยในกำรเจำะกระดูก
เฉพำะบุคคลทำงทันตกรรม (Dental Drill Guide) 

รำก 1,950.00  

403 03020024 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนทันตกรรม 
(Dental CT) 

  
มกรำคม 
2563 

  เดนตีสแกน รุ่น 2.0 : เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนทันตกรรม 

เครื่อง 4,800,000.00  

404 03020025 เคร่ืองนึ่งฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)   เมษำยน 
  1) เครื่องนึ่งฆ่ำเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ ำระบบอัตโนมัติ

ขนำดควำมจุ 600 ลิตร (Steam Sterilizers) / 
A995P / ขนำด 600 ลิตร 

เครื่อง 1,900,000.00 2563 

  2)  เครื่องนึ่งฆ่ำเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ ำระบบอัตโนมัติ
ขนำดควำมจุ 900 ลิตร (Steam Sterilizers) / 
A999P / ขนำด 900 ลิตร 

เครื่อง 2,440,000.00  

  หมำยเหตุ :  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ง  และ
ติดตั้งและรวมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งำนได้ทันที 

   

405 03020026 เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟำว์เลอร์) (Hospital Bed (Fowler Bed))   ตุลำคม  
 

 
รุ่น AEC - 3M ชนิดมือหมุน แบบ 3 ไกร์ รำวก้ัน
เตียง กันตกแบบพับ (Manual Hospital Bed 3 
Function with ¾-Length Side Rail)  

เตียง 31,000.00 2563 

 

 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้ไม่รวมเบำะรองนอนผู้ป่วย  
2.  เตียงผู้ป่วยสำมำรถรองรับเบำะรองนอผู้ป่วยทั่วไป 

ขนำด 90 x 200 เซนติเมตร 

  

 

406 03020027 เคร่ืองฆ่ำเชื้อด้วยรังสี UVC ควบคมุกำรท ำงำนด้วย
ระบบ Internet of Things (IoT)  
(Light Ultraviolet Germicidal) 

  กรกฎำคม 
2564 

  V-FREE by MANEEJUN รุ่น SUV008 
ขนำดเครื่อง (กว้ำงxยำวxสูง) 43x55x137 เซนติเมตร 
จ ำนวนหลอด UVC 8 หลอด 

เครื่อง 470,000.00 
 

 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่และค่ำติดตั้งแลว้    
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407 03020028 หุ่นยนต์ฟืน้ฟูกำรเดนิ  
(GAIT REHABILITATION ROBOTS) 

  
พฤศจิกำยน 

2564 
  SENSIBLESTEP : หุ่นยนต์ฟ้ืนฟูกำรเดิน เครื่อง 4,400,000.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งและค่ำตดิตัง้    

408 03020029 เคร่ืองนึ่งฆ่ำเชือ้จุลนิทรีย์ (Steam Sterilizers)   พฤศจิกำยน 
  1)  เครื่องนึ่งฆ่ำเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ ำระบบอัตโนมัติ 

(Steam Sterilizers) / A879 / ขนำด 60 ลติร 
เครื่อง 280,000.00 

 
2564 

  2)   เครื่องนึ่งฆ่ำเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ ำระบบอัตโนมัติ
(Steam Sterilizers) / A881 / ขนำด 100 ลติร 

เครื่อง 380,000.00 
 

 

  3)  เครื่องนึ่งฆ่ำเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ ำระบบอัตโนมัติ
(Steam Sterilizers) / A882 / ขนำด 265 ลติร 

เครื่อง 460,000.00 
 

 

  4)  เครื่องนึ่งฆ่ำเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ ำระบบอัตโนมัติ
(Steam Sterilizers) / A884 / ขนำด 360 ลติร 

เครื่อง 560,000.00 
 

 

  5)  เครื่องนึ่งฆ่ำเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ ำระบบอัตโนมัติ
(Steam Sterilizers) / A870 / ขนำด 700 ลติร 

เครื่อง 830,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ง และตดิตัง้    
409 03020030 อุปกรณ์ชว่ยฝกึเดนิ พร้อมระบบพยุงน้ ำหนกับำงส่วน   มีนำคม 

  1) Space Walker รุ่น SPW1 ชุดพ้ืนฐำน ประกอบด้วย ชุด 82,500.00 2565 
  -  เครื่องช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ ำหนัก

บำงส่วน  
จ ำนวน 1 เครื่อง 

  
 

  -  ชุดเส้ือพยุง จ ำนวน 1 ชุด (ขนำดปกติ หรือขนำด
ใหญ่ เลือกตำมขนำดผู้ใช้งำน)    

  -  Adapter จ ำนวน 1 ตวั    
  -  คู่มือกำรใช้งำน จ ำนวน 1 ฉบับ    
  2) Space Walker รุ่น SPW1 ชุด Full Set 

ประกอบด้วย ชุด 90,000.00  

  -  เครื่องช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ ำหนัก
บำงส่วน  
จ ำนวน 1 เครื่อง 

  
 

  -  ชุดเส้ือพยุง ขนำดปกติ จ ำนวน 1 ชดุ และขนำด
ใหญ่ จ ำนวน 1 ชุด    

  -  ชุดสปริงดึงขำ จ ำนวน 1 ชุด (จ ำนวนสปริงรวม  
2 ข้ำง)    

  -  Adapter จ ำนวน 1 ตวั    
  -  คู่มือกำรใช้งำน จ ำนวน 1 ฉบับ    
  วัสดุสิ้นเปลือง/อุปกรณ์เสริม    
  1)  ชุดเส้ือพยุง จ ำนวน 1 ชุด (ขนำดปกติ หรือขนำด

ใหญ่ เลือกตำมขนำดผู้ใช้งำน) 
ชุด 
 

3,750.00 
 

 

  2)  สปริงดึงขำ จ ำนวน 1 ข้ำง ข้ำง 1,850.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  กำรรับประกัน มีดังนี้  
1.1 โครงสร้ำง รับประกัน 2 ปี 
1.2 ระบบไฟฟ้ำ รับประกัน 1 ปี 
1.3 ชุดพยุงน้ ำหนัก รับประกัน 1 ปี 
1.4 รำยกำรวัสดุสิ้นเปลือง/อุปกรณ์เสริม 

รับประกัน 1 ปี 
2.   รำคำนี้รวมค่ำขนส่งทั่วประเทศ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

410 03020031 รำกฟันเทียม (Dental Implant)   กรกฎำคม 
  1) PRK / รุ่น 3.4 / ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  

3.40 มิลลิเมตร ควำมยำว 3 ขนำด 
1.1 ควำมยำว 10 มิลลิเมตร (PIF3410) 
1.2 ควำมยำว 12 มิลลิเมตร (PIF3412) 
1.3   ควำมยำว 14 มิลลิเมตร (PIF3414) 

ชุด 3,300.00 2565 

  2) PRK / รุ่น 3.8 / ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  
3.80 มิลลิเมตร ควำมยำว 4 ขนำด 
2.1 ควำมยำว 8 มิลลิเมตร (PIF3808) 
2.2 ควำมยำว 10 มิลลิเมตร (PIF3810) 
2.3 ควำมยำว 12 มิลลิเมตร (PIF3812) 
2.4   ควำมยำว 14 มิลลิเมตร (PIF3814) 

ชุด 3,300.00  

  3) PRK / รุ่น 4.2 / ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  
4.20 มิลลิเมตร ควำมยำว 4 ขนำด 
3.1 ควำมยำว 8 มิลลิเมตร (PIF4208) 
3.2 ควำมยำว 10 มิลลิเมตร (PIF4210) 
3.3 ควำมยำว 12 มิลลิเมตร (PIF4212) 
3.4   ควำมยำว 14 มิลลิเมตร (PIF4214) 

ชุด 3,300.00  

  4) PRK /รุ่น 5.0/ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  
5.00 มิลลิเมตร ควำมยำว 4 ขนำด 
4.1 ควำมยำว 8 มิลลิเมตร (PIF5008) 
4.2 ควำมยำว 10 มิลลิเมตร (PIF5010) 
4.3 ควำมยำว 12 มิลลิเมตร (PIF5012) 
4.4   ควำมยำว 14 มิลลิเมตร (PIF5014) 

ชุด 3,300.00  

  หมำยเหตุ : รับประกันกำรช ำรุดเสียหำยและควำม
บกพร่องของรำกฟันเทียมเป็นระยะเวลำ 5 ปี โดยกำร
ช ำรุดบกพร่องหมำยถึง กรณีรำกฟันเทียมไม่ยึดติดกับ
กระดูก ส่วนประกอบรำกฟันเทียมแตกหัก ท ำให้ต้องรื้อ
ถอนรำกฟันเทียม รวมถึงกำรติดเช้ือจำกกำรปนเป้ือน
ของรำกฟันเทียม  

   

411 03020032 เคร่ืองสลำยนิ่ว (Lithotripter)   กรกฎำคม 
  เครื่องสลำยนิ่ว สมำร์ท ลิโธ พลัส  

รุ่น เจ ดับเบิลยู 910 ประกอบด้วย  
1.  เครื่องยิงคลื่นช๊อกเวฟ จ ำนวน 1 เครื่อง 
2.  เตียงสลำยนิ่ว จ ำนวน 1 เตยีง 

 3.   อุปกรณ์ติดตำมต ำแหน่งก้อนนิ่วอัตโนมตัิ    
 จ ำนวน 1 ชุด 

 4.   อุปกรณ์ติดตำมสภำวะผู้ป่วย จ ำนวน 1 เครื่อง 

ชุด 4,000,000.00 2565 

  หมำยเหตุ : เงื่อนไขกำรบริกำรหลังกำรขำย มีดังนี้ 
1. มกีำรฝึกอบรมพนักงำน 
2.   รับประกันคุณภำพ 2 ปี ค่ำตรวจซ่อมบ ำรุง 2 ปี   
      และค่ำอะไหล่สิ้นเปลือง 2 ปี 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

412 03020033 เปลเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยควำมดันลบ  
(Patient Isolation and Transportation 
Chamber (PETE)) 

  กรกฎำคม 
2565 

  เปลเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยควำมดันลบ รุ่น PETE-VM1  
(ขนำด กวำ้ง x ยำว x สูง : 58 x 200 x 51 เซนติเมตร) 

ชุด 230,000.00  

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมคำ่ขนส่ง และติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
2.  รับประกันอำยุกำรใช้งำน 1 ปี กำรประกันครอบคลุม

เฉพำะตัวเครื่องสร้ำงควำมดันลบและแคปซูล 

   

0303 วัสดุทำงกำรแพทย์  
413 03030001 

 
ชุดตรวจคัดกรองโรคธำลัสซีเมีย ชนิดแอลฟ่ำ   
     (50 test/กล่อง) 

 
กล่อง 

 
8,500.00 

มกรำคม 
2559 

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วันที ่1 กุมภำพันธ์ 2565 (นร 0731.2/ว 56 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2565) 

414 03030002 สเปรย์สมุนไพรก ำจดัไรฝุน่ 250 มล. 300.00 มกรำคม 
2559 

415  03030003 
 

น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้โดยกำรทดสอบผิวหนังโดยวิธี
สะกิด (Allergenic extracts for skin pick test) 

   

  1)   ชุดน้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกร็ทเตอร์ อัลเลอร์ 
แว็กเทสต์®4 (GreaterAllerVactest®4) (ขนำด
บรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร รวม 4 ขวดต่อชุด)  
ประกอบด้วย 
- น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้ำน Dp 

(Dermatophagoides pteronyssinus) 

ชุด 10,891.53 มีนำคม  
2559 

 
 

 
 

  - น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้ำน Df 
(Dermatophagoides farina) 

- น้ ำยำควบคุมผลบวก (Positive Control) 
- น้ ำยำควบคุมผลลบ (Negative Control) 

   

  2)  น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกร๊ทเตอร์ อัลเลอร์ 
แว็กเทสต์® (Greater AllerVACtest®)  
น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้ำน Dp 
(Dermatophagoides pteronyssinus)  
ขนำดบรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร 

ขวด 4,267.16 มีนำคม 
2559 

  3)  น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกร๊ทเตอร์ อัลเลอร์ 
แว็กเทสต์® (Greater AllerVACtest®)  
น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้ำน Df 
(Dermatophagoides farina) 

 ขนำดบรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร 

ขวด 4,267.16 
 

มีนำคม 
2559 

  4)  น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกร๊ทเตอร์ อัลเลอร์ 
แว็กเทสต์® (Greater AllerVACtest®)  
น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้แมว  
ขนำดบรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร 

ขวด 2,607.59 มีนำคม 
2559 

  5)  น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกร๊ทเตอร์ อัลเลอร์  
แว็กเทสต์® (Greater AllerVACtest®)  
น้ ำยำควบคุมผลบวก (Positive Control)  
ขนำดบรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร 

ขวด 1,352.48 มีนำคม 
2559 

  6)  น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกร๊ทเตอร์ อัลเลอร์  
แว็กเทสต์® (Greater AllerVACtest®)  
น้ ำยำควบคุมผลลบ (Negative Control)  
ขนำดบรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร 

ขวด 1,004.73 มีนำคม 
2559 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 03030003 
(ต่อ) 

 

7)  ชุดน้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกรท๊เตอร ์อัลเลอร ์
แว็กเทสต®์ 10 (Greater AllerVACtest®10) 
(ขนำดบรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร รวม 10 ขวดต่อชุด) 
ประกอบด้วย 
-  น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้ำน Dp  

(Dermatophagoides pteronyssinus) 

ชุด 22,075.00 มิถุนำยน 
2560 

  -  น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้ำน Df 
(Dermatophagoides farina) 

   

  - น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้แมว (ขนแมว) (Cat) 
- น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้สุนัข (ขนสุนัข) (Dog) 

   

  - น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้แมลงสำบ (Cockroach)    
  - น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้เชื้อรำ (Cladosporium spp.)    
  - น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้หญ้ำขน (Para grass) 

- น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้วัชพืช (Careless Weed) 
   

 
  - น้ ำยำควบคุมผลบวก (Positive Control) 

- น้ ำยำควบคุมผลลบ (Negative Control) 
   

  8)  น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกร๊ทเตอร์ อัลเลอร์ 
แว็กเทสต์® (Greater AllerVACtest®)  

     สุนัข (ขนสุนัข) (Dog)   
 ขนำดบรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร 

ขวด 1,352.00 มิถุนำยน 
2560 

  9)  น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกร๊ทเตอร์ อัลเลอร์ 
แว็กเทสต์® (Greater AllerVACtest®)   

 แมลงสำบ (Cockroach)  
 ขนำดบรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร 

ขวด 1,455.00 มิถุนำยน 
2560 

  10) น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกร๊ทเตอร์ อัลเลอร์ 
แว็กเทสต์® (Greater AllerVACtest®)   
เช้ือรำ (Cladosporium spp.)  

 ขนำดบรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร 

ขวด 1,469.00 มิถุนำยน 
2560 

  11) น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกร๊ทเตอร์ อัลเลอร ์ 
แว็กเทสต์® (Greater AllerVACtest®)  

 หญ้ำขน (Para grass)  
ขนำดบรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร 

ขวด 2,482.00 มิถุนำยน 
2560 

  12) น้ ำยำทดสอบภูมิแพ้ เกร๊ทเตอร์ อัลเลอร์ 
แว็กเทสต์® (Greater AllerVACtest®)  

 วัชพืช (วัชพืชผักโขม) (Careless Weed)   
ขนำดบรรจุขวดละ 2 มิลลิลิตร 

ขวด 1,818.00 มิถุนำยน 
2560 

 
 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 เมษำยน 2564 (นร 0731.2/ว 75 ลงวันที่ 31 มนีำคม 2564) 
416 03030004 แผ่นปิดแผลนำโนไบโอเซลลโูลสเคลอืบโลหะเงินนำโน

สีฟ้ำ (Biocellulose Anti-microbial Dressing 
with Blue Sliver Nano) 

  
กันยำยน 

2560 

 
 

1)  BluRibbon ขนำด 3x5 ซม. บรรจุ 20 ชิ้น 
2)  BluRibbon ขนำด 1x20 ซม. บรรจุ 20 ชิ้น 

กล่อง 
กล่อง 

1,070.00 
        1,391.00 

 
 

  3)  BluRibbon ขนำด 2x25 ซม. บรรจุ 20 ชิ้น กล่อง 2,782.00  
  4)  BluRibbon ขนำด 10x10 ซม. บรรจุ 10 ชิ้น กล่อง 1,926.00  
  5)  BluMemBrane ขนำด 20x28 ซม. บรรจุ 5 ชิ้น กล่อง 2,675.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2564 (นร 0731.2/ว 145 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2564) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

417 03030005 แผ่นปิดแผลแบบก้ำวหน้ำ (ADVANCE WOUND 
DRESSING) 

  ตุลำคม 
2560 

 
 

1)   Hydromesh® ขนำด 10 x 10 เซนติเมตร 
   (ปริมำณ 10 แผ่น/กล่อง) 

กล่อง 481.50  

 
 

2)   Hydromesh® SN ขนำด 10 x 10 เซนติเมตร 
 (ปริมำณ 10 แผ่น/กล่อง) 

กล่อง 963.00  

418 03030006 ชุดน้ ำยำตรวจกรองธำลัสซีเมียและฮโีมโกลบนิอี 
(Reagent kits for screening of Thalassemia 
and Hemoglobin E ) 

  
กุมภำพันธ์ 

2561 

 
 

1)  ชุดน้ ำยำ KKU-OF (KKU-OF reagent kit) 
ประกอบด้วย น้ ำยำปริมำณ 2 มิลลิลิตร  
จ ำนวน 100 หลอดทดสอบ 

กล่อง 800.00  

 
 

2)  ชุดน้ ำยำ KKU-DCIP Clear (KKU-DCIP Clear 
reagent kit) ประกอบด้วย น้ ำยำปริมำณ  
2 มิลลิลิตร จ ำนวน 100 หลอดทดสอบ  

กล่อง 1,360.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 มีนำคม 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 25 กมุภำพันธ์ 2564) 
419 03030007 ปูนพลำสเตอร์หล่อแบบฟันส ำเร็จรูปสตูรยับย้ัง 

กำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค (Antimicrobial 
Dental Plaster) 

  
เมษำยน 
2561 

  1)  Type ออร์โทดอนติกส์ (สขีำว)  
(กล่อง 15 กิโลกรัม; 5 กิโลกรัม*3) กล่อง 1,050.00  

  2)  Type 3 (สีเขียว) (กล่อง 15 กิโลกรัม; 5 กิโลกรัม*3) กล่อง 1,050.00  
  3)  Type 4 (สีชมพู) (กล่อง 15 กิโลกรัม; 5 กิโลกรัม*3) กล่อง 1,560.00  
  3)  Type ออร์โทดอนติกส์ (สขีำว) (ถงั 25 กิโลกรัม) ถัง 1,750.00  
  4)  Type 3 (สีเขียว) (ถัง 25 กิโลกรัม) ถัง 1,750.00  
  5)  Type 4 (สีชมพู) (ถงั 25 กิโลกรัม) ถัง 2,600.00  

420 03030008 ชุดทดสอบตรวจควำมผดิปกติของยีน (Alpha -
thalassemia 1) 

  พฤษภำคม 
2561 

  1) DMSc α-thal1 ชดุทดสอบควำมผิดปกติของยนี 
Alpha-thalassemia 1 (ขนำดบรรจุ 200 Rxn) 
รหัสสินคำ้ Thal 001 ประกอบด้วย  
- Primer/Probe/DW 
- 2X Real-time PCR Master Mix 

ชุด 40,000.00  

  2) DMSc α-thal1 ชดุทดสอบควำมผิดปกติของยนี 
Alpha-thalassemia 1 (ขนำดบรรจุ 200 Rxn) 
รหัสสินคำ้ Thal 002 ประกอบด้วย  
-  Primer/Probe/DW 

ชุด 16,000.00  
 
 

 
421 03030009 ไฮโดรเจลผสมซิลเวอร์นำโน (Hydrogel Wound 

Dressing with Silver Nano) 
  กันยำยน 2561 

  BluGel ขนำด 15 กรัม หลอด 144.00  
422 03030010 แผ่นปิดแผลเคลือบสำรสกดัสมุนไพรจำกวำ่นหำง

จระเข้และใบบัวบก (Polyester Containing Herbal 
Extract Dressing) 

  
ธันวำคม 
2561 

  ซีเฮริบ์® (SI-HERB®)    
  1)  ขนำด 10 x 10 เซนติเมตร (10 ชิ้นต่อกล่อง) กล่อง 340.00  
  2)  ขนำด 10 x 20 เซนติเมตร (10 ชิ้นต่อกล่อง) กล่อง 428.00  
  3)  ขนำด 15 x 20 เซนติเมตร (10 ชิ้นต่อกล่อง) กล่อง 524.00  
  4)  ขนำด 20 x 30 เซนติเมตร (5 ชิ้นต่อกล่อง) กล่อง 495.00  
  5)  ขนำด 40 x 40 เซนติเมตร (5 ชิ้นต่อกล่อง) กล่อง 1,295.00  
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423 03030011 วัสดุเรซินมอดิฟำยด์กลำสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วย
แสง (Light activated resin-modified glass ionomer) 

  พฤษภำคม 
2562 

 
 

1)  ชุดขนำดเล็ก ประกอบด้วย 
-  ผงกลำสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต  

ปริมำณ 6.5 กรัม 

กล่อง 2,980.00  

  -  ของเหลวกลุ่มไดเมทำคริเลตมอนอเมอร์ 
พอลิคำร์บอกซิเลตโคพอลิเมอร์และสำรไว 
ต่อแสง ปริมำณ 3.5 กรัม  

-  ช้อนตวงสำร 1 อัน 

   

  - กระดำษผสม 1 ชุด    
  -  เอกสำรคู่มือกำรใช้งำน    

  2)  ชุดขนำดใหญ่ ประกอบด้วย 
-  ผงกลำสฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต  

ปริมำณ 9.5 กรัม 
-  ของเหลวกลุ่มไดเมทำคริเลตมอนอเมอร์  

พอลิคำร์บอกซิเลตโคพอลิเมอร์และสำรไว 
ต่อแสง ปริมำณ 5.5 กรัม  

กล่อง 4,280.00  

  -  ช้อนตวงสำร 1 อัน 
-  กระดำษผสม 1 ชุด 
-  เอกสำรคู่มือกำรใช้งำน 

   

424 03030012 วัสดุเคลอืบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยกำรฉำยแสง 
(Light activated dental pit and fissure sealant) 

  พฤษภำคม 
2562 

  1) แบบสีขำวเหมือนฟัน (Opaque type)  
(ชุดขนำดเล็ก) ประกอบด้วย  

ชุด 2,306.00  

  - วัสดุเรซินเคลือบหลุมร่องฟันแข็งตัวด้วย 
กำรฉำยแสง แบบสีขำวเหมือนฟัน ปริมำณ 3.5 
กรัม หรือปริมำตร 3.25 มิลลิลิตร 

   

  -  สำรปรับสภำพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้ำ 
ปริมำณ 3.5 กรัม 

-  เอกสำรคู่มือกำรใช้งำน 

   

 
 
 
 

 2) แบบสีขำวเหมือนฟัน (Opaque type)  
(ชุดขนำดใหญ่) ประกอบด้วย  
-  วัสดุเรซินเคลือบหลุมร่องฟันแข็งตัวด้วย 

กำรฉำยแสง แบบสีขำวเหมือนฟัน ปริมำณ 6.5 
กรัม หรือปริมำตร 6.1 มิลลิลิตร 

ชุด 3,745.00  

  -  สำรปรับสภำพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้ำ 
ปริมำณ 7 กรัม 

-  เอกสำรคู่มือกำรใช้งำน 

   

  3) แบบใส (transparent type) (ชดุขนำดเล็ก) 
ประกอบด้วย  
-  วัสดุเรซินเคลือบหลุมร่องฟันแข็งตัวด้วยกำรฉำย

แสง แบบใส ปริมำณ 3.5 กรัม หรือปริมำตร 
3.25 มิลลิลิตร 

-  สำรปรับสภำพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้ำ  
ปริมำณ 3.5 กรัม 

 -   เอกสำรคู่มือกำรใช้งำน 

ชุด 2,693.00  
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4) แบบใส (transparent type) (ชดุขนำดใหญ)่ 
ประกอบด้วย  
-  วัสดุเรซินเคลือบหลุมร่องฟันแข็งตัวด้วย 

กำรฉำยแสง แบบใส ปริมำณ 6.5 กรัม  
หรือปริมำตร 6.1 มิลลิลิตร 

ชุด 4,280.00  

  -  สำรปรับสภำพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้ำ 
ปริมำณ 7 กรัม 

-  เอกสำรคู่มือกำรใช้งำน 

   

  อุปกรณ์เสริม/วัสดุสิ้นเปลือง    
  1) วัสดุเรซินเคลือบหลุมร่องฟันแข็งตัวด้วยกำร 

ฉำยแสง แบบสีขำวเหมือนฟัน (opaque type) 
ปริมำณ 3.5 กรัม หรือปริมำตร 3.25 มิลลิลิตร 

ขวด 1,028.00  

  2)  วัสดุเรซินเคลือบหลุมร่องฟันแข็งตัวด้วยกำร 
ฉำยแสง แบบสีขำวเหมือนฟัน (opaque type) 
ปริมำณ 6.5 กรัม หรือปริมำตร 6.1 มิลลิลิตร 

ขวด 1,727.00  

  3)  วัสดุเรซินเคลือบหลุมร่องฟันแข็งตัวด้วยกำร 
ฉำยแสง แบบใส ปริมำณ 3.5 กรัม หรือปริมำตร 
3.25 มิลลิลิตร 

ขวด 1,427.00  

  4)  วัสดุเรซินเคลือบหลุมร่องฟันแข็งตัวด้วยกำร 
ฉำยแสง แบบใส ปริมำณ 6.5 กรัม หรือปริมำตร 
6.1 มิลลิลิตร 

ขวด 2,408.00  

  5)  สำรปรับสภำพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้ำ 3.5 กรัม ขวด 332.00  
  6)  สำรปรับสภำพผิวเคลือบฟันชนิดเจลสีฟ้ำ 7 กรัม ขวด 585.00  

425 03030013 ชุดทดสอบหำเชื้อวณัโรค (Tuberculosis test kit)   กรกฎำคม 
  ทีบี ดี-เทค (TB D-tect) ขนำด 96 test กล่อง 70,900.00 2562 

426 03030014 หลอดเกบ็เลือด (Tube for blood collection)   กรกฎำคม 
 

 
หลอดเก็บเลือด (Innomed) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
13 มิลลิเมตร สูง 75 มิลลิเมตร (100 หลอด/แพ็ค) 

แพ็ค 300.00 2562 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่    
427 03030015 ชุดทดสอบโรคพยำธิใบไม้ตบัในคน 

(Opisthorchiasis & Clonorchiasis - ICT Kit) 
  

พฤษภำคม 
2563 

 
 

ชุดทดสอบโรคพยำธิใบไม้ตับในคน 1 กล่อง 
ประกอบด้วย 

กล่อง 10,000.00 
 

 

 

1) แผ่นทดสอบที่บรรจุในซองกระดำษฟอยล์ จ ำนวน 
20 ซอง 

2) สำรละลำยบัฟเฟอร์ ส ำหรับเจือจำงซีรั่ม และจะให้
ตัวอย่ำงซีรั่มขึ้นไปท ำปฏิกิริยำในแผ่นทดสอบ 
จ ำนวน 1 ขวด (ปริมำตร 10 มิลลิลติร) 

3)  แผ่นเทียบสี จ ำนวน 1 แผ่น 

   

 
 

4)  คู่มือกำรใช้งำน จ ำนวน 1 แผ่น 
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428 
 

03030016 พลำสเตอร์เทปชนดิใส (TRANSPARENT POROUS 
SURGICAL TAPE) 

  มกรำคม 2564 

  1)  INNOTRANS NO.811 ขนำด ½ นิ้ว x 10 หลำ  
(24 ม้วน/กล่อง) 

กล่อง 185.00  

  2)  INNOTRANS NO.811 ขนำด 1 นิ้ว x 10 หลำ  
(12 ม้วน/กล่อง) 

กล่อง 185.00  

  3) INNOTRANS NO.811 ขนำด 2 นิ้ว x 10 หลำ  
(6 ม้วน/กล่อง) 

กล่อง 185.00  

  4)  INNOTRANS NO.811 ขนำด 4 นิ้ว x 10 หลำ  
(3 ม้วน/กล่อง) 

กล่อง 185.00  

  5)  INNOTRANS NO.811 ขนำด 12 นิ้ว x 10 หลำ  
(1 ม้วน/กล่อง) 

กล่อง 185.00  

429 03030017  กระดูกทดแทนและโลหะดำมกระดกูจำกเทคโนโลยี 
กำรพิมพ์ 3 มิติ ที่ออกแบบเฉพำะบคุคล  
(3D-printed personalized prosthesis/bone 
plate) 

ชิ้น ตำมภำคผนวก 
ผ-1 – ผ-2  

ธันวำคม 
2564 

430 03030018 ชุดตรวจแอนติเจนจ ำเพำะตอ่โรคไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์
ใหม่ 2019 ส ำหรับใช้โดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
(Professional use) (COVID-19 Ag Rapid Test 
Cassette (Professional use)) 

  ธันวำคม 
2564 

  AFFINOME COVID-19 Ag Rapid Test Cassette 
ชุดตรวจแอนติเจนจ ำเพำะต่อโรคไวรัสโคโรนำสำย
พันธุ์ใหม่ 2019 ส ำหรับใช้โดยบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ ขนำดบรรจุ 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง 
รหัสสินค้ำ ICOV-01  
ประกอบด้วย 
- ซองบรรจุภัณฑ์ (ตลับทดสอบ และซองบรรจุ

สำรดูดควำมชื้น) จ ำนวน 25 ซอง 
- ชุดเก็บตัวอย่ำงจำกโพรงจมูก จ ำนวน 25 ชุด 
- หลอดผสมสกัดตัวอย่ำง จ ำนวน 25 หลอด 
- ที่วำงหลอดผสมสกัดตวัอย่ำง จ ำนวน 1 ชิ้น 

     -     เอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ จ ำนวน 1 ชุด 

กล่อง 
 

1,750.00 
 

 

  หมำยเหตุ : แก้ไขตัดรำยกำร ขวดบรรจุน้ ำยำสกัด
ตัวอย่ำง จ ำนวน 1 ขวด ออกจำกรำยกำรที่บรรจุต่อ
กล่อง และเพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 

   

431 03030019 ชุดตรวจแอนติเจนจ ำเพำะต่อโรคไวรัสโคโรนำสำย
พันธุ์ใหม่ 2019 ส ำหรับตรวจด้วยตนเอง (Self-Test) 
(COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) 

  ธันวำคม 
2564 

  1)  AFFINOME COVID-19 Ag SELF TEST 
 ชุดตรวจแอนติเจนจ ำเพำะต่อโรคไวรัสโคโรนำสำย

พันธุ์ใหม่ 2019 ส ำหรับตรวจด้วยตนเอง  
ขนำดบรรจุ 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง รหัสสินค้ำ  
ICOV-04-25  
ประกอบด้วย 

กล่อง 
 

1,750.00 
 

 

  - ซองบรรจุภัณฑ์ (ตลับทดสอบ และซองบรรจุ
สำรดูดควำมชื้น) จ ำนวน 25 ซอง บรรจุซองละ 
1 กำรทดสอบ 

- ชุดเก็บตัวอย่ำงจำกโพรงจมูก จ ำนวน 25 ชุด 
- หลอดน้ ำยำสกัดตัวอย่ำง จ ำนวน 25 หลอด  
 (บรรจุในซองบรรจุภัณฑ์) 
- ถุงขยะตดิเช้ือ จ ำนวน 2 ถุง 

 -    เอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์จ ำนวน 1 ชุด 

   



14 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 03030019 
(ต่อ) 

2)  AFFINOME COVID-19 Ag SELF TEST 
 ชุดตรวจแอนติเจนจ ำเพำะต่อโรคไวรัสโคโรนำสำย

พันธุ์ใหม่ 2019 ส ำหรับตรวจด้วยตนเอง  
ขนำดบรรจุ 2 ชุดทดสอบต่อกล่อง รหัสสินค้ำ 
ICOV-04-02 

 ประกอบด้วย 

กล่อง 140.00  

  - ซองบรรจุภัณฑ์ (ตลับทดสอบ และซองบรรจุ
สำรดูดควำมชื้น) จ ำนวน 2 ซอง บรรจุซองละ 
1 กำรทดสอบ 

- ชุดเก็บตัวอย่ำงจำกโพรงจมูก จ ำนวน 2 ชุด 
- หลอดน้ ำยำสกัดตัวอย่ำง จ ำนวน 2 หลอด  

(บรรจุในซองบรรจุภัณฑ์) 
- ถุงขยะตดิเช้ือ จ ำนวน 2 ถุง 

     -     เอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์จ ำนวน 1 ชุด 

   

  หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 

   

432 03030020 ชุดใหค้วำมชืน้ระบบปดิ ชนดิใช้แล้วทิง้พร้อมหัวตอ่  
(Sterile Water for Inhalation, USP)   กรกฎำคม 

2565 
  Aquaflo Sterile Water for Inhalation, USP  

ชุดให้ควำมชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิง้พร้อมหัวต่อ 
ประกอบด้วย 
1. กระบอกพลำสติกใสชนิดโพลีโพรพิลีน 

(Polypropylene) 
2. น้ ำสะอำดปรำศจำกเช้ือ (Sterile Water for 

Inhalation USP Standards) 
3.   หัวต่อ (Adaptor) 

  

 

  1) Aquaflo Sterile Water for Inhalation, USP 
ชุดให้ควำมชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อม
หัวต่อ ปริมำตร 200 มิลลิลิตร 

ชุด 75.00  

  2)  Aquaflo Sterile Water for Inhalation, USP 
ชุดให้ควำมชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อม
หัวต่อ ปริมำตร 350 มิลลิลิตร 

ชุด 90.00  

  3)  Aquaflo Sterile Water for Inhalation, USP 
ชุดให้ควำมชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อม
หัวต่อ ปริมำตร 450 มิลลิลิตร 

ชุด 105.00  

  4)  Aquaflo Sterile Water for Inhalation, USP 
ชุดให้ควำมชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อม
หัวต่อ ปริมำตร 500 มิลลิลิตร 

ชุด 110.00  

  5)  Aquaflo Sterile Water for Inhalation, USP 
ชุดให้ควำมชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อม
หัวต่อ ปริมำตร 650 มิลลิลิตร 

ชุด 120.00  

  6)  Aquaflo Sterile Water for Inhalation, USP 
ชุดให้ควำมชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อม
หัวต่อ ปริมำตร 750 มิลลิลิตร 

ชุด 135.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส ำหรับต่ำงจังหวัด คดิตำม
ระยะทำง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

433 03030021 แป้นปดิรอบล ำไส้และถุงเกบ็สิ่งขบัถำ่ยจำกล ำไส้ 
(Colostomy Flange and Colostomy Bag) 

  พฤศจิกำยน 
2565 

  1)   Colostomy Flange (Rubber)  
ขนำด 45 มิลลิเมตร (10 ชิ้น) 

กล่อง 1,177.00  

  2)  Colostomy Flange (Rubber)  
ขนำด 60 มิลลิเมตร (10 ชิ้น) 

กล่อง 1,177.00  

  3)  Colostomy Flange (Rubber)  
ขนำด 70 มิลลิเมตร (10 ชิ้น) 

กล่อง 1,177.00  

  4)   Colostomy Flange (Hydrocolloid)  
ขนำด 45 มิลลิเมตร (10 ชิ้น) 

กล่อง 1,177.00  

  5)   Colostomy Flange (Hydrocolloid)  
ขนำด 60 มิลลิเมตร (10 ชิ้น) 

กล่อง 1,177.00  

  6)   Colostomy Flange (Hydrocolloid)  
ขนำด 70 มิลลิเมตร (10 ชิ้น) 

กล่อง 1,177.00  

  7)   Colostomy Bag Open ขนำด 45 มิลลิเมตร (10 ชิ้น) กล่อง 530.00  
  8)   Colostomy Bag Open ขนำด 60 มิลลิเมตร (10 ชิ้น) กล่อง 530.00  
  9)   Colostomy Bag Open ขนำด 70 มิลลิเมตร (10 ชิ้น) กล่อง 530.00  
  หมำยเหตุ : 

1.  กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ Colosme® จะต้องใช้ 

Colostomy Flange และ Colostomy Bag 
ร่วมกัน โดย Colostomy Flange มีให้เลือกวัสดุ
กำว 2 ชนิด คือ ชนิดกำว Rubber และชนิดกำว 
Hydrocolloid 

2. โดยทัว่ไปกำรจัดซ้ือ Colostomy Flange และ 
Colostomy Bag จะจัดซ้ือแยกกัน 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

0304 ยำนพำหนะบริกำรทำงกำรแพทย์  
434 03040001 

 
 

รถพยำบำลเคลอืบสำรต้ำนจุลชีพ   มกรำคม 
1)  รถพยำบำลเคลือบสำรต้ำนจุลชีพ คัน 2,100,000.00 2559 
2)  รถพยำบำลเคลือบสำรต้ำนจุลชีพพร้อมระบบ

กำรแพทย์ฉุกเฉินทำงไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ 
สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง  

คัน 5,180,000.00  
 

 
435 03040002 รถพยำบำลโครงสร้ำงปลอดภัยเคลอืบสำรต้ำนจุลชีพ    มกรำคม 

  
 
 
 

1)   รถพยำบำลโครงสร้ำงปลอดภัยเคลือบสำรต้ำนจุลชีพ
ขนำดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) 

คัน 2,374,000.00 2559 

2)  รถพยำบำลโครงสร้ำงปลอดภัยเคลือบสำรต้ำน 
จุลชีพขนำดกลำง  

คัน 2,480,000.00  

  
3)  รถพยำบำลโครงสร้ำงปลอดภัยเคลือบสำรต้ำน 

จุลชีพขนำดใหญ่  
คัน 2,980,000.00  

 

 4)  รถพยำบำลโครงสร้ำงปลอดภัยเคลือบสำรต้ำน 
จุลชีพขนำดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) พร้อม
ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินทำงไกลและเครื่องมือตรวจ
หัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง  

คัน 5,464,500.00  

 
 5)  รถพยำบำลโครงสร้ำงปลอดภัยเคลือบสำรตำ้นจุลชีพ

ขนำดกลำง พร้อมระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉินทำงไกลและ
เครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสงู 

คัน 5,570,500.00  

 
 6)  รถพยำบำลโครงสร้ำงปลอดภัยเคลือบสำรตำ้นจุลชีพ

ขนำดใหญ่ พร้อมระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉินทำงไกลและ
เครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสงู 

คัน 6,070,500.00  

436 03040003 รถเอกซเรย์เคลือบสำรนำโนต้ำนจุลชีพ คัน 8,500,000.00 มีนำคม  
2559 

437 03040004 รถพยำบำลเคลอืบสำรต้ำนจุลชีพ   สิงหำคม 
  1) CARRYBOY รุ่น ABL-VAN-BLS-TIO2 

รองรับชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินระดับต้น  
(Basic Life support unit : BLS) 

คัน 2,080,000.00 
 

2563 

  2) CARRYBOY รุ่น ABL-VAN-ALS-TIO2 
รองรับชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินระดับสูง 
(Advanced Life support unit : ALS) 

คัน 2,358,000.00  

  บริกำรเสริม    
  บริกำรบ ำรุงรักษำกำรเคลือบสำรต้ำนจุลชีพภำยใน

ห้องโดยสำรรถพยำบำล เคลือบพ้ืนผิวด้วยอนุภำค
ระดับนำโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium 
dioxide : TiO2)  

-    ณ ห้องพ่นเคลือบของโรงงำนผู้ประกอบ 
ส ำหรับพ้ืนที่ กรุงเทพมหำนคร 

- โดยหน่วยบริกำรซ่อมบ ำรุงกำรเคลือบสำร
ต้ำนจุลชีพเคลื่อนที่ ส ำหรับพ้ืนที่ต่ำงจังหวัด 

ครั้ง/คัน 75,000.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

438 03040005 รถพยำบำลโครงสร้ำงปลอดภัยเคลือบสำรต้ำนจุลชีพ   สิงหำคม 
  CARRYBOY รุ่น ABL-LT-SL 

รองรับชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life 
support unit : ALS) 

คัน 2,458,000.00 2563 

  บริกำรเสริม    
  บริกำรบ ำรุงรักษำกำรเคลือบสำรต้ำนจุลชีพภำยใน

ห้องโดยสำรรถพยำบำล เคลือบพ้ืนผิวด้วยอนุภำค
ระดับนำโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium 
dioxide : TiO2)  

ครั้ง/คัน 75,000.00  

  -   ณ ห้องพ่นเคลือบของโรงงำนผู้ประกอบ
ส ำหรับพ้ืนที่ กรุงเทพมหำนคร 
-   โดยหน่วยบริกำรซ่อมบ ำรุงกำรเคลือบสำร
ต้ำนจุลชีพเคลื่อนที่ ส ำหรับพ้ืนที่ต่ำงจังหวัด 

   

439 03040006 
 

รถพยำบำลโครงสร้ำงปลอดภัยเคลือบสำรตำ้นจลุชีพ 
(ขนำดใหญ่) 

  กันยำยน 
2565 

  CARRYBOY รุ่น ABL-XLT-SL 
รองรับชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินระดับสูง (Advanced 
Life support unit : ALS) 

คัน 4,400,000.00  

  บริกำรเสริม 
บริกำรซ่อมบ ำรุงกำรเคลือบสำรต้ำนจุลชีพภำยใน
ห้องโดยสำรรถพยำบำล  
-  เคลือบพ้ืนผิวด้วยอนุภำคระดับนำโนของไทเทเนียม

ไดออกไซด์ (Titanium dioxide : TiO2) ณ ห้อง
พ่นเคลือบของโรงงำน ผู้ประกอบ ส ำหรับพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหำนคร 

ครั้ง/คัน 77,000.00  

0305 อำหำรเสริม 

440 03050001 
 
 

อำหำรทำงกำรแพทย์ส ำหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบำหวำน 
ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยที่ต้องกำร
อำหำรทำงสำยให้อำหำร  

 
 
 

 
 
 

มกรำคม 2559 

  1)  ขนำด 40 กรัม ซอง 40.00  
  2)  ขนำด 400 กรัม กระป๋อง 300.00  
  3)  ขนำด 2.5 กิโลกรัม ซอง 1,489.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย ในวันที่ 31 มกรำคม 2562 (นร 0731.2/ว 48 ลงวันที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2562) 
441 03050002 อำหำรทำงกำรแพทย์ส ำหรับผู้ป่วยที่ต้องกำรโปรตีน

และพลังงำนสูง  
  มีนำคม 

2559 
  ขนำด 400 กรัม    กระป๋อง 395.90  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2562 (นร 0731.2/ว 62 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2562) 
442 03050003 น้ ำมันขำ้วกล้องสกดัวิธีธรรมชำติ (Whole Grain 

Essential Oil) 
  ตุลำคม 

2560 
 

 
1)   น้ ำมันข้ำวกล้อง ตรำริซสเตอรอลส์ (Rizsterols) 

ขนำดบรรจุ 150 มิลลิลิตร (ชนิดน้ ำ) 
ขวด 

 
600.00  

  2)  ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร น้ ำมันข้ำวกล้อง  
 ตรำริซสเตอรอลส์ (Rizsterols) (ชนิดเม็ด)  

ขนำดบรรจุ 500 มิลลิกรัม (60 แคปซูล)   

กระปุก 690.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

443 03050004 อำหำรสูตรครบถ้วนส ำหรับผู้ต้องกำรเสริมโภชนำกำร (อำหำร
ทำงกำรแพทย์ ) (Complete formula for those who 
require nutritional supplement (Medical Food)) 

  พฤศจิกำยน 
2560 

  BLENDERA-MF ขนำดบรรจุ 2.5 กิโลกรัม ถุง 663.00  
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2564 (นร 0731.2/ว 17 ลงวันที่ 30 พฤศจกิำยน 2564 

444 03050005 อำหำรทำงกำรแพทย์ให้ทำงสำยอำหำร ส ำหรับทำรก
และเด็กทีป่่วยดว้ยปญัหำเกี่ยวกบักำรย่อยและดดูซึม
อำหำร (MEDICAL FOOD FOR TUBE FEEDING 
FOR PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE 
AND ABSORPTIVE PROBLEMS) 

  เมษำยน 
2561 

  1)  PAN-ENTERAL 400 กรัม กระป๋อง 240.00  
  2)  PAN-ENTERAL 2.5 กิโลกรัม ถุง 1,120.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
445 03050006 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร จำกผงไข่ขำว ชนิดผงละลำยน้ ำ 

(Dietary supplement powder from egg) 
  สิงหำคม 

2561 
  1) อัลบูโปร กลิน่วำนิลลำ (ผลติภัณฑ์เสริมอำหำร)  

บรรจุ 14 ซอง/กล่อง (ขนำดบรรจุ 25 กรัม/ซอง) 
กล่อง 

 
675.00 

 

  2) อัลบูโปร กลิ่นสตรอเบอร์ร่ี (ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร) 
บรรจุ 14 ซอง/กล่อง (ขนำดบรรจุ 25 กรัม/ซอง) 

กล่อง 675.00 
 

  3) อัลบูโปร กลิ่นช็อกโกแลต (ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร) 
บรรจุ 14 ซอง/กล่อง (ขนำดบรรจุ 25 กรัม/ซอง) 

กล่อง 675.00 
 

446 03050007 อำหำรทำงกำรแพทย์ที่มคี่ำดัชนีน้ ำตำลต่ ำ  
(Low Glycemic Index Medical Food) 

  
ตุลำคม 
2561 

  1) ONCE PRO ขนำด 400 กรัม   กระป๋อง 415.16  
  2) ONCE PRO ขนำด 850 กรัม   กระป๋อง 780.00  
  3) ONCE PRO ขนำด 1.25 กิโลกรัม   ถุง 920.00  
 

 
หมำยเหตุ : เพ่ิมเติมรำยกำรล ำดับที่ 2) ONCE PRO 
ขนำด 850 กรัม และรำยกำรล ำดับที่ 3) ONCE PRO 
ขนำด 1.25 กิโลกรัม 

 
  

447 03050008 อำหำรทำงกำรแพทย์ส ำหรับคนปกติ ผู้ที่เปน็เบำหวำน ผู้
ที่ต้องกำรควบคุมระดบัน้ ำตำลในเลอืด ผู้ที่มีระดบั
โคเลสเตอรอลสงูในเลอืด ผูป้่วยทีต่้องกำรอำหำรทำงสำย
ให้อำหำร (Medical Food)  

  มิถุนำยน 
2564 

 
 

  1) ขนำดบรรจุ กระป๋องอลูมิเนียม 400 กรัม กระป๋อง 320.00  
  2) ขนำดบรรจุ ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ 2.5 กิโลกรัม ถุง 1,600.00  

448 03050009 อำหำรทำงกำรแพทย์สตูรครบถ้วนผสมใยอำหำร 
(Complete Nutritional Formula with Fiber 
Medical Food) 

  มิถุนำยน 
2564 

 
 

 
1) Once Complete ขนำดบรรจุ กระป๋องอลูมิเนียม 
400 กรัม 

กระป๋อง 340.00 
 

 
 

2) Once Complete ขนำดบรรจุ ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ 
1.25 กิโลกรัม 

ถุง 850.00 
 

 

 

หมำยเหตุ : เพ่ิมรำยกำรล ำดับที ่2) Once Complete 
ขนำดบรรจุ ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ 1.25 กิโลกรัม 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

0306 วัคซีน 
449 03060001 วัคซนีรวมบำดทะยัก-คอตบี-ไอกรนชนดิไร้เซลล ์

แบบรีคอมบแินนท์ (Tetanus toxoid, reduced 
diphtheria toxoid, recombinant acellular 
pertussis vaccine) 

  กรกฎำคม 
2561 

  ปริมำตร 0.5 มลิลิลิตร บรรจุในหลอดฉดียำพร้อมใช ้ pre-filled syringe 850.00  
450 03060002 วัคซนีไอกรนชนดิไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ 

(Recombinant acellular pertussis vaccine) 
  กรกฎำคม 

2561 
  ปริมำตร 0.5 มลิลิลิตร บรรจุในหลอดฉดียำพร้อมใช ้ pre-filled syringe 700.00  

0307 อื่น ๆ ด้ำนกำรแพทย์ 
451 03070001 กำรตรวจ cell-free fetal DNA ในพลำสมำหญิง

ตั้งครรภ์ (non-invasive prenatal screening) 
 

 
 

 
ธันวำคม 
2563 

  MGC-NIPS-24 chromosomes (1 กำรทดสอบ (Test)) กำรทดสอบ (Test) 7,500.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่แล้ว    
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

04 ด้ำนกำรศึกษำ 
0402 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
452 04020001 ซอฟตแ์วร์บริหำรสถำนศกึษำ (Digital School 

Management Platform) 
  มกรำคม 

2563 
  ชุด License จ ำนวน user (นักเรียน) ไม่เกิน  

1,000 คน   
ชุด License /ปี 481,500.00 

 

  หมำยเหตุ :   
1.  บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ปกครอง สำมำรถใช้

งำนภำยใต้ ชุด License และไม่นับเป็นจ ำนวน user 
(นักเรียน) 

2.  รำคำนี้ไม่รวมอุปกรณ์ตรวจอัตลักษณ์บุคคล อำทิ 
เครื่องสแกนลำยนิ้วมือ และบัตร RFID 

  

 

05 ด้ำนโฆษณำและเผยแพร ่
0502 ครุภัณฑ์กำรโฆษณำและเผยแพร ่
453 05020001 

 
อุปกรณ์เฝ้ำระวังป้องกันภัยคกุคำมบนระบบ
สำรสนเทศและเกบ็ข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์  
(IT Security Monitoring and Log File Collection) 

เครื่อง 100,000.00 กรกฎำคม 
2559 

 
ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2562 (นร 0731.2/ว 111 ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2562) 

06 งำนบ้ำนงำนครัว 
0602 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
454 06020001 

 
เคร่ืองซักผ้ำระบบอโุมงค์ (Continuous Batch 
Washer) 

  กุมภำพันธ์ 
2565 

  
 

1)  รุ่น XPW60/7 ขนำด 60 กิโลกรัม 
-  จ ำนวน 7 ช่องซักล้ำง 

 -    ปริมำณซักสูงสุด 840 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

ระบบ 19,300,000.00  

  2)  รุ่น XPW60/9 ขนำด 60 กิโลกรัม 
-  จ ำนวน 9 ช่องซักล้ำง 

 -    ปริมำณซักสูงสุด 1,080 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

ระบบ 22,150,000.00  

  3)  รุ่น XPW60/12 ขนำด 60 กิโลกรัม 
-  จ ำนวน 12 ช่องซักล้ำง 

 -    ปริมำณซักสูงสุด 1,440 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

ระบบ 27,450,000.00  

  4)  รุ่น XPW60/13 ขนำด 60 กิโลกรัม 
-  จ ำนวน 13 ช่องซักล้ำง 

 -    ปริมำณซักสูงสุด 1,560 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

ระบบ 30,700,000.00  

  5) รุ่น XPW60/14 ขนำด 60 กิโลกรัม 
-  จ ำนวน 14 ช่องซักล้ำง 

 -    ปริมำณซักสูงสุด 1,680 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

ระบบ 32,150,000.00  

  6) รุ่น XPW60/16 ขนำด 60 กิโลกรัม 
-  จ ำนวน 16 ช่องซักล้ำง 

 -    ปริมำณซักสูงสุด 1,920 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

ระบบ 34,200,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่ง 
ทั่วประเทศแล้ว 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

07 ด้ำนไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนำคม 
0701 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนำคม 
455 07010001 

 
ลูกถ้วยแยกสำยไฟฟ้ำพอร์ซเลน (Porcelain Cable 
Spacers) 

  กรกฎำคม 
2559 

  1)  Type 3 (PEA) ชิ้น 1,437.00  
  2)  Type 4 (PEA) ชิ้น 1,650.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2564 (นร 0731.2/ว 121 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2564) 
456 07010002 โคมไฟถนนแอลอดีี (LED Street Light)   ตุลำคม  

  1)   ECO-S 20W โคม 5,000.00 2560 
  2)   ECO-S 30W โคม 6,900.00  
  3)   ECO-ONE 40W โคม 8,000.00  
  4)  ECO-ONE 60W โคม 8,900.00  
  5)   ECO-TWO 110W โคม 18,900.00  
  6)   ECO-TWO 160W โคม 25,000.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนสง่ ค่ำติดตั้งและอุปกรณ์อ่ืนที่
ไม่ใช่สินค้ำ 

2.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 17 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565   

   

457 07010003 หลอดไฟแอลอดีี ทิวบ์ (LED TUBE T8)   ตุลำคม  
  1)  ECO-TUBE 9W หลอด 180.00 2560 
  2)  ECO-TUBE 10W หลอด 360.00  
  3)  ECO-TUBE 17W หลอด 450.00  
  4)  ECO-TUBE 18W หลอด 540.00  
  5)  ECO-TUBE 20W หลอด 580.00  
  6)  ECO-TUBE 23W หลอด 630.00  
 

 
 

 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนสง่ ค่ำติดตั้งและอุปกรณ์อ่ืนที่

ไม่ใช่สินค้ำ 
2.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 17 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565   

   

458 07010004 โคมไฟ LED (LED Lighting)    
  1)  ดวงโคมไฟฟ้ำติดประจ ำที่ส ำหรับจุดประสงค์ทั่วไป 

(High bay) มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้
หลอดแอล อี ดี 

  
 

  1.1)  แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 100-265 V 
ก ำลังไฟฟ้ำที่ก ำหนด 50 วัตต ์

หลอด 9,000.00 ตุลำคม 
2560 

  1.2) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 220 V ก ำลังไฟฟ้ำที่
ก ำหนด 80 วัตต ์

หลอด 11,000.00 ตุลำคม 
2560 

  1.3) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 220 V ก ำลังไฟฟ้ำที่
ก ำหนด 100 วัตต ์

หลอด 12,000.00 ตุลำคม 
2560 

  1.4) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 220 V ก ำลังไฟฟ้ำที่
ก ำหนด 120 วัตต ์

หลอด 13,500.00 ตุลำคม 
2560 

  1.5) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 100-265 V ก ำลังไฟฟ้ำ
ที่ก ำหนด 60 วัตต ์

หลอด 9,3000.00 กุมภำพันธ์ 
2561 

  1.6) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 220 V ก ำลังไฟฟ้ำที่
ก ำหนด 150 วัตต ์

หลอด 15,000.00 กุมภำพันธ์ 
2561 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 07010004 
(ต่อ) 

1.7) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 220 V ก ำลังไฟฟ้ำที่
ก ำหนด 185 วัตต ์

หลอด 19,500.00 กุมภำพันธ์ 
2561 

  1.8) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 220 V ก ำลังไฟฟ้ำที่
ก ำหนด 200 วัตต ์

หลอด 22,000.00 กุมภำพันธ์ 
2561 

  2)  ดวงโคมไฟสำดแสง (Flood light) มีอุปกรณ์ขับ
หลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี 

 
  

  2.1) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 220 V ก ำลังไฟฟ้ำที่
ก ำหนด 50 วัตต ์

หลอด 9,000.00 ตุลำคม 
2560 

  2.2) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 100-265 V ก ำลังไฟฟ้ำ
ที่ก ำหนด 80 วัตต ์

หลอด 11,000.00 ตุลำคม 
2560 

  2.3) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 100-277 V ก ำลังไฟฟ้ำ
ที่ก ำหนด 100 วัตต ์

หลอด 12,000.00 ตุลำคม 
2560 

  2.4) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 100-277 V ก ำลังไฟฟ้ำ
ที่ก ำหนด 120 วัตต ์

หลอด 13,500.00 ตุลำคม 
2560 

  2.5) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 220 V ก ำลังไฟฟ้ำที่
ก ำหนด 60 วัตต ์

หลอด 9,300.00 กุมภำพันธ์ 
2561 

  2.6) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 100-277 V ก ำลังไฟฟ้ำ
ที่ก ำหนด 150 วัตต ์

หลอด 15,000.00 กุมภำพันธ์ 
2561 

  หมำยเหตุ :   
1.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำติดตั้ง 
2.  รำคำนี้รวมรำคำขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเท่ำนั้น ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนสง่จะคิด
เพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

   

459 07010005 หัวต่อสำยเคเบิลใยแก้วน ำแสง (Drop Snaplock 
Closure) 

  ตุลำคม 
2560 

 
 

ขนำด 165*290*53 (W*L*D) มิลลเิมตร /  
น้ ำหนัก 0.9 กิโลกรัม 

ชุด 950.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่    
460 07010006 หัวต่อสำยเคเบิลใยแก้วน ำแสง (Optical Snaplock 

Closure) 
  

ตุลำคม 
2560 

 
 

1) Optical Snaplock Closure / OSC-I024(12F) 
 ขนำด 180*350*100 (W*L*D) มลิลิเมตร / น้ ำหนกั 

1.5 กิโลกรมั 

ชุด 1,550.00  

 
 

2) Optical Snaplock Closure / OSC-I024(24F) 
 ขนำด 180*350*100 (W*L*D) มลิลิเมตร / น้ ำหนกั 

1.5 กิโลกรมั 

ชุด 1,730.00  

  3) Optical Snaplock Closure / OSC-I060(48F) 
 ขนำด 180*350*115 (W*L*D) มลิลิเมตร / น้ ำหนกั 

1.7 กิโลกรมั 

ชุด 1,900.00  

  4) Optical Snaplock Closure / OSC-I060(60F) 
ขนำด 180*350*115 (W*L*D) มลิลิเมตร / 
น้ ำหนัก 1.7 กิโลกรัม 

ชุด 2,100.00  

  5) Optical Snaplock Closure / OSC-I120(120F) 
ขนำด 225*430*143 (W*L*D) มิลลิเมตร / น้ ำหนัก 
2.75 กิโลกรัม 

ชุด 4,700.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 07010006 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำขนส่ง 
2. รำยละเอียดกำรแก้ไข ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ

เพ่ิมเติม ตุลำคม 2565 ดังนี้  
2.1)  แก้ไขรหัสรุ่นเดิมรำยกำรล ำดับที่ 2) จำกรุ่น 

OSC-I024 เป็น OSC-I024(24F), ล ำดับที่ 4) 
จำกรุ่น OSC-I060 เป็น OSC-I024(60F) และ
ล ำดับที่ 5) จำกรุ่น OSC-I0120 เป็น OSC-
I120(120F) 

2.2) ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย และ
เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย 

2.3) แก้ไขรำคำรำยกำรล ำดับที่ 2) และ 4) 
2.4) เพ่ิมรุ่นรำยกำรล ำดับที่ 1) และ 3)  

      2.5) เพ่ิมรำยละเอียดคุณสมบัติ 

   

461 07010007 หลอดไฟแอลอดีี (LED Lamp)   พฤศจิกำยน 
  1)  Tukky Lamp/Standard/Omni หลอด 315.00 2560 
  2)  Tukky Lamp/Standard/Spot  หลอด 315.00  

462 07010008 คอนฉนวนชนิด ไฟเบอร์กลำสเรนฟอร์ด โพลีเมอร์ 
(Fiberglass Reinforced Polymer : FRP) 

  
พฤศจิกำยน 

2560 
 

 
1) ชุดคอนฉนวนชนิด FRP ควำมยำว 1,000 มิลลิเมตร 

ประกอบด้วย 
-  คอนฉนวน ขนำด 1,000 มิลลิเมตร 

ชุด 2,000.00  

  
 

- เหล็กประกับ ขนำด 640 x 30 x 6 มิลลิเมตร 
จ ำนวน 1 ชิ้น 

- แผ่นเหล็ก ขนำด 120 x 30 x 3 มิลลิเมตร  
จ ำนวน 2 ชิ้น 

   
 

  2) ชุดคอนฉนวนชนิด FRP ควำมยำว 1,700 มิลลิเมตร  
ประกอบด้วย 
- คอนฉนวน ขนำด 1,700 มม. 
- เหล็กประกับ ขนำด 640 x 30 x 6 มิลลิเมตร 

จ ำนวน 2 ชิ้น 
- แผ่นเหล็ก ขนำด 120 x 30 x 3 มิลลิเมตร 

จ ำนวน 4 ชิ้น 

ชุด 3,300.00 
 

 
 

463 07010009 หัวต่อสำยเคเบิลใยแก้วน ำแสง (Fiber Optic 
Closure) 

  
มกรำคม 
2561  

  1)   Fiber Optic Closure I060 /180 * 410 *  
100 mm (W * L * H) น้ ำหนัก 3 กิโลกรัม 

ชุด 3,000.00  

  2)   Fiber Optic Closure / I120A /225 * 530 * 
160 mm (W * L * H) น้ ำหนัก 5.7 กิโลกรัม 

ชุด 6,500.00  
 

464 07010010 กล่องพักสำยเคเบิลใยแก้วน ำแสงภำยใน (Optical 
Indoor Box) 

  มกรำคม 
2561 

  ขนำด 95*100*30 (W*L*H) มิลลิเมตร /  
น้ ำหนัก 70 กรัม 

ชุด 85.00  
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465 07010011 โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท ์   กุมภำพันธ์ 
 

 
ดวงโคมไฟฟ้ำสำดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ 
ใช้หลอดแอล อี ดี แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด 220 V  

  2561 

  1)  ก ำลังไฟฟ้ำที่ก ำหนด 770 W ชุด 42,800.00  
  2)  ก ำลังไฟฟ้ำที่ก ำหนด 320 W ชุด 30,000.00  
  3) ก ำลังไฟฟ้ำที่ก ำหนด 240 W ชุด 20,000.00  
 

 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนสง่ 
2. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญช ี
    นวตักรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2564 

   

466 07010012 โคมไฟถนน (Street light)   มีนำคม 
  ดวงโคมไฟส ำหรับให้แสงสว่ำงบนถนน มี บัลลำสต์

เหนี่ยวน ำ ใช้หลอดโซเดียมควำมดันสูง แรงดันไฟฟ้ำที่
ก ำหนด 220V. ก ำลังไฟฟ้ำที่ก ำหนด 1X150W. และ 
1X250W. 

  2561 

  1)  ก ำลังไฟฟ้ำ 1X150W.    
       1.1) R20.150 HSS 150W. โคม 9,000.00  
       1.2) R24.150 HSS 150W. โคม 9,500.00  
  2)  ก ำลังไฟฟ้ำ 1X250W.    
       2.1) R20.250 HSS 250W. โคม 11,000.00  
       2.2) R24.250 HSS 250W. โคม 11,500.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้รวมค่ำขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เท่ำนั้น โดยไม่รวมค่ำติดตั้ง ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำ
ขนส่งจะคิดเพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

  

 

  2. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 4 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

  
 

467 07010013 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยำว แบบ
พกพำ (Portable Transient and TOVs Surge 
Protection Device) 

  
มิถุนำยน 

2561 

  ไซแพด ขนำด กว้ำง x ยำว x สูง : 39 x 48 x 77 มิลลิเมตร    
  1)  รุ่น PTHA4T ชิ้น 1,900.00  
  2)  รุ่น PTHA6T ชิ้น 2,400.00  

468 07010014 โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตย์แบบประกอบในชดุ
เดียวกัน (All In One Solar Street Light) 

   

  1) โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน ขนำด 30 วัตต์ เสำสูง 6 เมตร แบบเสำ
ก่ิงเดี่ยว (SA30W6 - X1) ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบ

ในชุดเดียวกัน 30 วตัต์ จ ำนวน 1 โคม 
- เสำก่ิงเดีย่วแบบ Mid - Hinged Column 

ควำมสงู 6 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ควำมยำว 1.5 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 

ชุด 
 
 

70,000.00 
 
 

พฤษภำคม 
2562 
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 07010014 
(ต่อ) 

2) โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน ขนำด 30 วตัต ์เสำสูง 6 เมตร แบบเสำ 
ก่ิงคู่ (SA30W6 - X2) ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบ

ในชุดเดียวกัน 30 วตัต์ จ ำนวน 2 โคม 
- เสำก่ิงคู่แบบ Mid - Hinged Column  

ควำมสูง 6 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ควำมยำว 1.5 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 

ชุด 110,000.00 พฤษภำคม 
2562 

  3) โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน ขนำด 30 วตัต ์เสำสูง 7 เมตร แบบเสำ 
ก่ิงเดี่ยว (SA30W7 - X1) ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบ

ในชุดเดียวกัน 30 วตัต์ จ ำนวน 1 โคม 
- เสำก่ิงเดี่ยวแบบ Mid - Hinged Column  

ควำมสูง 7 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ควำมยำว 2 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 

ชุด 93,000.00 มิถุนำยน 
2563 

  4) โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน ขนำด 30 วัตต์ เสำสูง 7 เมตร แบบเสำก่ิง
คู่ (SA30W7 - X2) ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบ

ในชุดเดียวกัน 30 วตัต์ จ ำนวน 2 โคม 
- เสำก่ิงคู่แบบ Mid - Hinged Column  

ควำมสูง 7 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ควำมยำว 2 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 

ชุด 142,000.00 มิถุนำยน 
2563 

  5) โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน ขนำด 45 วตัต ์เสำสูง 9 เมตร แบบเสำ
ก่ิงเดี่ยว (SA45W9 - X1) ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบ

ในชุดเดียวกัน 45 วตัต์ จ ำนวน 1 โคม 
- เสำก่ิงเดี่ยวแบบ Mid - Hinged Column  

ควำมสูง 9 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ควำมยำว 2.5 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 

ชุด 124,000.00 มิถุนำยน 
2563 

 
 
 
 
 
 

  6) โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน ขนำด 45 วตัต ์เสำสูง 9 เมตร แบบเสำ
ก่ิงคู่ (SA45W9 - X2) ประกอบด้วย  
- โคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทติย์แบบประกอบ

ในชุดเดียวกัน 45 วตัต์ จ ำนวน 2 โคม 
- เสำก่ิงคู่แบบ Mid - Hinged Column  

ควำมสูง 9 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 
- พุกเหล็ก ควำมยำว 2.5 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 

ชุด 170,000.00 มิถุนำยน 
2563 

  หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำขนสง่และคำ่ติดตั้งทั่วประเทศ 
2. แก้ไขรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของรำยกำรโคม

ไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตยแ์บบประกอบในชุด
เดียวกัน ขนำด 45 วัตต์ เสำสูง 9 เมตร ข้อ 1 ใน
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2565 
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469 07010015 โคมไฟถนน (STREET LIGHT)   มิถุนำยน 
 

 
 

ดวงโคมไฟส ำหรับให้แสงสว่ำงบนถนน มี บัลลำสต์
เหนี่ยวน ำใช้หลอดโซเดียมควำมดันสูง แรงดันไฟฟ้ำที่
ก ำหนด 220 V 

  2562 

  1) รุ่น ST3 (HR)      
  1.1)  ก ำลังไฟฟ้ำที่ก ำหนด 1 x 150 W  ชุด 9,000.00  
  1.2)  ก ำลังไฟฟ้ำที่ก ำหนด 1 x 250 W  ชุด 11,000.00  
  2)  รุ่น ST12 (HR)     
  2.1)  ก ำลังไฟฟ้ำที่ก ำหนด 1 x 150 W  ชุด 9,500.00  
  2.2)  ก ำลังไฟฟ้ำที่ก ำหนด 1 x 250 W ชุด 11,500.00  
 

 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เท่ำนั้น โดยไม่รวมค่ำติดตั้ง ส ำหรับต่ำงจังหวดัค่ำ
ขนส่งจะคิดเพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

2.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

  

 

470 07010016 เคเบิลเส้นใยน ำแสงทนไฟ แขวนในอำกำศรับน้ ำหนัก
ตัวเองได้ (Fire Resistant Self - Supporting 
Optical Fiber Cable : FRSS OFC) 

 
 
 

 
 
 

กันยำยน 
2562 

  1)  FRSS 12C G.652.D (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 53.25  
  2)  FRSS 24C G.652.D (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 58.60  
  3)  FRSS 48C G.652.D (12C/ท่อ) เมตร 69.30  
  4)  FRSS 60C G.652.D (12C/ท่อ) เมตร 74.65  
  5)  FRSS 12C G.655 (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 58.65  
  6)  FRSS 24C G.655 (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 68.65  
  7)  FRSS 48C G.655 (12C/ท่อ) เมตร 89.65  
  8)  FRSS 60C G.655 (12C/ท่อ) เมตร 102.65  
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เท่ำนั้น 

2.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2564 

3.   เพ่ิมรหัสสำยเคเบิลในรำยกำรล ำดับที่ 1) – 4) และ
เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 5) – 8) ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2564  

  

 

471 07010017 เคเบิลเส้นใยน ำแสงทนไฟ แขวนในอำกำศรับน้ ำหนัก
ตัวเองได้ (Fire Resistant Self - Supporting 
Optical Fiber Cable : FRSS OFC) 

 
 
 

 
 
 

กันยำยน 
2562 

  1)  FRSS 12C G.652.D (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 53.25  
  2)  FRSS 24C G.652.D (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 58.60  
  3)  FRSS 48C G.652.D (12C/ท่อ) เมตร 69.30  
  4)  FRSS 60C G.652.D (12C/ท่อ) เมตร 74.65  
  5)  FRSS 12C G.655 (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 58.65  
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 07010017 6)  FRSS 24C G.655 (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 68.65  
 (ต่อ) 7)  FRSS 48C G.655 (12C/ท่อ) เมตร 89.65  
  8)  FRSS 60C G.655 (12C/ท่อ) เมตร 102.65  

 
 

 หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เท่ำนั้น   
2.  แก้ไขชื่อหน่วยงำน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรม

ไทย และผู้จ ำหน่ำย จำกเดิม บริษัท สยำม ไฟเบอร์ 
อ๊อพติคส์ จ ำกัด เป็น บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์
เคเบ้ิล จ ำกัด (มหำชน) ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 

  

 

472 07010018 เคเบิลเส้นใยน ำแสงทนไฟ แขวนในอำกำศรับน้ ำหนัก
ตัวเองได้ (Fire Resistant Self - Supporting 
Optical Fiber Cable : FRSS OFC) 

 
 
 

 
 
 

กันยำยน 
2562 

  1)  FRSS 12C G.652.D (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 53.25  
  2)  FRSS 24C G.652.D (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 58.60  
  3)  FRSS 48C G.652.D (12C/ท่อ) เมตร 69.30  
  4)  FRSS 60C G.652.D (12C/ท่อ) เมตร 74.65  
  5)  FRSS 12C G.655 (4C/ท่อ, 6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 58.65  
  6)  FRSS 24C G.655 (6C/ท่อ, 12C/ท่อ) เมตร 68.65  
  7)  FRSS 48C G.655 (12C/ท่อ) เมตร 89.65  
  8)  FRSS 60C G.655 (12C/ท่อ) เมตร 102.65  
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เท่ำนั้น 

2.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี  
     นวตักรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2564   
3.   เพ่ิมรหัสสำยเคเบิลในรำยกำรล ำดับที่ 1) – 4) และ   

 เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 5) – 8) ในบัญชีนวตักรรมไทย  
 ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2564 

  

 

473 07010019 กล่องหัวต่อส ำหรับสำยเคเบิลใยแก้วน ำแสง (Optical 
Snaplock Closure) 

   

  1)  รุ่น NW - T1212 - Group small 12F set 2,150.00 เมษำยน 2564 
  2)  รุ่น NW - T1224 - Group small 24F set 2,190.00 เมษำยน 2564 
  3)  รุ่น NW - T1248 - Group small 48F set 2,260.00 เมษำยน 2564 
  4)  รุ่น NW - T1260 - Group small 60F set 2,300.00 ตุลำคม 2562 
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ 
2.  เพ่ิมรำยกำร ล ำดับที่ 1) – 3) รุ่น NW - T1212 – 

รุ่น NW - T1248 ตำมล ำดับ แก้ไขรำคำรำยกำร
ล ำดับที่ 4) รุ่น NW - T1260 และแก้ไขคุณลักษณะ 

  

 

474 07010020 หลอดไฟ แอลอดีี ทิวป์ (LED TUBE T8)   พฤศจิกำยน 
  1)  LED - T8 8W หลอด 300.00 2562 
  2)  LED - T8 14W หลอด 375.00  
  3)  LED - T8 16W หลอด 350.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้รวมค่ำขนส่งแล้ว 
2.   เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 
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475 07010021 คอนฉนวน ชนดิไฟเบอร์กลำสเรนฟอร์ดโพลิเมอร์  
(Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Cross arm) 

   

  1)  ชุดคอนฉนวน ชนดิ Fiberglass Reinforced 
Polymer (FRP) ขนำดควำมยำว 1,000 มิลลิเมตร 
ประกอบด้วย 
- คอนฉนวน ขนำด 1,000 มิลลิเมตร  
- เหล็กประกับ ขนำด 640x30x6 มิลลิเมตร 

จ ำนวน 1 ชิ้น 
- แผ่นเหล็ก ขนำด 120x30x3 มิลลิเมตร 

จ ำนวน 2 ชิ้น 

ชุด 
   

 
 

1,920.00 พฤศจิกำยน 
2563 

  2)  ชุดคอนฉนวน ชนดิ Fiberglass Reinforced 
Polymer (FRP) ขนำดควำมยำว 1,700 มิลลิเมตร 
ประกอบด้วย 
- คอนฉนวน ขนำด 1,700 มิลลิเมตร  
- เหล็กประกับ ขนำด 640x30x6 มิลลิเมตร 

จ ำนวน 2 ชิ้น 
- แผ่นเหล็ก ขนำด 120x30x3 มิลลิเมตร 

จ ำนวน 4 ชิ้น 

ชุด 
   

3,270.00 เมษำยน 
2563 

  หมำยเหตุ :  
1.  ไม่รวมค่ำติดตั้ง และค่ำขนสง่ 

  
 

  2.  ขอยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในฉบับ
เพ่ิมเติม กรกฎำคม 2564 

  
 

476 07010022 อุปกรณ์จุดหลอดส ำหรับหลอดปล่อยประจุควำมเข้มสูง 
(อิกไนเตอร์) (IGNITOR) 

  
เมษำยน 
2563 

  1)  IGNITOR GATA รุ่น TZ400 TS ตัว 450.00  
  2) IGNITOR GATA รุ่น TZ1000 TS ตัว 820.00  
 

 
หมำยเหตุ : รำคำรวมค่ำขนส่ง และรับประกันสินค้ำ 
ทุกกรณีเป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยเปลี่ยนสินค้ำ 

  
 

477 07010023 บัลลำสต์ CWA ส ำหรับหลอดไฟก ำลังสูง   กรกฎำคม 
  1)  บัลลำสต์ CWA GATA model JCW1000 ตัว 2,400.00 2563 
  2) บัลลำสต์ CWA GATA model JCW1500 ตัว 3,600.00  
  3) บัลลำสต์ CWA GATA model JCW2000 ตัว 6,100.00  
  4) บัลลำสต์ CWA GATA model JCW4000 ตัว 10,800.00  
  5) บัลลำสต์ CWA GATA model JCW5000 ตัว 11,200.00  
  หมำยเหตุ : รำคำรวมค่ำขนส่ง    

478 07010024 โคมไฟถนนแอลอดีีแบบควบคุมผ่ำนเครือขำ่ย  
Narrow Band Internet of Thing (NB - IoT) 
(LED STREET LIGHTING LUMINAIRE WITH  
NB - IoT TECNOLOGY) 

 
 
 

 
 

สิงหำคม 
2563 

  1)  L&E#SLL205/NB – 40LED (ก ำลังไฟฟ้ำ 40 วตัต)์ ชุดโคมไฟ 20,000.00  
  2) L&E#SLL215/NB - 70LED (ก ำลังไฟฟ้ำ 70 วัตต์) ชุดโคมไฟ 24,500.00  
  3)  L&E#SLL215/NB - 105LED (ก ำลังไฟฟ้ำ 105 วัตต์) ชุดโคมไฟ 26,000.00  
  4)  L&E#SLL215/NB - 125LED (ก ำลังไฟฟ้ำ 125 วัตต์) ชุดโคมไฟ 27,000.00  
  5)  L&E#SLL215/NB - 150LED (ก ำลังไฟฟ้ำ 150 วัตต์) 

 
ชุดโคมไฟ 28,500.00 
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 07010024 ชุดโคมไฟแต่ละชดุ ประกอบด้วย     
 (ต่อ) 1)  โคมไฟฟ้ำ ตำมก ำลังวตัต ์    
  2)  อุปกรณ์ควบคุม NB - IoT ติดตั้งส ำเร็จ พร้อม

ค่ำบริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอด
อำยุกำรใช้งำน 10 ปี (นับจำกวันที่ส่งมอบงำน) 

 
 

 

 
 

  3)  ซอฟต์แวร์ (Software) เพ่ือควบคุมโคมไฟผ่ำน 
Web Application จะท ำกำรอัพเดท (Update) 
ตลอดอำยุกำรใช้งำน 10 ปี (นับจำกวันที่ส่ง
มอบงำน) 

  

 

  4)  ให้บริกำร Software ซ่ึงติดตั้งบนระบบ Cloud 
server ของ Amazon Web Services (AWS) 
ตลอดอำยุกำรใช้งำน 10 ปี (นับจำกวันที่ส่ง
มอบงำน) หลังจำกนั้นผู้ใช้งำนเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำย 

  

 

  หมำยเหตุ :  
1.   รำคำนี้ไม่รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน 

กำรควบคุมและรับข้อมูลจำกชุดโคมไฟ 
2.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2565 

  

 

479 07010025 โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอำทิตย์ประกอบใน
ชุดเดียวกัน ใช้พลังงำนผสมร่วมกันระหว่ำงไฟฟ้ำ
กระแสสลับ และไฟฟ้ำกระแสตรง (Hybrid Street Light) 

 
 

 
 

ธันวำคม 
2563 

 
  โคมไฟถนนแบบ Hybrid 70W (HY70W0-X1) โคม 29,900.00  
  หมำยเหตุ :  

1. รำคำนี้รวมค่ำใช่จ่ำยในกำรติดตั้งและขนส่ง 
2. แก้ไขรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของผลงำน 

  
 

480 07010026 หลอดไฟแอลอีดีประเภท Bulb E27 ที่ควบคุมผ่ำน
เค รือข่ ำย Wi-Fi (LED Bulb E27 with integrated 
wireless (Wi-Fi) control system) 

  
มีนำคม 
2564 

 
 

 
      LED – BULB/SMART RGBW ประเภท Bulb E27  
ก ำลังไฟฟ้ำ 9 วัตต์ ประสิทธิภำพควำมส่องสว่ำง 105 ลูเมน
ต่อวัตต์ 

หลอด 390.00 
 

 

 

หมำยเหตุ :  
1.   รำคำนี้รวมค่ำจัดสง่ และค่ำตดิตั้ง และ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว 
2.   หลอดไฟแอลอีดีประเภท Bulb E27 ที่ควบคุมผ่ำน

เครือข่ำย Wi – Fi รับประกันกำรใช้งำน 2 ปี 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 

  

 

481 07010027 โคมไฟถนนชนดิหลอดแอลอดีี (LED STREET 
LIGHTING LUMINAIRE) 

 
 

 พฤษภำคม 
2564 

  1)  L&E#SLL215-70LED โคม 14,000.00  
  2)  L&E#SLL215-105LED โคม 15,500.00  
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 07010027 3)  L&E#SLL215-125LED โคม 16,500.00  
 (ต่อ) 4)  L&E#SLL215-150LED โคม 18,600.00  
 

 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำขนส่ง และค่ำติดตั้ง 
2.  โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (LED STREET 

LIGHTING LUMINAIRE) รับประกันกำรใช้งำน 5 ปี 
3.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2565 

  

 

482 07010028 โคมไฟถนนแอลอดีี (LED Street light)     
   รุ่น R34.120 LD โคม 14,000.00  
  หมำยเหตุ :  

1. รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
เท่ำนั้น โดยไม่รวมค่ำติดตั้งส ำหรับต่ำงจังหวัด ค่ำ
ขนส่งจะคิดเพ่ิมตำมระยะทำง 

2.   รับประกันสินค้ำ 2 ปี 
3.   เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 4 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2565 

   

483 07010029 โคมไฟถนนแอลอดีี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทศิทำง
และควำมสว่ำง (LED STREET LIGHT) 

  สิงหำคม 
2564 

  1) โคมไฟถนน MICRON MCD-30W (ขนำดก ำลังไฟ 
30 วัตต)์ 
-  มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module)  

จ ำนวน 1 แผง 
 - ขนำดโคมประมำณ กว้ำง 310 x ยำว 475 x 

หนำ 112 มิลลิเมตร น้ ำหนักประมำณ  
4.3 กิโลกรัม  

โคม 5,600.00 

 

  2) โคมไฟถนน MICRON MCD-60W (ขนำดก ำลังไฟ 
60 วัตต)์ 
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module)  

จ ำนวน 2 แผง 
- ขนำดโคมประมำณ กว้ำง 310 x ยำว 585 x 

หนำ 112 มิลลิเมตร น้ ำหนักประมำณ  
5.8 กิโลกรัม 

โคม 7,600.00 

 

  3) โคมไฟถนน MICRON MCD-90W (ขนำดก ำลังไฟ 
90 วัตต)์ 
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module)  

จ ำนวน 3 แผง 
- ขนำดโคมประมำณ กว้ำง 310 x ยำว 660 x 

หนำ 112 มิลลิเมตร น้ ำหนักประมำณ  
7 กิโลกรัม 

โคม 10,600.00 

 

  4) โคมไฟถนน MICRON MCD-120W (ขนำดก ำลังไฟ 
120 วัตต)์ 
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module)  

จ ำนวน 4 แผง 
- ขนำดโคมประมำณ กว้ำง 310 x ยำว 775 x 

หนำ 112 มิลลิเมตร น้ ำหนักประมำณ  
8.1 กิโลกรัม 
 

โคม 11,700.00 
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 07010029 
(ต่อ) 

5) โคมไฟถนน MICRON MCD-150W (ขนำดก ำลังไฟ 
150 วัตต)์ 
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module)  

จ ำนวน 5 แผง 
- ขนำดโคมประมำณ กว้ำง 310 x ยำว 875 x 

หนำ 112 มิลลิเมตร น้ ำหนักประมำณ  
9.3 กิโลกรัม 

โคม 13,000.00 

 

  6) โคมไฟถนน MICRON MCD-180W (ขนำดก ำลังไฟ 
180 วัตต)์ 
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module)  

จ ำนวน 6 แผง 
- ขนำดโคมประมำณ กว้ำง 310 x ยำว 985 x 

หนำ 112 มิลลิเมตร น้ ำหนักประมำณ 10.8 
กิโลกรัม 

โคม 14,400.00 

 

  7) โคมไฟถนน MICRON MCD-210W (ขนำดก ำลังไฟ 
210 วัตต)์ 
- มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module)  

จ ำนวน 7 แผง 
- ขนำดโคมประมำณ กว้ำง 310 x ยำว 1,012 x 

หนำ 112 มิลลิเมตร น้ ำหนักประมำณ  
12.4 กิโลกรัม 

โคม 16,400.00 

 

  หมำยเหตุ : 
1. รำคำนี้รวมค่ำขนส่งและตดิตัง้ทัว่ประเทศ 
2.  รับประกันผลิตภัณฑ์ 2 ปี ครอบคลุมค่ำแรง 

(Labor) และอะไหล ่(Parts) ภำยในเงื่อนไขควำม
ผิดพลำดของผลติภัณฑ์ ไม่รวมถึงอุบัติเหตุหรือกำรใช้
งำนผิดวตัถุประสงค ์

3.   แก้ไขน้ ำหนักของโคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์
แบบควบคุมทิศทำงและควำมสว่ำง (LED STREET 
LIGHT) รำยกำรล ำดับที ่1) – 7) ขนำดก ำลังไฟ  
30 วัตต์ – 210 วัตต์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพ่ิมเติม กรกฎำคม 2565 

  

 

484 07010030 อุปกรณ์จบัยึดดรอปเอำท์ฟิวส์คทัเอำท์ (Dropout 
fuse cutout) ซึ่งประกอบร่วมกบัลกูถ้วยไฟฟ้ำรุ่น 
52-4 และแผ่นพลำสติกป้องกันสตัว์รบกวน 
(Dropout fuse cutout bracket with 
suspension insulators class 52-4 and animal 
barrier)  

ชุด 2,190.00 ตุลำคม 
2564 

 
 
 
 

  ประกอบด้วย    
  1) แผ่นรองรับ Dropout fuse cutout และ carriage bolt 

จ ำนวน 1 ชดุ 
  

 

  2) แผ่นรองรับลูกถ้วยไฟฟ้ำ รุ่น 52-4 (Bracket)  
จ ำนวน 1 แผ่น  

   

  3) ลูกถ้วยไฟฟ้ำ รุ่น 52-4 จ ำนวน 1 ลูก    
  4) แผ่นประกบหลัง (Backing plate) จ ำนวน 1 แผ่น    
  5) ชุดสลักเกลียวและแป้นเกลียวขนำด M16  

ยำว 170 มิลลิเมตร จ ำนวน 4 ชุด 
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 07010030 
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6) แผ่นพลำสติกป้องกันสัตว์รบกวนพร้อมสลักเกลียว
พลำสติก จ ำนวน 1 ชุด (2 แผ่น)  

  
 

  หมำยเหตุ : รำคำรวมค่ำขนส่งระยะทำงจำกบริษัทฯ 
(จังหวัดสิงห์บุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร  

  
 

485 07010031 โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะ 
กำรกระจำยแสงได้ (LED Streetlight Dual Beam) 

  พฤศจิกำยน 
2564 

  1) [CM Lighting] LED Streetlight Dual Beam 50W  
ร หัส รุ่ น  S50-DualBeam ขนำด  กว้ ำ ง  123.5 
มิลลิเมตร ยำว 613 มิลลิเมตร สูง 123 มิลลิเมตร 

โคม 
 

7,700.00 
 
 

 

  2) [CM Lighting] LED Streetlight Dual Beam 70W 
ร หัส รุ่ น  S70-DualBeam ขนำด  กว้ ำ ง  123.5 
มิลลิเมตร ยำว 613 มิลลิเมตร สูง 123 มิลลิเมตร 

โคม 
 

9,500.00 
  

  3)  [CM Lighting] LED Streetlight Dual Beam 
110W รหัสรุ่น S110-DualBeam ขนำด กว้ำง 260 
มิลลิเมตร ยำว 625 มิลลิเมตร สงู 123 มิลลิเมตร 

โคม 
 

14,000.00 
  

  หมำยเหตุ : 
1.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนส่ง ไม่รวมค่ำติดตั้ง และข้อยึดโคม

ส ำหรับติดตั้ง 
2.   รับประกัน 2 ปี จำกควำมผิดพลำดของกำรผลิต  

ไม่รวมถึงกำรใช้งำนผิดวัตถุประสงค์ 

  

 

  3.  แก้ไขชื่อหน่วยงำน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทย จำกเดิม บริษัท ซีวิค มีเดีย จ ำกัด เป็น บริษัท  
ซีวิค อโกรเทค จ ำกัด และเพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 
2 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 
2565 

  

 

486 07010032  โคมไฟถนนแอลอดีปีระหยัดไฟแบบลดระดบั
ก ำลังไฟฟ้ำ Energy-saving LED street lamps 
with reduction control 

  พฤศจิกำยน 
2564 

 
  โคมไฟถนนแอลอีดีประหยัด ไฟแบบลดระดับ

ก ำลังไฟฟ้ำ รุ่น 120W/60W 
โคม 8,5000.00 

 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งแล้ว    
487 07010033 โคมไฟถนนแบบปรับลดระดบัพลังงำนและแสงสว่ำง 

Step down power and light reduction street 
light 

  ธันวำคม 
2564 

 
  1) โคมไฟถนนแบบปรับลดระดับพลังงำนและแสงสว่ำง 

250W/125W 
โคม 6,100.00 

 

  2) โคมไฟถนนแบบปรับลดระดับพลังงำนและแสงสว่ำง 
250W/150W 

โคม 6,100.00 
 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งแล้ว    
488 07010034 โคมไฟถนนแอลอีดี   มกรำคม 

  โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภำพสูง Delight   2565 
  

 
 

1) รุ่น DLED – ST57 – 04002 
-  ขนำดก ำลังไฟฟ้ำ 40 วัตต ์
-  น้ ำหนักประมำณ 3 กิโลกรัม 

โคม 11,000.00 
 

  2) รุ่น DLED – ST57 – 09002 
-  ขนำดก ำลงัไฟฟ้ำ 90 วัตต ์
- น้ ำหนักประมำณ 5 กิโลกรัม 

โคม 14,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 07010034 
(ต่อ) 

3) รุ่น DLED – ST57 – 12002 
  - ขนำดก ำลังไฟฟ้ำ 120 วัตต ์

- น้ ำหนักประมำณ 5 กิโลกรัม 

โคม 15,000.00 
 

  4) รุ่น DLED – ST57 – 14002 
     - ขนำดก ำลังไฟฟ้ำ 140 วัตต ์

- น้ ำหนักประมำณ 5.8 กิโลกรัม 

โคม 16,000.00 
 

  หมำยเหตุ : 
1.  รำคำนี้รวมค่ำตดิตัง้และขนสง่ทัว่ประเทศ 
2.  รับประกันผลิตภัณฑ์ 2 ปี (ทั้งชุดโคมไฟ) นับจำก

วันที่ส่งมอบ 
3.  แก้ไขรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ และเพ่ิมผู้แทน

จ ำหน่ำย จ ำนวน 10 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

  

 

489 07010035 โคมไฟถนนแอลอดีี (LED Street Light)   มกรำคม 
  1) โคมไฟถนน LED รุ่น ULTRABRIGHT 60W  

   (TL-26-60W) 
โคม 14,000.00 2565 

 
  2) โคมไฟถนน LED รุ่น ULTRABRIGHT 60W  

(TL-26-60W) พร้อมชุดก่ิงไฟถนน ประกอบด้วย 
2.1) โคมไฟถนน TL-26-60W 
2.2) ชุดก่ิงไฟถนนโค้งมำตรฐำน ชุบกัลวำไนท์ Ø 2 นิ้ว 
x 1.50 เมตร 
2.3) ขำจับก่ิงโคมปรับได้ ชุบกัลวำไนท์ Ø 2 นิ้ว  
2.4) สำยไฟ 5 เมตร/ชดุ 

ชุด 15,500.00 

 

  3) โคมไฟถนน LED รุ่น ULTRABRIGHT 90W  
    (TL-26-90W) 

โคม 14,500.00 
 

  4) โคมไฟถนน LED รุ่น ULTRABRIGHT 90W  
(TL-26-90W) พร้อมชุดก่ิงไฟถนน ประกอบด้วย 
4.1) โคมไฟถนน TL-26-90W 
4.2) ชุดก่ิงไฟถนนโค้งมำตรฐำน ชุบกัลวำไนท์ Ø 2 นิ้ว 
x 1.50 เมตร 
4.3) ขำจับก่ิงโคมปรับได้ ชุบกัลวำไนท์ Ø 2 นิ้ว  
4.4) สำยไฟ 5 เมตร/ชดุ 

ชุด 16,000.00 

 

  5) โคมไฟถนน LED รุ่น ULTRABRIGHT 120W  
    (TL-26-120W) 

โคม 16,500.00 
 

  6) โคมไฟถนน LED รุ่น ULTRABRIGHT 120W  
(TL-26-120W) พร้อมชุดก่ิงไฟถนน ประกอบด้วย 
6.1) โคมไฟถนน TL-26-120W 
6.2) ชุดก่ิงไฟถนนโค้งมำตรฐำน ชุบกัลวำไนท์ Ø 2 นิ้ว 
x 1.50 เมตร 
6.3) ขำจับก่ิงโคมปรับได้ ชุบกัลวำไนท์ Ø 2 นิ้ว  
6.4) สำยไฟ 5 เมตร/ชดุ 

ชุด 18,000.00 

 

  7) โคมไฟถนน LED รุ่น ULTRABRIGHT 150W  
    (TL-26-150W) 

โคม 17,500.00 
 

  8) โคมไฟถนน LED รุ่น ULTRABRIGHT 150W  
(TL-26-150W) พร้อมชุดก่ิงไฟถนน ประกอบด้วย 
8.1) โคมไฟถนน TL-26-150W 
8.2) ชุดก่ิงไฟถนนโค้งมำตรฐำน ชุบกัลวำไนท์ Ø 2 นิ้ว 
x 1.50 เมตร 

ชุด 19,000.00 
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 8.3) ขำจับก่ิงโคมปรับได้ ชุบกัลวำไนท์ Ø 2 นิ้ว  
8.4) สำยไฟ 5 เมตร/ชดุ 

  
 

  หมำยเหตุ :  
1. รับประกันสินค้ำ 2 ปี 
2. รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เท่ำนั้น โดยไม่รวมค่ำติดตั้ง 
3. ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนสง่จะคิดเพ่ิมตำมระยะทำง 

โดยไม่รวมค่ำติดตั้ง 
4.  แก้ไขชื่อผู้แทนจ ำหน่ำย ล ำดับที่ 1. จำก บริษัท 

ภัญค์ญพัชร จ ำกัด เป็น บริษัท ภัณค์ญพัชร จ ำกัด 
และเพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2565 

  

 

490 07010036 โคมไฟสำดแสงแอลอดีี (LED Flood Light)   กุมภำพันธ์ 
  โคมไฟสำดแสงแอลอีดี  ตรำผลิตภัณฑ์ XZLEN  

รุ่น XZ – FL ขนำด 1,200 วัตต์ 
โคม 61,500.00 2565 

 
  หมำยเหตุ :  

1.   รำคำนี้รวมคำ่ขนส่ง แต่ไม่รวมค่ำติดตั้ง 
2.   รับประกันสินค้ำ เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
3.     เพ่ิมรำยกำรล ำดับที ่1) โคมไฟสำดแสงแอลอีดี  

ตรำผลิตภัณฑ์ XZLEN รุ่น XZ - FL ขนำด 400 วตัต์  
ในบัญชีนวตักรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

  

 

491 07010037 โคมไฟถนนแอลอีดี (LED STREETLIGHT)   กรกฎำคม 
  รุ่น RC-IN55W  โคม 7,800.00 2565 
  (ขนำดก ำลังไฟฟ้ำ 55 วตัต ์น้ ำหนักประมำณ 3.5 กิโลกรัม)    
  หมำยเหตุ : 

1. รำคำนี้รวมค่ำตดิตัง้และขนสง่ทัว่ประเทศ 
2. รับประกันผลิตภัณฑ์ 2 ปี (ทั้งชุดโคมไฟ) นับจำก

วันที่ส่งมอบ 
3.    แก้ไขคณุลักษณะเฉพำะข้อ 10 ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพ่ิมเติม ธันวำคม 2565 

   

0702 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนำคม 

492 07020001 เคร่ืองฟอกอำกำศแบบไฟฟ้ำ (Electronic Air Cleaner)    
  1)  รุ่น PT – 200 ชนิดตั้งโตะ๊ เครื่อง 33,000.00 พฤศจิกำยน 

2560 
 

 
2)  รุ่น PT - 400 ชนิดตั้งโต๊ะ เครื่อง 38,000.00 กันยำยน 

 2560 
 

 
3)  รุ่น PT - 600 ชนิดเคลื่อนยำ้ยได ้ เครื่อง 45,000.00 กันยำยน  

2560 
 

 
4)  รุ่น PT - 900 ชนิดเคลื่อนยำ้ยได ้ เครื่อง 55,000.00 กันยำยน  

2560 
  5)  รุ่น CASSETTE - 1600 ชนดิฝังใต้เพดำน เครื่อง 68,000.00 กันยำยน  
  อุปกรณ์   2560 
  1)  Alpine Filter ขนำด 1 นิ้ว แผ่น 22,000.00  
  2)  Alpine Filter ขนำด 2 นิ้ว แผ่น 32,000.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563 (นร 0731.2/ว 118 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2563) 
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493 07020002 ตู้พักสำยเคเบิลใยแก้วน ำแสง (Fiber Distribution Closure)   กันยำยน 
 

 
รุ่น BAT-S008 size 200*450*105 (W*L*D) mm./ 
weight 2.4 kg 

ชุด 3,300.00 
 

2560 
 

494 07020003 เคร่ืองมือวดัค่ำพำรำมิเตอร์ทำงไฟฟ้ำ 
(Multifunction Power Meter)  

  พฤศจิกำยน 
2560 

  1)  รุ่น KM-07-A ; A=Kwh/Import 
1.1) รุ่น KM-07-A  
1.2)  รุ่น KM-07-A-1 

 
ชุด 
ชุด 

 
6,120.00 
6,690.00 

 

  1.3)  รุ่น KM-07-A-2 
1.4)  รุ่น KM-07-A-3 

ชุด 
ชุด 

6,690.00 
7,270.00 

 

  2)  รุ่น KM-07-B ; Kwh/Import/Export 
2.1) รุ่น KM-07-B-1 
2.2)  รุ่น KM-07-B-2  
2.3)  รุ่น KM-07-B-3 

 
ชุด 
ชุด 
ชุด 

 
7,270.00 
7,270.00 
7,850.00 

 
 
 

 
495 07020004 เคร่ืองปรับอำกำศที่มีระบบก ำจัดไรฝุ่น (House Dust 

Mite Killer Air Conditioner)   กุมภำพันธ์ 
2561 

 
 

เครื่องปรับอำกำศรุ่น Hygienic Inverter 12,000 BTU 
-  แบบรุ่นชุดคอนเดนซิง SJ-W12F-A-DTGP1 
-  แบบรุ่นชุดแฟนคอยล์ SJ-C12F-A-DTGP1 

ชุด 
 
 

26,000.00 
 

 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำบริกำรติดตัง้ระยะท่อทองแดง
พร้อมหุ้มฉนวนยำวไม่เกิน 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 

   

496 07020005 ระบบตรวจสอบแบตเตอร่ีที่มกีำรทดสอบคำ่ควำม
ต้ำนทำนภำยใน (Battery Monitoring System 
with Internal Resistance Test) 

   

  1)  DGU 16-12V-Ri แบตเตอรี่ 12 Volt จ ำนวน 
ไม่เกิน 16 ลูก 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
-  DGU 16-12V-Ri  จ ำนวน 1 เครื่อง 
-  LCU : BMS-20          จ ำนวน 1 เครื่อง 
-  อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้ำตรงของแบตเตอรี่ 

จ ำนวน 1 ตัว 
-  อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ  จ ำนวน 1 ตัว 
-  อุปกรณ์ประกอบ     จ ำนวน 1 ชุด 

ระบบ 180,000.00 กุมภำพันธ์ 
2561 

 
 
 
 

  2)  DGU 16-12V-Ri แบตเตอรี ่12 Volt จ ำนวน 
ไม่เกิน 32 ลกู 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
-  DGU 16-12V-Ri  จ ำนวน 2 เครื่อง 
-  LCU : BMS-20         จ ำนวน 1 เครื่อง 

ระบบ 212,000.00 พฤศจิกำยน 
2561 

 
 

  -  อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้ำตรงของแบตเตอรี่  
จ ำนวน 1 ตัว 

-  อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ  จ ำนวน 2 ตัว 
-  อุปกรณ์ประกอบ     จ ำนวน 2 ชุด 

   

  3)  DGU 16-12V-Ri  แบตเตอรี่ 12 Volt จ ำนวน 
ไม่เกิน 48 ลูก 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
-  DGU 16-12V-Ri  จ ำนวน 3 เครื่อง 
-  LCU : BMS-20         จ ำนวน 1 เครื่อง 

ระบบ 243,000.00 พฤศจิกำยน 
2561 

 

  -  อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้ำตรงของแบตเตอรี่  
จ ำนวน 1 ตัว 

-  อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ  จ ำนวน 3 ตัว 
 -  อุปกรณ์ประกอบ           จ ำนวน 3 ชุด 

   

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่ง    
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497 07020006 เคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบำย
ควำมร้อนด้วยอำกำศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ที่ มี ค่ ำ
ประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล : SEER สูง (High SEER 
Split Type Inverter Air Conditioner) 

  มีนำคม 
2561 

  รุ่น High SEER Inverter   
1)  ชนิดติดผนงั 

  
 

  1.1) ขนำด 12000 บีทียู  ชุด 19,900.00  
  1.2) ขนำด 18000 บีทียู  ชุด 27,900.00  
  1.3) ขนำด 25000 บีทียู  ชุด 37,900.00  
  1.4) ขนำด 30000 บีทียู  ชุด 50,200.00  
  1.5) ขนำด 36000 บีทียู  ชุด 61,600.00  
  2)  ชนิดแขวน    
  2.1)   ขนำด 13000 บีทียู  ชุด 22,700.00  
  2.2)  ขนำด 18000 บีทียู  ชุด 31,200.00  
  2.3)  ขนำด 25000 บีทียู  ชุด 42,600.00  
  2.4)  ขนำด 30000 บีทียู  ชุด 51,200.00  
  2.5)  ขนำด 36000 บีทีย ู ชุด 60,700.00  
  หมำยเหตุ :   

1.  รำคำนี้รวมค่ำบริกำรตดิตั้งระยะท่อทองแดงพร้อม 
หุ้มฉนวนยำวไม่เกิน 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 

2.  ยกเลิกรุ่นชนิดติดผนัง รำยกำรเครื่องปรับอำกำศรุ่น 
High SEER Inverter 9,000 บีทียู ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2563 

   

498 07020007 เคร่ืองปรับอำกำศที่มีระบบควบคุมผ่ำนอินเทอร์เน็ต   กุมภำพันธ์ 
  รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 

1)  ชนิดติดผนงั 
  2562 

  1.1) ขนำด 9000 บีทียู  ชุด 21,600.00  
  1.2) ขนำด 12000 บีทียู  ชุด 23,600.00  
  1.3) ขนำด 18000 บีทียู  ชุด 31,300.00  
  1.4) ขนำด 25000 บีทียู  ชุด 41,000.00  
  1.5) ขนำด 30000 บีทียู  ชุด 53,500.00  
  1.6) ขนำด 36000 บีทียู  ชุด 64,600.00  
  2)  ชนิดแขวน    
  2.1) ขนำด 13000 บีทียู  ชุด 27,400.00  
  2.2)  ขนำด 18000 บีทียู  ชุด 35,600.00  
  2.3)  ขนำด 25000 บีทียู  ชุด 46,700.00  

  2.4)  ขนำด 30000 บีทียู  ชุด 55,000.00  
  2.5)  ขนำด 36000 บีทีย ู ชุด 64,300.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำบริกำรตดิตั้งระยะท่อทองแดง

พร้อมหุ้มฉนวนยำวไม่เกิน 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
  

 

499 07020008 เคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบำย
ควำมร้อนด้วยอำกำศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ที่มีเทคโนโลยี
ตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air purifier split 
type Inverter Air Conditioner) 

  กุมภำพันธ์ 
2562 

  รุ่น High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
1)  ชนิดติดผนงั 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 07020008 1.1)  ขนำด   9000 บีทยีู  ชุด 24,800.00  
 (ต่อ) 1.2)  ขนำด 12000 บีทียู  ชุด 26,500.00  

  1.3)  ขนำด 18000 บีทียู  ชุด 33,900.00  
  1.4)  ขนำด 25000 บีทียู  ชุด 42,900.00  

  1.5)  ขนำด 30000 บีทียู  ชุด 56,000.00  
  1.6)  ขนำด 36000 บีทียู  ชุด 67,000.00  
  2)  ชนิดแขวน    

  2.1)  ขนำด 13000 บีทียู  ชุด 30,000.00  
  2.2)  ขนำด 18000 บีทียู  ชุด 38,000.00  
  2.3)  ขนำด 25000 บีทียู  ชุด 49,000.00  
  2.4)  ขนำด 30000 บีทียู  ชุด 58,000.00  
  2.5)  ขนำด 36000 บีทีย ู ชุด 67,000.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำบริกำรติดตัง้ระยะท่อทองแดง

พร้อมหุ้มฉนวนยำวไม่เกิน 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
   

500 07020009 เคร่ืองฟอกอำกำศส ำหรับห้อง ที่มีเทคโนโลยีตัวกรอง
ฝุ่นละเอียด (Ultrafine air purifier) 

  มีนำคม 
2562 

  รุ่น AP-P35 / ULTRAFINE TECHNOLOGY เครื่อง 24,200.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้ไม่รวมคำ่ตดิตั้ง    

501 07020010 เคร่ืองปรับอำกำศ ชนดิอินเวอร์เตอร์ ระดบั
ประสิทธิภำพพลังงำนเบอร์ 5  ตำมเกณฑ์
พลังงำน ปี ค.ศ. 2019 

  เมษำยน 
2562 

  รุ่น Inverter 
1)  ชนิดติดผนงั 

   

  1.1)  ขนำด 9000 บีทียู  ชุด        16,700.00   
  1.2)  ขนำด 12000 บีทียู  ชุด        20,600.00   
  1.3)  ขนำด 18000 บีทียู  ชุด        26,000.00   
  1.4)  ขนำด 25000 บีทียู  ชุด        31,900.00   
  1.5)  ขนำด 30000 บีทียู  ชุด        44,800.00   
  1.6)  ขนำด 36000 บีทียู  ชุด        52,500.00   
  2)  ชนิดแขวน     
  2.1)  ขนำด 13000 บีทียู  ชุด        26,000.00   
  2.2)  ขนำด 18000 บีทียู  ชุด        30,400.00   
  2.3)  ขนำด 25000 บีทียู  ชุด        38,400.00   
  2.4)  ขนำด 30000 บีทียู  ชุด        42,600.00   
  2.5)  ขนำด 36000 บีทีย ู ชุด        49,400.00   
  3)  ชนิดสี่ทิศทำง     
  3.1)  ขนำด 13000 บีทียู  ชุด        27,400.00   
  3.2)  ขนำด 18000 บีทียู  ชุด        34,000.00   
  3.3)  ขนำด 25000 บีทียู  ชุด        42,800.00   
  3.4)  ขนำด 30000 บีทียู  ชุด        51,600.00   
  3.5)  ขนำด 36000 บีทีย ู ชุด        59,300.00   
  4)  ชนิดตู้ตัง้พ้ืน     
  4.1)  ขนำด 30000 บีทียู  ชุด        51,600.00   
  4.2)  ขนำด 36000 บีทีย ู ชุด        59,300.00   
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำบริกำรตดิตั้งระยะ 

ท่อทองแดงพร้อมหุ้มฉนวนยำวไม่เกิน 4 เมตร สำยไฟ
ยำวไม่เกิน 15 เมตร 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

502 07020011 หม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจ ำหนำ่ยชนดิจมน้ ำ 
(Submersible Type Distribution Transformer) 

  สิงหำคม 
2562 

  1)  1000 kVA. Three-phase submersible 
transformer, less-flammable oil-immersed, 
natural self-cooled, 22000-416/240 V. 
symbol Dyn11 

Unit 
 

2,407,500.00 
 
 

 

  2)  500 kVA. Three-phase submersible 
transformer, less-flammable oil-immersed, 
natural self-cooled, 24000-416/240 V. 
symbol Dyn1 

Unit 
 

2,800,000.00 
 

 

  3)  1000 kVA. Three-phase submersible 
transformer, less-flammable oil-immersed, 
natural self-cooled, 24000-416/240 V. 
symbol Dyn1 

Unit 
 

3,000,000.00 
 

 

  4) 250 kVA. Three-phase submersible 
transformer,  
less-flammable oil-immersed, natural self-
cooled, 22000-416/240 V. symbol Dyn11 

Unit 790,000.00  

  หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำขนส่ง 
2. เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 4) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม ตุลำคม 2564 

   

503 07020012 เคร่ืองลดอุณหภูมิอำกำศด้วยเทคนคิกำรระเหยน้ ำเย็น   ธันวำคม 
  รุ่น TITUM E+  เครื่อง 740,000.00 2562 
  Model : TTM – 002 – 252C – 220 – U/S/D    
  ค ำชี้แจง    
  U  หมำยถึง ลมออกด้ำนบน Up Fan    
  S  หมำยถึง ลมออกด้ำนข้ำง Side Fan    
  D  หมำยถึง ลมออกด้ำนล่ำง Down Fan    

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งภำยในประเทศ และ
รวมค่ำติดตั้งที่ระยะทำงไม่เกิน 10 เมตร จำกตู้เมนไฟฟ้ำ 
และมีควำมสูงจำกพ้ืนรำบไม่เกิน 3 เมตร  

 
 

 

504 07020013 เคร่ืองปรับอำกำศ ชนดิอินเวอร์เตอร์ ระดบั
ประสิทธิภำพพลังงำนเบอร์ 5  ตำมเกณฑ์
พลังงำน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter Air Conditioner) 

  เมษำยน 
2563 

  1)  ชนิดติดผนัง (Wall Type)     
  1.1)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 

 9,000 บีทียู       
ชุด 17,400.00  

  1.2)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 
 12,000 บีทียู  

ชุด 22,900.00  

  1.3)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 
 18,000 บีทียู 
1.4)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 
 25,000 บีทียู 

ชุด 
 

ชุด 

28,400.00 
 

35,800.00 

 

  1.5)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 
 30,000 บีทียู  

ชุด 50,200.00 
 

 

  1.6) เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 
36,000 บีทียู 

ชุด 61,600.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 07020013 2) ชนิดแขวน (Ceiling Type)     
 (ต่อ) 2.1)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 

 13,000 บีทียู  
ชุด 29,500.00  

  2.2)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 
 18,000 บีทียู 

ชุด 34,100.00  

  2.3)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 
 25,000 บีทียู 
2.4)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 
 30,000 บีทียู 

ชุด 
 

ชุด 

42,400.00 
 

48,000.00 

 

  2.5)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 
 36,000 บีทียู 

ชุด 55,300.00  

  3)  ชนิดสี่ทิศทำง (Cassette Type)     
  3.1)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 

 13,000 บีทียู  
ชุด 32,000.00  

  3.2)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 
 18,000 บีทียู 

ชุด 36,500.00  

  3.3)  เครื่องปรับอำกำศรุ่น High SEER Inverter 
 25,000 บีทียู  

ชุด 44,900.00  

  หมำยเหตุ :  
1.  ส ำหรับรุ่นกลุ่มใช้สำรท ำควำมเย็น R - 32 ระบบ

ไฟฟ้ำ 1 เฟสแรงดันไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 
2.  รำคำนี้รวมค่ำบริกำรตดิตั้งระยะท่อทองแดงพร้อม

หุ้มฉนวนยำวไม่เกิน 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
3.  รำคำนี้รวมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่

อ่ืน ๆ 1 ปี 

   

505 07020014 เคร่ืองปรับอำกำศ ชนดิอินเวอร์เตอร์ ระดบั
ประสิทธิภำพพลังงำน เบอร์ 5  ตำมเกณฑ์
พลังงำน ปี ค.ศ. 2019 ที่มีระบบควบคุมผ่ำนอนิเทอร์เนต็ 
และมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุน่ละเอียด (GPS4.0 with 
Ultrafine air purifier Inverter Air Conditioner) 

  เมษำยน 
2563 

  รุ่น Inverter/GPS4.0 
1) ชนิดแขวน (Ceiling Type) 

   

  1.1)  ขนำด 18,000 บีทียู  ชุด  39,000.00   
  1.2)  ขนำด 25,000 บีทียู  ชุด  47,400.00   
  1.3)  ขนำด 30,000 บีทียู  ชุด  53,100.00   
  1.4)  ขนำด 36,000 บีทียู  ชุด 60,400.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  ส ำหรับรุ่นกลุ่มใช้สำรท ำควำมเย็น R - 32 ระบบ
ไฟฟ้ำ 1 เฟสแรงดันไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 

2.  รำคำนี้รวมค่ำบริกำรตดิตั้งระยะท่อทองแดงพร้อม
หุ้นฉนวนยำวไม่เกิน 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 

3.  รำคำนี้รวมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 
อ่ืน ๆ 1 ปี 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

506 07020015 เคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับหอ้ง แบบแยกส่วน ชนดิ
อินเวอร์เตอร์ ที่มีระดับประสิทธภิำพพลังงำนเบอร์ 5 
 ตำมเกณฑ์พลังงำน ปี ค.ศ. 2019 
(Inverter split type room air conditioner with 
no. 5  energy efficiency rating label 
according to EGAT’s energy criteria year 2019) 

  พฤษภำคม 
2563 

  รุ่น High Energy Efficiency Inverter ชนิดแขวน      
  1)  ขนำด 13,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz)      ชุด 34,700.00  
  2)  ขนำด 19,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) ชุด 43,900.00  
  3)  ขนำด 25,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) ชุด 58,000.00  
  4)  ขนำด 30,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz) ชุด 61,500.00  
  5)  ขนำด 36,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz)  ชุด 73,900.00  
  6)  ขนำด 36,000 บีทียู (380 V / 3 Ø / 50 Hz) ชุด 75,900.00  
  7)  ขนำด 38,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz)        ชุด 77,900.00  
  8)  ขนำด 38,000 บีทียู (380 V / 3 Ø / 50 Hz) ชุด 78,900.00  
  9)  ขนำด 40,000 บีทียู (220 V / 1 Ø / 50 Hz)   ชุด 81,900.00  
  10) ขนำด 40,000 บีทีย ู(380 V / 3 Ø / 50 Hz) ชุด 82,900.00  
  หมำยเหตุ :  

1. รำคำนี้รวมค่ำบริกำรติดตั้งระยะท่อทองแดงพร้อมหุ้ม
ฉนวนยำวไม่เกิน 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 

2. รำคำนี้รวมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อ่ืน ๆ  1 ปี 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 20 รำย ในบัญชีนวัตกรรม

ไทย ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565  

   

507 07020016 เคร่ืองแปลงผันไฟฟ้ำชนดิ Bidirectional ที่ท ำงำน 
แบบขนำนกันได้แบบอตัโนมตัิ สูงสุด 10 เคร่ือง 
(Bidirectional Parallel Inverter) 

  มิถุนำยน 
2563 

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

เครื่อง 
 

114,000.00  

  หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่งทั่วประเทศ 
2. รับประกันกำรซ่อมบ ำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ฟรี  

เป็นระยะเวลำ 2 ปี 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในฉบับเพ่ิมเติม 

กันยำยน 2563 

   

508 07020017 ชุดแบตเตอร่ีกกัเกบ็พลังงำน  
Battery Energy Storage System (BESS) 

  
ตุลำคม 
2563 

  กลุ่มขนำดเล็ก    
 

 

1)   Smart Lithium Battery : FIPPACK - 5kW/5kWh  
ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงำน Smart Lithium 
Battery ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) 
ควำมจุ 5 kWh ที่มี high Discharge C - Rate 
สำมำรถคำยพลังงำนได้สูงสดุ 20 C  
ท ำหน้ำที่กักเก็บและปลดปล่อยพลังงำนไฟฟ้ำ 
ขนำด 5 kWh พร้อม Hybrid inverter ขนำด 5 
kW จ ำนวน 1 ชุด 

ชุด 150,000.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 07020017 กลุ่มขนำดใหญ่    
 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  Smart Lithium Battery : FIBESS - 50kW/70kWh  
 ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงำน Smart Lithium 

Battery ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) 
ควำมจุ 70 kWh ที่มี high Discharge C - Rate 
สำมำรถคำยพลังงำนได้สูงสดุ 20 C  
ท ำหน้ำที่กักเก็บและปลดปล่อยพลังงำนไฟฟ้ำ 
ขนำด 70 kWh พร้อม PCS (Power Conversion 
System) ขนำด 50 kW EMS (Energy 
Management System) และ Watt Transducer 
จ ำนวน 1 ชุด  

 ประกอบในตู้คอนเทนเนอร์ ขนำด 10 ฟุต 

ชุด     4,600,000.00   

 

 

3)  Smart Lithium Battery : FIBESS - 150kW/212kWh  
 ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงำน Smart Lithium 

Battery ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) 
ควำมจุ 212 kWh ที่มี high Discharge C - Rate 
สำมำรถคำยพลังงำนได้สูงสดุ 20 C  
ท ำหน้ำที่กักเก็บและปลดปล่อยพลังงำนไฟฟ้ำ 
ขนำด 212 kWh พร้อม PCS (Power 
Conversion System) ขนำด 150 kW EMS 
(Energy Management System) และ Watt 
Transducer จ ำนวน 1 ชดุ  
ประกอบในตู้คอนเทนเนอร์ ขนำด 10 ฟุต 

ชุด     8,500,000.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4)  Smart Lithium Battery : FIBESS - 250kW/283kWh  
 ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงำน Smart Lithium 

Battery ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) 
ควำมจุ 283 kWh ที่มี high Discharge C - Rate 
สำมำรถคำยพลังงำนได้สูงสดุ 20 C  
ท ำหน้ำที่กักเก็บและปลดปล่อยพลังงำนไฟฟ้ำ 
ขนำด 283 kWh พร้อม PCS (Power 
Conversion System) ขนำด 250 kW EMS 
(Energy Management System) และ Watt 
Transducer จ ำนวน 1 ชดุ  

 ประกอบในตู้คอนเทนเนอร์ ขนำด 20 ฟุต 

ชุด    11,000,000.00   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)  Smart Lithium Battery : FIBESS - 500kW/ 567kWh  
 ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงำน Smart Lithium 
Battery ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) 
ควำมจุ 567 kWh ที่มี high Discharge C - Rate 
สำมำรถคำยพลังงำนได้สูงสดุ 20 C ท ำหน้ำที่กัก
เก็บและปลดปล่อยพลังงำนไฟฟ้ำ ขนำด 567 kWh 
พร้อม PCS (Power Conversion System) ขนำด 
500 kW จ ำนวน 1 ชุด EMS (Energy 
Management System) และ Watt Transducer 
จ ำนวน 1 ชุด  
ประกอบในตู้คอนเทนเนอร์ ขนำด 20 ฟุต 

 

ชุด    20,200,000.00   
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 07020017 
(ต่อ) 

6)  Smart Lithium Battery : FIBESS - 1000kW/ 1135kWh  
ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงำน Smart Lithium 
Battery ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) 
ควำมจุ1135 kWh ที่ม ีhigh Discharge C - Rate 
สำมำรถคำยพลงังำนได้สงูสดุ 20 C ท ำหนำ้ที่กักเก็บ
และปลดปล่อยพลังงำนไฟฟ้ำ ขนำด 1135 kWh 
พร้อม PCS (Power Conversion System) ขนำด 
500 kW จ ำนวน 2 ชุด EMS (Energy 
Management System) และ Watt Transducer 
จ ำนวน 1 ชุด  
ประกอบในตู้คอนเทนเนอร์ ขนำด 40 ฟุต 

ชุด    37,000,000.00   

 

 
 

หมำยเหตุ :  
1.   รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ง (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยใน

กำรติดตั้งไม่รวมฐำนรำกงำนโยธำ และไม่รวมกำร
เช่ือมต่อระบบไฟฟ้ำ กับชุดเช่ือมต่อ (Main 
Breaker)) 

2. เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 1) – 4) ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม กุมภำพันธ์ 2565 

   

509 07020018 ชุดเสำไฟถนนโคมไฟแอลอดีีพลังงำนแสงอำทติย์แบบ
ประกอบในชดุเดียวกนั (Integrated Solar Cell 
LED Streetlight with Pole) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1)   รุ่น KELLI - 13506 ประกอบด้วย 
1.1) เสำไฟอเนกประสงค์ติดบำนพับฐำนเสำ  

 ควำมสูง 6 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 

ชุด 67,800.00 ธันวำคม 
2563 

 
 

1.2) ฐำนรำกแบบหลำยเข็ม ขนำดควำมยำว  
1.5 เมตร จ ำนวน 4 ต้น/ชุด 

   

  1.3) โคมไฟแอลอีดีพลังงำนแสงอำทติย์ ขนำด  
35 วัตต์ รุ่น RCSOS35L - 190CW50  
จ ำนวน 1 โคม 

   

  2)  รุ่น KELLI - 23506 ประกอบด้วย ชุด 98,000.00 เมษำยน  
 

 
2.1) เสำไฟอเนกประสงค์ติดบำนพับฐำนเสำ  

ควำมสูง 6 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 
  2564 

 
 

2.2) ฐำนรำกแบบหลำยเข็ม ขนำดควำมยำว  
1.5 เมตร จ ำนวน 4 ต้น/ชุด 

   

 
 

2.3) โคมไฟแอลอีดีพลังงำนแสงอำทติย์ ขนำด  
35 วัตต์ รุ่น RCSOS35L - 190CW50  
จ ำนวน 2 โคม 

   

 
 
 
 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่งแล้ว 
2.   เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 

   

510 07020019 
 
 

เสำไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอดีี
ประกอบแบตเตอร่ีและอปุกรณ์กำรประจแุบตเตอร่ีใน
ตัวแบบใช้พลังงำนจำกเซลลแ์สงอำทติย์แยกส่วน 

  มกรำคม 2564 

 

 

เสำไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี
ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์กำรประจุแบตเตอรี่ในตัว
แบบใช้ พลั ง งำนจำก เซลล์ แส งอำทิตย์แยกส่ วน 
ประกอบด้วย : 

ชุด 69,000.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 07020019 
(ต่อ) 

1) เสำไฟชุดกัลป์วำไนซ์ ควำมสูง 6 เมตร แบบรอกส
ลิงหมุนยกพร้อมก่ิงโคมไฟ ที่มีชุดปรับระดับแบบมือ
หมุนสลิงพร้อมสลักล็อค จ ำนวน 1 ต้น 

   

 
  

2) Delight โคมไฟ LED ส่องสว่ำงชนิดปรับระดับได้ 
ขนำด 40 วัตต์ รุ่น All in one street light  
จ ำนวน 1 โคม 

   

  3) แผงเซลล์แสงอำทิตย ์ขนำด 130 วัตต์  
มอก. 1843 – 2553, มอก. 2580 เล่ม 2 – 2555   
จ ำนวน 1 แผง 

   

  4) ฐำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 0.30 ลูกบำศก์เมตร 
ด้ำนบนฐำนคอนกรตีมีขนำดควำมกวำ้งและควำม
ยำว เทำ่กับ 0.4 x 0.4 เมตร ด้ำนล่ำงฐำนคอนกรีต
มีขนำดควำมกว้ำงและควำมยำว 0.7 x 0.7 เมตร 
มีควำมสูง จำกฐำนดำ้นบนถึงฐำนด้ำนล่ำง  
0.8 เมตร จ ำนวน 1 ฐำน มีน็อต JBOLT ชุบสังกะสี 

   

  แบบจุ่มร้อน จ ำนวน 4 ชุด ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
25 มิลลิเมตร ควำมยำว 0.4 เมตร พร้อมเหล็ก
โครงสร้ำงขนำด RB 12 มิลลิเมตร จ ำนวน 8 เส้น  

   

  ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 0.65 เมตร และเหล็กปลอก
ขนำด RB 9 มิลลิเมตร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 1.4 เมตร 
จ ำนวน 7 เส้น รวมเป็น 1 ชุด 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่งเรียบร้อยแล้ว 
2.  กำรรับประกันตัวสินค้ำ : ระยะเวลำ 2 ปี นับจำกวัน

ส่งมอบสินค้ำ 
3.   ในแต่ละโครงกำรที่จัดซ้ือจ้ดจ้ำง จะมีชุดปรับระดับ

ก่ิงโคมไฟเป็นระบบแบบใช้มือหมุน มอบให้ จ ำนวน 
3 ชิ้น/โครงกำร 

4. แก้ไขชื่อผู้แทนจ ำหน่ำย ล ำดับที่ 4. จำก บริษัท 
สยำมโซล่ำร์ เซลส์ จ ำกัด เป็น บริษัท สยำม โซล่ำร์ 
เซลล์ จ ำกัด และเพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน  
10 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
กันยำยน 2565   

   

511 07020020 เคร่ืองปรับปรุงคุณภำพอำกำศ ส ำหรับหอ้ง ด้วยวิธี
แลกเปลี่ยน และเติมอำกำศใหม่ (PROTECTIVE 
ENVIRONMENT) 

  มิถุนำยน 
2564 

 
 เครื่องปรับปรุงคุณภำพอำกำศ Fresh Air 100%  

แบบ Inverter ขนำด 15,000 บีทียู ประกอบด้วย 
ชุด 175,000.00  

 

    1)  Protective Environment PAC – 15 - F จ ำนวน 
1 เครื่อง ขนำดมิติประมำณ สูง 1,230 x กว้ำง 655 x 
ลึก 550 มิลลิเมตร  น้ ำหนักประมำณ 107 กิโลกรัม 
พร้อมขำตั้งเครื่อง 

   

 
    2) ชดุเบรกเกอร์ และชุดคอนโทรลรีโมท พร้อมเซนเซอร์ 

ในกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศแบบดิจิทัล จ ำนวน 1 
ชุด และสำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร จ ำนวน 1 เส้น 

   

     3)  ท่อน ำอำกำศ ขนำดไม่เกิน 6 เมตร จ ำนวน 1 ท่อ    
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 

07020020 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำบริกำรติดตั้งสำยระยะไม่เกิน 15 เมตร 
และท่อน ำอำกำศระยะไม่เกิน 6 เมตร  
2. รำคำนี้รวมค่ำรับประกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 
และอะไหล่อ่ืน ๆ 2 ปี ไม่รวม Filter เช่น Pre-Filter, 
Carbon Filter และ HEPA Filter 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญช ี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

512 07020021 โคมไฟถนนแอลอดีี แบบเซลล์แสงอำทติย์ ใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำกระแสตรงจำกแบตเตอร่ี (Solar powered 
LED Streetlight with direct current supply 
from energy storage) 

  มิถุนำยน 
2564 

 

 รุ่น LUCENT-1 ประกอบด้วย 
1) โคมไฟถนนแอลอีดี ขนำด 25 วัตต์ (SBX - 25) 
2) แบตเตอรี่ขนำด 12.8V 60Ah พร้อมอุปกรณ์

ควบคุม (ABP1260) 
3) แผงเซลล์แสงอำทิตย ์ขนำด 115 วัตต ์
4) เสำไฟชุบกัลป์วำไนซ์ ควำมสูง 6 เมตร พร้อม

โครงเหล็กยึดแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 
5) ฐำนรำกแบบสกรูส ำเร็จรูป 

ชุด 62,000.00  

 

 หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้ รวมภำษีมูลค่ำเ พ่ิม พร้อมค่ำใช้ จ่ำยใน 

กำรจัดส่งและติดตั้ง 
2.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 

   

513 
 
 
 

07020022 ชุดเสำไฟถนนปรับควำมสูงไดด้้วยเฟืองสะพำนพร้อม
โคมไฟถนนแอลอดีีพลังงำนแสงอำทติย์ (Height 
Adjustable Pole with LED solar cell Street 
Light) 

  พฤศจิกำยน 
2564 

 

 ชุดเสำไฟถนนปรับควำมสูงได้ด้วยเฟืองสะพำนพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงำนแสงอำทติย์ 45 วตัต์  
ประกอบด้วย 

1)  โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงำนแสงอำทติย์ 45 วตัต์  
จ ำนวน 1 โคม 

2)  เสำไฟถนนปรับควำมสูงได้ด้วยเฟืองสะพำน จ ำนวน 1 ตัน 
3)  ฐำนรำกเข็มเหล็ก ขนำดควำมยำว 2 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 

ชุด 70,000.00  

 

 หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่งแล้ว 
2.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

514 
 
 
 

07020023 เสำไฟแบบรอกสลงิหมนุยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี
ประสิทธภิำพสงูประกอบแบตเตอร่ีและอปุกรณ์กำร
ประจุแบตเตอร่ีในตวัแบบใช้พลังงำนจำกเซลล์
แสงอำทติย์แยกส่วน 

  พฤศจิกำยน 
2564 

  1)  รุ่น SSL7-40150 ประกอบด้วย : ชุด 78,000.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 

07020023 
(ต่อ) 

1.1) เสำไฟชุบกัลวำไนซ์ ควำมสูง 7 เมตร แบบ
รอกสลิงหมุน ยกพร้อมก่ิงโคมไฟที่มีชุดปรับ
ระดับแบบมือหมุนสลิงและสลักล็อค จ ำนวน  
1 ต้น 

1.2)  Delight โคมไฟ LED ส่องสว่ำงประสทิธิภำพสูง    
 ขนำด 40 วตัต์ รุ่น LED Street Light Solar    
 Cell จ ำนวน 1 โคม 

   

 

 1.3) แผงเซลล์แสงอำทิตย ์ขนำด 150 วัตต์ ±5% 
มอก. 2580 เล่ม 2-2555 จ ำนวน 1 แผง 

1.4) ฐำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.50 
ลูกบำศก์เมตร ด้ำนบนฐำนคอนกรีตมีขนำด
ควำมกว้ำงและควำมยำว 0.4 x 0.4 เมตร 
ด้ำนล่ำงฐำนคอนกรีตมีขนำดควำมกว้ำงและ
ควำมยำว 0.8 x 0.8 เมตร มีควำมสูงจำกฐำน
ด้ำนบนถึงฐำนด้ำนล่ำง 1 เมตร มีน็อต JBOLT 
ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน จ ำนวน 4 ชุด ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 25 มิลลิเมตร ควำมยำว 0.4 
เมตร พร้อมเหล็กโครงสร้ำง  ขนำด RB 12 
มิลลิเมตร จ ำนวน 10 เส้น ควำมยำวรวมกันไม่
น้อยกว่ำ 8.0 เมตร และเหล็กปลอกขนำด RB 9 
มิลลิเมตร จ ำนวน 5 เส้น ควำมยำวรวมกันไม่น้อย
กว่ำ 7.0 เมตร  จ ำนวน 1 ชุด 

   

 

 1.5) สติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond grade ขนำด
ควำมกว้ำง 12 เซนติเมตร ขนำดควำมสูง  
12 เซนติเมตร จ ำนวน 2 ชุด  

1.6) แม่กุญแจ จ ำนวน 1 ชุด 

   

  2) รุ่น SSL9-100350 ประกอบด้วย : ชุด 115,000.00  

 

 2.1) เสำไฟชุบกัลวำไนซ์ ควำมสูง 9 เมตร แบบ 
รอกสลิงหมุนยก พร้อมก่ิงโคมไฟที่มีชุดปรับ
ระดับแบบมือหมุนสลิงและสลักล็อค จ ำนวน 
1 ต้น 

   

 

 2.2) Delight โคมไฟ LED ส่องสว่ำงประสิทธิภำพสูง 
ขนำด 100 วัตต์ รุ่น LED Street Light Solar 
Cell จ ำนวน 1 โคม 

2.3) แผงเซลล์แสงอำทิตย์ ขนำด 350 วัตต์ 
±5% มอก.  61215 เล่ม 1(1) – 2561 
มอก. 2580 เล่ม 2 – 2562 จ ำนวน 1 แผง 

   

 

 2.4) ฐำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.50 
ลูกบำศก์เมตร ด้ำนบนฐำนคอนกรีตมีขนำดควำม
กว้ำงและควำม ยำว 0.4 x 0.4 เมตร ด้ำนลำ่งฐำน
คอนกรีตมขีนำดควำมกวำ้ง และควำมยำว 0.8 x 
0.8 เมตร มีควำมสูงจำกฐำน ด้ำนบน ถึงฐำน 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 

07020023 
(ต่อ) 

ด้ำนล่ำง 1.2 เมตร มีน็อต JBOLT ชุบสังกะสี
แบบจุ่มร้อน จ ำนวน 4 ชุด ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 25 มิลลิเมตร ควำมยำว 0.4 เมตร 
พร้อมเหล็กโครงสร้ำงขนำด RB 12 มิลลิเมตร 
จ ำนวน 10 เส้น ควำมยำวรวมกันไม่น้อยกว่ำ 
9.0 เมตร และเหล็กปลอก ขนำด RB 9 มิลลิเมตร 
จ ำนวน 5 เส้น ควำมยำวรวมกันไม่น้อยกว่ำ  
7.0 เมตร จ ำนวน 1 ชุด 

   

 

 2.5) ส ต ิก เ ก อ ร ์ส ะ ท ้อ น แ ส ง  Diamond grade 
ขนำดควำมกว้ำง 15 เซนติเมตร ขนำดควำม
สูง 15 เซนติเมตร จ ำนวน 2 ชุด  

2.6) แม่กุญแจ จ ำนวน 1 ชุด 

   

 
 

 หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวม ฐำนรำก ค่ำติดตั้ง และค่ำจัดส่งทั่ว

ประเทศ (ไม่รวมค่ำขนส่งทำงเรือ) โดยในแต่ละ
โครงกำรที่จัดซ้ือจัดจ้ำงจะมีชุดปรับระดับก่ิงโคมไฟ
เป็นระบบแบบใช้มือหมุนมอบให้ 3 ชิ้น/โครงกำร 
และ ลูกกุญแจแบบ Key Alike 3 ลูก/โครงกำร 

2.  รับประกันเป็นระยะเวลำ 2 ปี 
3.   เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 2) รุ่น SSL9-100350 และ 

 เพ่ิมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ในบัญชี    
 นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2565 

   

515 07020024 เสำไฟถนนระบบไฮดรอลกิพร้อมโคมไฟถนน LED 
พลังงำนแสงอำทิตย์ชนดิประกอบในโคมเดียวกนั 
(Hydraulic lighting pole with all in one LED 
solar street light) 

  

ธันวำคม 
2564 

 
 

  1) เสำไฟถนนระบบไฮดรอลิก ขนำด 6 เมตร พร้อมโคม
ไฟถนน LED พลังงำนแสงอำทติย์ ขนำด 30 วัตต ์ชนิด
ประกอบในโคมเดียวกัน 

ชุด 68,000.00 
 

   ประกอบด้วย  
1. เสำไฟถนนระบบไฮดรอลิก ประกอบด้วย เสำ

ไฟสูง 6 เมตร พร้อมกระบอกไฮดรอลิก จ ำนวน 
1 ชุด 

   2.    โคมไฟถนน LED พลังงำนแสงอำทติย์ชนิด  
  ประกอบในโคมเดียวกันขนำด 30 วตัต์  
  จ ำนวน 1 ชุด 

   

   3.    ฐำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 300 กิโลกรัม 
มีควำมสูงจำกฐำนด้ำนล่ำงถึงฐำนด้ำนบน 0.6 
เมตร ด้ำนบนฐำนคอนกรีตมีควำมกว้ำงและ
ควำมยำวเท่ำกับ 0.3 x 0.3 เมตร ด้ำนล่ำง
ฐำนคอนกรีตมีควำมกว้ำงและควำมยำว
เท่ ำ กับ 0.6 x 0.6 เมตร มีขนำด  J-Bolt 
จ ำนวน 4 ชุด มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  
16 มิลลิเมตร รวมเป็น 1 ชุด 

   

 
 

2) เสำไฟถนนระบบไฮดรอลิก ขนำด 9 เมตร พร้อมโคม
ไฟถนน LED พลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำด 45 วัตต์ ชนิด
ประกอบในโคมเดียวกัน 

ชุด 105,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 07020024 
(ต่อ) 

ประกอบด้วย  
1. เสำไฟถนนระบบไฮดรอลิก ประกอบด้วย เสำ

ไฟสูง 9 เมตร พร้อมกระบอกไฮดรอลิก จ ำนวน 
1 ชุด 

  

 

  2. โคมไฟถนน LED พลังงำนแสงอำทิตย์ชนิด
ประกอบในโคมเดียวกันขนำด 45 วัตต์ จ ำนวน 
1 ชุด 

3. ฐำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1,125 กิโลกรัม 
มีควำมสูงจำกฐำนด้ำนลำ่งถึงฐำนด้ำนบน 1.2 
เมตร ด้ำนบนฐำนคอนกรีตมีควำมกว้ำงและ
ควำมยำวเท่ำกับ 0.4 x 0.4 เมตร ด้ำนล่ำงฐำน
คอนกรีตมีควำมกว้ำงและควำมยำวเทำ่กับ  
0.8 x 0.8 เมตร มีขนำด J-Bolt จ ำนวน 4 ชดุ 
มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 25 มิลลิเมตร  
รวมเป็น 1 ชุด 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :  
1. เสำไฟถนนระบบไฮดรอลิก มีกำรรับประกัน 10 ปี 

และโคมไฟถนน LED พลังงำนแสงอำทติย์ชนิด
ประกอบในโคมเดียวกัน มีกำรรับประกัน 2 ปี  
จำกควำมเสียหำยอันเกิดจำกควำมบกพร่อง หรือ
ผิดพลำดจำกโรงงำนผู้ผลิต ไม่รวมถึงกำรใชง้ำนผดิ
วัตถุประสงค์ โดยมีแผนกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน  
2 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลำ 2 ปี 

2.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้ง และค่ำขนส่งแล้ว 
3.  ในแต่ละโครงกำรที่จัดซ้ือจัดจ้ำง จะมีป๊ัมอัดน้ ำมัน 
     ไฮดรอลิก มอบให้จ ำนวน 1 ชิ้น/50 ต้น 
4.  ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และเพ่ิมผู้แทน

จ ำหน่ำย จ ำนวน 7 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม กันยำยน 2565 

  

 

516 07020025 หม้อแปลงไฟฟ้ำก ำลังแบบปรับเปลี่ยนแรงดันโดย
อัตโนมตัิระบบ 22 kV (Automatic Voltage 
Regulator (AVR) for 22 kV)) 

  มกรำคม 
2565 

 
  1)  ขนำด 12 MVA (300 A) เครื่อง 10,442,000.00  
  2)  ขนำด 16 MVA (400 A) เครื่อง 11,277,000.00  

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ 
2.  รับประกันคุณภำพ เป็นระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกกำร

ส่งมอบ 
3. แก้ไขรำยละเอียด ดังนี้  

3.1 ทบทวนสิทธิกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จำก
เดิม 5 ปี (สิ้นสุดมกรำคม 2570) เป็น 3 ปี 
ตำมสิทธิ เดิมที่ เหลืออยู่นับตั้ งแต่ เดือนที่
ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยครั้งแรก 
(สิ้นสุดมกรำคม 2568) 

3.2 เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 2 ขนำด 16 MVA (400 A) 
3.3 แก้ไขรำยละเอียดคุณสมบัตินวัตกรรม และ

แก้ไขรูปแบบและวิ ธีกำร เขียนหน่วยวัด  
เป็นระบบ SI Unit ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

517 07020026 เคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับหอ้ง แบบแยกส่วน  
ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีระดบัประสิทธิภำพพลังงำน
เบอร์ 5  ตำมเกณฑ์พลังงำน ปี ค.ศ. 2019 
(Inverter split type room air conditioner with 
no. 5  energy efficiency rating label 
according to EGAT’s energy criteria year 2019) 

  มีนำคม 
2565 

 
 
 

 
  รุ่น High Energy Efficiency Inverter ชนดิตั้งแขวน    
       ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 220 V / 1 Ø / 50 Hz    
  1)  ขนำด 13,000 บีทียู  ชุด 35,500.00  
  2)  ขนำด 19,000 บีทียู  ชุด 42,000.00  
  3)  ขนำด 25,000 บีทียู  ชุด 44,500.00  
  4)  ขนำด 30,000 บีทียู  ชุด 49,500.00  
  5)  ขนำด 36,000 บีทียู  ชุด 57,500.00  
  6)  ขนำด 40,000 บีทียู  ชุด 61,000.00  
       ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 380 V / 3 Ø / 50 Hz    
  7)  ขนำด 36,000 บีทียู  ชุด 65,000.00  
  8)  ขนำด 40,000 บีทียู  ชุด 69,500.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้ำสั่งผลิต มีระยะเวลำในกำรรอ
คอยสินค้ำ ภำยใน 30 วัน นับหลังจำกวันที่มีกำร
เร่ิมต้นค ำสั่งซ้ือ 

2.  รำคำนีร้วมคำ่บริกำรตดิตัง้ระยะท่อทองแดงพร้อม
หุ้มฉนวนยำวไม่เกิน 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 

3..   รำคำนี้รวมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 
      อ่ืน ๆ 1 ปี 

  

 

518 07020027 เคร่ืองฟอกก ำจดัเชื้อโรคและมลพิษในอำกำศ ด้วย
ระบบผลติสำรอนุพันธ์ออกซิเจน (Air Sterilizing 
Purifier By Oxygen Derivatives Generation) 

  มิถุนำยน 
2565 

 
  1)  Natural AirFresh/ รุ่น ASP-20 

      W154 x L204 x H170mm /22W 
เครื่อง 12,500.00 

 

  2)  Natural AirFresh/ รุ่น ASP-40 
W170 x L250 x H205mm /43W 

เครื่อง 22,000.00 
 

  3)  Natural AirFresh/ รุ่น ASP-80 
W182 x L300 x H225mm /86W 

เครื่อง 42,000.00 
 

  4)  Natural AirFresh/ รุ่น ASP-480 
W560 x L320 x H1150mm /515W 

เครื่อง 205,000.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1.  รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซ้ือสินค้าและลงทะเบียน

การรับประกันเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น อุปกรณ์ที่ไม่อยู่
ในการรับประกัน คือ อุปกรณ์สึกหรอหรือหมดอายุ
การใช้งานตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด 

2.   เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 2) – 4) และแก้ไขรำยละเอียด
คุณสมบัติ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
ธันวำคม 2565 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 
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เดือนที ่
ประกำศ 

519 07020028 ระบบควบคุมควำมชืน้ (Precise climate 
controller) 

  
สิงหำคม 
2565 

 

 

1) ระบบควบคุมควำมชื้น Model 1.8k  
     (ใช้กับขนำดห้องไม่เกิน 20 ตำรำงเมตร)  
 ขนำด 76 x 60 x 30 เซนติเมตร ประกอบด้วย 

อุลตร้ำโซนิค-ทรำนสดิวเซอร์, หม้อน้ ำ, ฮีทเตอร์, 
พัดลม, ดิจิตอลเซ็นเซอร์ และระบบควบคุมด้วย
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

เครื่อง 150,000.00 

 

  2) ระบบควบคุมควำมชื้น Model 2.4k  
(ใช้กับขนำดห้องไม่เกิน 30 ตำรำงเมตร)  

 ขนำด 76 x 60 x 30 เซนติเมตร ประกอบด้วย 
อุลตร้ำโซนิค-ทรำนสดิวเซอร์, หม้อน้ ำ, ฮีทเตอร์, 
พัดลม, ดิจิตอลเซ็นเซอร์ และระบบควบคุมด้วย
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

เครื่อง 240,000.00 

 

  3) ระบบควบคุมควำมชื้น Model 3.6k  
(ใช้กับขนำดห้องไม่เกิน 40 ตำรำงเมตร)  

 ขนำด 76 x 76 x 30 เซนติเมตร ประกอบด้วย 
อุลตร้ำโซนิค-ทรำนสดิวเซอร์, หม้อน้ ำ, ฮีทเตอร์, 
พัดลม, ดิจิตอลเซ็นเซอร์ และระบบควบคุมด้วย
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

เครื่อง 260,000.00 

 

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมคำ่ใช้จ่ำยในกำรขนส่งและคำ่ติดตั้ง 
2.  รับประกัน เป็นระยะเวลำ 1 ปี (รวมอะไหล่และ 

คำ่แรง) 
3.  เป็นสินค้ำสั่งผลิต มีระยะเวลำรอคอย ภำยใน 30 วัน 

   

520 07020029 ชุดเสำไฟถนนโคมไฟแอลอดีี พลังงำนแสงอำทติย์ 
แบบกลอ่งบรรจุแบตเตอร่ีป้องกันกำรโจรกรรมพร้อม
เลนส์แบบควบคุมทิศทำงและควำมสว่ำง 

  
 

  1.    ชุดเสำไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงำนแสงอำทิตย์ 
แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกำรโจรกรรม 
พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทำงและควำมสว่ำง 
ขนำด 30 วัตต์ (MICRON DC28-30W) 

     ประกอบด้วย 

ชุด 65,000.00 

 

  -  โคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุม
ทิศทำงและควำมสว่ำง แสงเดย์ไลท์ (Day 
Light)  หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) 
ขนำด 30 วัตต์  จ ำนวน 1 โคม ขนำดโคม
โดยประมำณ กว้ำง 310 x ยำว 475 x หนำ 
112 มิลลิเมตร น้ ำหนักประมำณ 4.3 กิโลกรัม 

-  แผงเซลล์แสงอำทิตย์ จ ำนวน  1 แผง พร้อม
แบตเตอรี่ จ ำนวน 1 ลูก พร้อมก่ิงเดียว ควำม
ยำวโดยประมำณไม่น้อยกว่ำ 120 เซนติเมตร 
จ ำนวน 1 ก่ิง 

-  กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกำรโจรกรรม ขนำด
โดยประมำณไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 220 x ยำว 430 x 
ด้ำนหน้ำสูง 370 ด้ำนหลังสูง 290 เซนติเมตร 
จ ำนวน 1 กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึดเกำะเสำไฟถนน 

-  เสำไฟถนนเหล็กชุบกัลวำไนซ์ ควำมสูง 6 เมตร 
จ ำนวน 1 ต้น 

     -     ฐำนเข็มเจำะเหล็กชุบกัลวำไนซ์ ควำมยำวไม่น้อย 
           กว่ำ 1.5 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 

  

 



50 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 07020029 
(ต่อ) 

2.  ชุดเสำไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงำนแสงอำทิตย์ 
แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกำรโจรกรรม 
พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทำงและควำมสว่ำง
ขนำด 60 วัตต์ (MICRON DC28-60W) 

ชุด 73,000.00 

 

   ประกอบด้วย 
-  โคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุม

ทิศทำงและควำมสว่ำง แสงเดย์ไลท์ (Day 
Light) หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) 
ขนำด 60 วัตต์  จ ำนวน 1 โคม  ขนำดโคม
ประมำณกว้ำง 310 x 585 x 112 มิลลิเมตร 
น้ ำหนักประมำณ 5.8 กิโลกรัม  

  

 

  -  แผงเซลล์แสงอำทิตย์ จ ำนวน 1 แผง พร้อม
แบตเตอรี่ จ ำนวน 1 ลูก พร้อมก่ิงเดียว ควำม
ยำวโดยประมำณไม่น้อยกว่ำ 120 เซนติเมตร 
จ ำนวน 1 ก่ิง 

-  กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกำรโจรกรรม ขนำด
โดยประมำณไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 250 x ยำว 570 x 
ด้ำนหน้ำสูง 500 ด้ำนหลังสูง 409 เซนติเมตร 
จ ำนวน 1 กล่อง  พร้อมอุปกรณ์ยึด เกำะ 
เสำไฟถนน 

     -     เสำไฟถนนเหล็กชุบกัลวำไนซ์ ควำมสูง 6 เมตร    
            จ ำนวน 1 ต้น 

  

 

       -     ฐำนเข็มเจำะเหล็กชุบกัลวำไนซ์ ควำมยำว 
           ไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร จ ำนวน 1 ต้น 

  
 

  3. ชุดเสำไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงำนแสงอำทิตย์ 
แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกำรโจรกรรม 
พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทำงและควำมสว่ำง
ขนำด 90 วัตต์ (MICRON DC28-90W) 

      ประกอบด้วย 

ชุด 83,000.00 

 

  -  โคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุม
ทิศทำงและ ควำมสว่ำง แสงเดย์ไลท์ (Day 
Light) หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) 
ขนำด 90 วัตต์  จ ำนวน 1 โคม  ขนำดโคม
ประมำณ กว้ำง 310 x ยำว 660 x หนำ 112 
มิลลิเมตร น้ ำหนักประมำณ 7 กิโลกรัม 

-  แผงเซลล์แสงอำทิตย์ จ ำนวน 1 แผง พร้อม
แบตเตอรี่จ ำนวน 1 ลูก พร้อมก่ิงเดี่ยว ควำมยำว
โดยประมำณไม่น้อยกว่ำ 120 เซนติ เมตร 
จ ำนวน 1 ก่ิง 

-  กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกำรโจรกรรม ขนำด
โดยประมำณไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 250 x ยำว 570 x 
ด้ำนหน้ำสูง 500 ด้ำนหลังสูง 409 เซนติเมตร 
จ ำนวน 1 กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึดเกำะเสำไฟ
ถนน 

-  เสำไฟถนนเหล็กชุบกัลวำไนซ์ ควำมสูง 9 เมตร 
จ ำนวน 1 ต้น 

     -     ฐำนเข็มเจำะเหล็กชุบกัลวำไนซ์ ควำมยำว 
           ไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร จ ำนวน 1 ต้น  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 07020029 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยขนส่งและติดตั้ง 
2.   รับประกันผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลำ 2 ปี เฉพำะ
แบตเตอรี่รับประกัน เป็นระยะเวลำ 1 ปี ครอบคลุม
ค่ำแรง (Labor) และอะไหล่ (Parts) ภำยในเงื่อนไข
ควำมผิดพลำดของผลิตภัณฑ์ ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ กำรใช้
งำนผิดวตัถุประสงค์ หรือกำรบ ำรุงรักษำที่ไม่ถูกต้อง 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

08 ด้ำนยำนพำหนะและขนส่ง 

0801 วัสดุและอุปกรณ์ส ำหรับยำนพำหนะ 
521 08010001 ยำงล้อตันส ำหรับรถฟอร์กลิฟต ์   มิถุนำยน 

  1)  รุ่นซีรี่ 2 ขนำด 6.00 – 9   2560 
  1.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่ำง  

50-65 บำท/กิโลกรัม 
เส้น 2,450.00  

  1.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่ำง  
66-90 บำท/กิโลกรัม 

เส้น 2,570.00  

  1.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่ำง  
91-120 บำท/กิโลกรัม 

เส้น 2,750.00  
 

  2)  รุ่นซีรี่ 2 ขนำด 7.00 – 12    
  2.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่ำง  

50-65 บำท/กิโลกรัม 
เส้น 4,100.00  

  2.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่ำง  
66-90 บำท/กิโลกรัม 

เส้น 4,305.00  

  2.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่ำง  
91-120 บำท/กิโลกรัม 

เส้น 4,520.00  
 

  หมำยเหตุ : รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ณ วันที ่
ตกลงรำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำงโดยวธิีกรณีพิเศษ 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎำคม 2565 (นร 0731.2/ว 147  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565) 
522 08010002 สีโป๊ยำนยนต์ พอลิเอสเตอร์ ชนิดโป๊บำง  

(Polyester Surface Putty) 
  

ธันวำคม 
2561 

 

 

รุ่น TX-599 
ประกอบด้วย 

- สีโป๊ ขนำดบรรจุกระป๋องละ 4.0 กิโลกรัม 
-  น้ ำยำผสมสีโป๊ ขนำดบรรจุหลอดละ 80 กรัม   

ชุด 270.00 

 

523 08010003 ยำงล้อตันส ำหรับรถฟอร์กลิฟต์ (Solid industrial Tyres)   พฤษภำคม 
  1)  ยำงล้อตันส ำหรับรถฟอร์กลิฟต์ ประเภทล้อรับ

น้ ำหนัก (ล้อหน้ำของรถฟอร์กลิฟต์) 
  2563 

  1.1)  Pio-Tyres – XL 6.00 – 9 (ล้อรับน้ ำหนัก)    
  1.1.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 

ระหว่ำง 45 – 65 บำท/กิโลกรัม 
ล้อ 2,400.00 

 

  1.1.2) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 
ระหว่ำง 66 – 85 บำท/กิโลกรัม 

ล้อ 2,800.00 
 

  1.1.3) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3  
ระหว่ำง 86 – 105 บำท/กิโลกรัม 

ล้อ 3,200.00  
 

  1.2)  Pio – Tyres – XL 7.00 – 12 (ล้อรับน้ ำหนัก)    
  1.2.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 3 

ระหว่ำง 45 – 65 บำท/กิโลกรัม 
ล้อ 4,000.00 

 

  1.2.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 3 
ระหว่ำง 66 – 85 บำท/กิโลกรัม 

ล้อ 4,600.00 
 

  1.2.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 
ระหว่ำง 86 – 105 บำท/กิโลกรัม 

ล้อ 5,200.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 08010003 
(ต่อ) 

2)  ยำงล้อตันส ำหรับรถฟอร์กลิฟต์ ประเภทล้อบังคับ
เล้ียว (ล้อหลังของรถฟอร์กลิฟต์) 

  
 

  2.1)  Pio – Tyres – XL 6.00 – 9 (ล้อบังคับเลี้ยว)    
  2.1.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 3 

ระหว่ำง 45 – 65 บำท/กิโลกรัม 
ล้อ 2,400.00 

 

  2.1.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 3 
ระหว่ำง 66 – 85 บำท/กิโลกรัม 

ล้อ 2,800.00 
 

  2.1.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 
ระหว่ำง 86 – 105 บำท/กิโลกรัม 

ล้อ 3,200.00 
 

  2.2)  Pio – Tyres – XL 7.00 – 12  
         (ล้อบังคับเลี้ยว) 

  
 

  2.2.1) รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 3 
ระหว่ำง 45 – 65 บำท/กิโลกรัม 

ล้อ 4,000.00 
 

  2.2.2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควนัชั้น 3 
ระหว่ำง 66 – 85 บำท/กิโลกรัม 

ล้อ 4,600.00 
 

  2.2.3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 
ระหว่ำง 86 – 105 บำท/กิโลกรัม 

ล้อ 5,200.00 
 

  หมำยเหตุ :  
1. รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ณ วันที่ตกลงรำคำในวัน

สั่งซ้ือสั่งจ้ำง 
2.  รำคำนี้รวมค่ำขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

นอกจำกนี้คิดค่ำขนส่งตำมระยะทำง 

  

 

524 08010004 เสำจรำจรล้มลุกจำกยำงธรรมชำติ  
(Traffic pole from natural rubber) 

  
กันยำยน 

2563 
  ประกอบด้วย     
  เสำจรำจรล้มลุก ควำมสูง 80 ซม.  จ ำนวน 1 ต้น    
  สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง                จ ำนวน 3 แถบ             
  น๊อต+พุก ติดตัง้                      จ ำนวน 3 ชุด      
 

 
1)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่เกิน 40 บำท/

กิโลกรัม 
ชุด           1,080.00  

 

  2)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่ำง 41 – 50 
บำท/กิโลกรัม 

ชุด          1,090.00  
 

 
 

3)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่ำง 51 – 60 
บำท/กิโลกรัม 

ชุด           1,100.00  
 

 
 

4)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่ำง 61 – 70 
บำท/กิโลกรัม 

ชุด           1,110.00  
 

 
 

5)  รองรับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่ำง 71 – 80 
บำท/กิโลกรัม 

ชุด           1,120.00  
 

 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ณ วันทีต่กลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
2.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งระยะทำงไม่เกิน 

60 กิโลเมตร เริ่มต้นจำก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 
และไม่รวมค่ำตดิตั้ง 
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525  08010005 เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำติ  
(Traffic pole from natural rubber)  

  มีนำคม 
2564 

  1) รุ่น-001 เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำติ (เสริมไส้
พลำสติกที่โคนแกนเสำ) ประกอบด้วย 
- เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำติ ควำมสูง  

65 เซนติ เมตร จ ำนวน 1 ต้น พร้อมเสริ ม 
ไส้พลำสติกที่โคนแกนเสำ 

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ ำนวน 3 แถบ 
- ฐำนเสำจรำจร จำกยำงธรรมชำติ เส้นผ่ำน

ศูนย์กลำง 20 เซนติเมตร 
- น็อตและพุก ติดตั้ง จ ำนวน 3 ชุด  
- น้ ำหนักโดยรวม ประมำณ 2.57 กิโลกรัม  

            (ไม่รวมน้ ำหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส ำหรับติดตั้ง) 

  

 

 
 

1.1) รองรับรำคำยำงธรรมชำต ิSTR 20 ระหว่ำง  
       40 – 50 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 1,070.00 
 

 

 
 

1.2) รองรับรำคำยำงธรรมชำต ิSTR 20 ระหว่ำง  
       51 – 60 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,085.00 
 

 

 
 

1.3) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
       61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,100.00 
 

 

 
 

1.4) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
      71 – 80 บำท/กิโลกรมั 

ชุด 1,115.00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) รุ่น-002 เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำติ (เสริม 
ไส้ยำงจำกยำงธรรมชำติที่โคนแกนเสำ) ประกอบด้วย 
- เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำติ ควำมสูง  

65 เซนติเมตร จ ำนวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้ยำง
จำกยำงธรรมชำติที่โคนแกนเสำ 

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ ำนวน 3 แถบ 
- ฐำนเสำจรำจร จำกยำงธรรมชำติ เส้นผ่ำน

ศูนย์กลำง20 เซนติเมตร 
- น็อตและพุก ติดตั้ง จ ำนวน 3 ชุด  
- น้ ำหนักโดยรวม ประมำณ 2.70 กิโลกรัม  

(ไม่รวมน้ ำหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส ำหรับติดตั้ง) 

   

 
 

2.1) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
      40 – 50 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 1,070.00 
 

 

 
 

2.2) รองรับรำคำยำงธรรมชำต ิSTR 20 ระหว่ำง 
       51 – 60 บำท /กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,085.00 
 

 

 
 

2.3) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
       61 – 70 บำท /กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,100.00 
 

 

 
 

2.4) รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
       71 – 80 บำท /กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,115.00 
 

 

 

 
 
 
 

 

3)  รุ่น - 003 เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำต ิ(เสริม
ไส้ยำงจำกยำงธรรมชำติที่โคนแกนเสำ) ควำมสูง  
70  เซนติเมตร สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 แถบ 
ประกอบด้วย 
- เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำติ ควำมสูง 70 

เซนติเมตร จ ำนวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้ยำงจำกยำง
ธรรมชำติที่โคนแกนเสำ 
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 08010005 
(ต่อ) 

-   สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ ำนวน 3 แถบ ขนำด
ควำมกว้ำง 50 มิลลิเมตร 

   

 

 

- ฐำนเสำจรำจร จำกยำงธรรมชำติ เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 20 เซนติเมตร 

- น็อตและพุก ติดตัง้ จ ำนวน 3 ชดุ  
-   น้ ำหนักโดยรวม ประมำณ 3.0 กิโลกรัม  

(ไม่รวมน้ ำหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส ำหรับติดตั้ง) 

   

 
 

3.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
40 – 50 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 1,210.00 
 

 

 
 

3.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
51 – 60 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,225.00 
 

 

 
 

3.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,240.00 
 

 

 
 

3.4)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
71 – 80 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,255.00 
 

 

 

 

4)  รุ่น - 004 เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำติ (เสริม
ไส้ยำงจำกยำงธรรมชำติที่โคนแกนเสำ) ควำมสูง 70 
เซนติเมตร สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ ประกอบด้วย 
- เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำติ ควำมสูง 70 

เซนติเมตร จ ำนวน 1 ต้น พร้อมเสริมไส้ยำงจำก
ยำงธรรมชำติที่โคนแกนเสำ 

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ ำนวน 2 แถบ ขนำดควำม
กว้ำง 75 มิลลิเมตร 

- ฐำนเสำจรำจร จำกยำงธรรมชำติ เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 20 เซนติเมตร 

- น็อตและพุก ติดตั้ง จ ำนวน 3 ชุด  
 -     น้ ำหนักโดยรวม ประมำณ 3.0 กิโลกรัม  
       (ไม่รวมน้ ำหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส ำหรับติดตั้ง) 

   

 
 

4.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
40 – 50 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 1,210.00 
 

 

 
 

4.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
51 – 60 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,225.00 
 

 

 
 

4.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,240.00 
 

 

 
 

4.4)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
71 – 80 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,255.00 
 

 

 
 
 
 
 
 

5)  รุ่น - 005 เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำติ (เสริม
ไส้ยำงจำกยำงธรรมชำติที่โคนแกนเสำ) ควำมสูง 80 
เซนติเมตร สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3 แถบ ประกอบด้วย 

-     เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำติ ควำมสูง 80 
เซนติเมตร จ ำนวน 1 ต้น พร้อมเสริมไสย้ำง 
จำกยำงธรรมชำตทิี่โคนแกนเสำ 

   

 

 

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ ำนวน 3 แถบ ขนำดควำม
กว้ำง 50 มิลลิเมตร 

- ฐำนเสำจรำจร จำกยำงธรรมชำติ เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 20 เซนติเมตร 
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- น็อตและพุก ติดตั้ง จ ำนวน 3 ชุด  
- น้ ำหนั กโดยรวม ประมำณ 3.2 กิ โลกรั ม  

(ไม่รวมน้ ำหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส ำหรับติดตั้ง) 
   

 
 

5.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
40 – 50 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 1,280.00 
 

 

 
 

5.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
51 – 60 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,295.00 
 

 

 
 

5.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,310.00 
 

 

 
 

5.4)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
71 – 80 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,325.00 
 

 

 

 

6)  รุ่น - 006 เสำจรำจรล้มลุก จำกยำงธรรมชำติ 
(เสริมไส้ยำงจำกยำงธรรมชำติที่โคนแกนเสำ) ควำม
สูง 80 เซนติเมตร สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ 
ประกอบด้วย 
- เสำจรำจรลม้ลุก จำกยำงธรรมชำติ ควำมสงู 80 

เซนติเมตร จ ำนวน 1 ต้น พร้อมเสริมไสย้ำงจำก
ยำงธรรมชำติทีโ่คนแกนเสำ 

- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จ ำนวน 2 แถบ ขนำด
ควำมกว้ำง 75 มิลลิเมตร 

- ฐำนเสำจรำจร จำกยำงธรรมชำติ เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 20 เซนติเมตร 

- น็อตและพุก ติดตั้ง จ ำนวน 3 ชุด  
- น้ ำหนักโดยรวม ประมำณ 3.2 กิโลกรัม  

(ไม่รวมน้ ำหนักน็อตและพุก ที่ใช้ส ำหรับติดตั้ง) 

   

 
 

6.1)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
40 – 50 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 1,280.00 
 

 

 
 

6.2)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
51 – 60 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,295.00 
 

 

 
 

6.3)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
61 – 70 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,310.00 
 

 

 
 

6.4)  รองรับรำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ระหว่ำง  
71 – 80 บำท/กิโลกรัม 

ชุด 
 

1,325.00 
 

 

  
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำยำงธรรมชำติ STR 20 ณ วันที่ตกลงรำคำใน

กำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
2.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำติดตั้ง 
3. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

   

0803 รถยนต์บรรทุก 
526 08030001 รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ  

(Multi Purpose Truck (MPT 4 X 4)) 
  เมษำยน 

2563 
  ชนิด DUMP TRUCK รุ่น SA2041 – JD  

ขนำด 1,860 X 5,160 X 2,340 มิลลิเมตร   
รวมระบบปรับอำกำศในห้องโดยสำร 

คัน 969,800.00 
 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำเบ้ียประกันภัยชั้น 1 
(ระยะเวลำ 1 ปี) ค่ำจดทะเบียน และค่ำพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (พ.ร.บ.) 
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0805 รถโดยสำร 

527 08050001 รถโดยสำรอลูมิเนียม ผลติจำกกำรปั๊มขึน้รูปและฉีดขึน้รูป
โดยแม่พิมพ์ ขนำด 7 เมตร (Aluminum Bus Produced 
from stamping and extrusion molding, The 
length 7 meters) 

  พฤศจิกำยน 
2564 

 
 

  รถโดยสำรมินิบัสอลูมิเนียม : SAKUN C C-BUS คัน 2,350,000.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้ำสั่งผลิต มีระยะเวลำในกำรรอ
คอยสินค้ำ ประมำณ 45 วัน นับหลังจำกวันที่มีกำร
เร่ิมต้นค ำสั่งซ้ือ  

2.  รำคำนี้รวมค่ำขนส่งระยะทำงจำกบริษัทฯ (จังหวัด
สุพรรณบุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร 

3.  รำคำรถโดยสำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมรำคำวัสดุ
อลูมิเนียม (Aluminum) และรำคำเครื่องยนต ์อำจ
เปลี่ยนแปลงตำมอัตรำแลกเปลี่ยนและรำคำตลำด
ก ำหนดโดยผู้ผลิตเครื่องยนตแ์ละ 
แชสซี 

4.  กำรรับประกัน :  
4.1  รับประกันตวัรถโดยสำร 5 ปี นับจำกวนัส่ง

มอบ 
4.2  รับประกันเครื่องยนต ์5 ปี ระยะเวลำ

รับประกันอ้ำงอิง 
ตำมใบรับประกันของผู้ผลิตเครื่องยนต ์

4.3    รับประกันอุปกรณ์ประกอบ (Accessories) 
ในรถโดยสำร 1 ปี ระยะเวลำรับประกัน
อ้ำงอิงตำมใบรับประกันของผู้จ ำหน่ำย
อุปกรณ์    

  

 

0806 รถยนต์ตรวจกำรณ์ 
528 08060001 รถยนตต์รวจกำรณ์อเนกประสงค์และรถยนตน์ั่ง  

(TR TRANSFORMER II) 
  พฤศจิกำยน 

2559 
  1)   ขนำดเครื่องยนต์ 2,393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) 

เกียร์อัตโนมัติ (AT) ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น 
GUN135R - CTTMHT และ/หรือ GUN135R - 
CTTSHT และ/หรือ GUN135R - CTTSXT และ/
หรือ GUN135R - CTTLXT 

   
 

  1.1)  TR TRANSFORMER II 2,393 CC   
(2WD AT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,615,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

 1.2) TR TRANSFORMER II 2393 CC  
(2WD AT) (5 ที่นั่ง, ตดิตัง้อุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,775,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  1.3)  TR TRANSFORMER MAX 2,393 CC 
(2WD AT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,695,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  1.4) TR TRANSFORMER MAX 2,393 CC  
(2WD AT)  (9 ที่นัง่, ตดิตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,855,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  1.5) TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC  
(2WD AT) (11 ที่นัง่, รุ่น STD) 

คัน     1,695,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  1.6) TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC 
(2WD AT) (11 ที่นั่ง, ติดตัง้อุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,855,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 
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1.7) TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC  
(2WD AT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,705,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  1.8) TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC  
(2WD AT) (7 ที่นั่ง, ตดิตัง้อุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,865,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  1.9)  TR TRANSFORMER II 2,393 CC (2WD AT)  
 (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,645,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  1.10)  TR TRANSFORMER II 2,393 CC (2WD AT)  
  (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,805,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  2)   ขนำดเครื่องยนต์ 2 ,755 CC ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
(4WD) เกียร์ธรรมดำ (MT) ประกอบด้วยรหัส
รถยนต์ รุ่ น  GUN126R - CTFMHT และ / หรื อ 
GUN126R - CTFHXT 

   

  2.1)  TR TRANSFORMER II 2,755 CC  
(4WD MT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,760,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  2.2)  TR TRANSFORMER II 2,755 CC  
(4WD MT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,920,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  2.3)  TR TRANSFORMER MAX 2,755 CC 
(4WD MT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,840,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  2.4) TR TRANSFORMER MAX 2,755 CC  
(4WD MT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     2,000,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  2.5) TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC 
(4WD MT) (11 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ) 

คัน     2,000,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  2.6) TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC  
(4WD MT) (7 ที่นั่ง,ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     2,010,000.00  พฤศจิกำยน 
2559 

  2.7) TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC  
(4WD MT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,840,000.00  มีนำคม  
2560 

  2.8) TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC  
(4WD MT) (7 ที่นั่ง,รุ่นSTD) 

คัน     1,850,000.00  มีนำคม  
2560 

  2.9) TR TRANSFORMER II 2,755 CC  
(4WD MT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,790,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  2.10)  TR TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD MT)  
  (7 ที่นัง่, ตดิตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,950,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  3)  ขนำดเครื่องยนต์ 2,755 CC ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
(4WD) เกียร์อัตโนมตัิ (AT) รหัสรถยนต์รุ่น 
GUN126R - DTTHXT 

   

  3.1)  TR TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD AT) 
 (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,894,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  3.2)  TR TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD AT)  
   (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     2,054,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  3.3)  TR TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD AT)   
  (7 ที่นัง่, รุ่น STD) 

คัน     1,924,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  3.4)  TR TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD AT)  
  (7 ที่นัง่, ตดิตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     2,084,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  3.5)  TR TRANSFORMER MAX 2,755 CC  
 (4WD AT) (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,974,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 
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3.6)  TR TRANSFORMER MAX 2,755 CC  
 (4WD AT) (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     2,134,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  3.7)  TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC  
 (4WD AT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,984,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  3.8)  TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC  
 (4WD AT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     2,144,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  3.9)  TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC  
 (4WD AT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,974,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  3.10)  TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC 
(4WD AT) (11 ที่นัง่, ตดิตัง้อุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     2,134,000.00  พฤศจิกำยน 
2563 

  4)  ขนำดเครื่องยนต์ 2,755 CC ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) 
เกียร์ธรรมดำ (MT) รหัสรถยนต์รุ่น GUN126R - 
BTFLXT  

   

  4.1)  TR TRANSFORMER II 2,755 CC  
(4WD MT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,607,000.00  มิถุนำยน 
2564 

  4.2)  TR TRANSFORMER II 2,755 CC  
(4WD MT) (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,767,000.00  มิถุนำยน 
2564 

  4.3)  TR TRANSFORMER II 2,755 CC  
(4WD MT) (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,637,000.00  มิถุนำยน 
2564 

  4.4)  TR TRANSFORMER II 2,755 CC  
(4WD MT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,797,000.00  มิถุนำยน 
2564 

  4.5)  TR TRANSFORMER MAX 2,755 CC  
(4WD MT)  (9 ที่นัง่, รุ่น STD) 

คัน     1,687,000.00  มิถุนำยน 
2564 

  4.6)  TR TRANSFORMER MAX 2,755  
(4WD MT)  (9 ที่นัง่, ตดิตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,847,000.00  มิถุนำยน 
2564 

  4.7)  TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC 
(4WD MT)  (7 ที่นัง่, รุ่น STD) 

คัน     1,697,000.00  มิถุนำยน 
2564 

  4.8)  TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC 
(4WD MT) (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,857,000.00  มิถุนำยน 
2564 

  4.9)  TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC 
(4WD MT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,687,000.00  มิถุนำยน 
2564 

  4.10)  TR TRANSFORMER MAXI 2,755 CC 
(4WD MT) (11 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,847,000.00  มิถุนำยน 
2564 

  5)  ขนำดเครื่องยนต์ 2,393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) เกียร์
อัตโนมัต ิ(AT) รหัสรถยนต์รุ่น GUN120R - CTTSXT  

  พฤศจิกำยน 
2565 

  5.1)  TR TRANSFORMER II 2,393 CC (2WD AT)  
        (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,570,000.00  พฤศจิกำยน 
2565 

  5.2)  TR TRANSFORMER II 2,393 CC (2WD AT)  
        (5 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,730,000.00  พฤศจิกำยน 
2565 

  5.3)  TR TRANSFORMER II 2,393 CC (2WD AT)  
        (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,600,000.00  พฤศจิกำยน 
2565 

  5.4)  TR TRANSFORMER II 2,393 CC (2WD AT)   
        (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,760,000.00  พฤศจิกำยน 
2565 

  5.5)  TR TRANSFORMER MAX 2,393 CC (2WD AT)  
        (9 ที่นั่ง, รุ่น STD) 
 

คัน     1,610,000.00  พฤศจิกำยน 
2565 
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5.6)  TR TRANSFORMER MAX 2,393 CC (2WD AT)  
        (9 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,770,000.00  พฤศจิกำยน 
2565 

  5.7)  TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC 
(2WD AT)   

        (7 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,620,000.00  พฤศจิกำยน 
2565 

  5.8)  TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC 
(2WD AT)  

        (7 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,780,000.00  พฤศจิกำยน 
2565 

  5.9)  TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC  
            (2WD AT) (11 ที่นั่ง, รุ่น STD) 

คัน     1,610,000.00  พฤศจิกำยน 
2565 

  5.10)  TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC      
             (2WD AT) (11 ที่นั่ง, ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ) 

คัน     1,770,000.00  พฤศจิกำยน 
2565 

  หมำยเหตุ : แก้ไขรำคำรำยกำรล ำดับที่ 1) – 4) รวม
ทั้งสิ้น 40 รำยกำรย่อย และเพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 5) 
ขนำดเครื่องยนต์ 2,393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) 
เกียร์อัตโนมัติ (AT) รหัสรถยนต์รุ่น GUN120R – CTTSXT 
(แบ่งเป็น 10 รำยกำรย่อย)  ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2565 

   

0807 อื่น ๆ 

529 08070001 เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป   ตุลำคม 
  Model Victory รุ่น F190E ยำวตลอดล ำ 19 เมตร ตัว

เรือไม่มีเครื่องยนต์ 
ล ำ 7,900,000.00 

 
2560 

  อุปกรณ์ 
- เครื่องยนต์แบบ INBOARD DIRECT 247 HP 

จ ำนวน 2 เครื่องยนต ์
- เครื่องยนต์แบบ INBOARD WATERJET 650 HP 

จ ำนวน 2 เครื่องยนต ์

 
เซต 

 
เซต 

 
4,669,000.00 

 
16,842,900.00 

 
 
 
 

  - เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 250 HP  
จ ำนวน 4 เครื่องยนต ์

- เครื่องยนต์แบบ OUTBOARD 300 HP  
จ ำนวน 4 เครื่องยนต ์

เซต 
 

เซต 

3,588,000.00 
 

4,715,000.00 

 

  หมำยเหตุ :  รำคำรวมค่ำขนส่งระยะทำงจำกบริษัทฯ 
( จังหวัดสุพรรณบุรี )  ไม่ เ กิน 100 กิโลเมตร กรณีที่
ระยะทำงเกิน 100 กิโลเมตร คิดรำคำตำมระยะทำง 

   

530 08070002 เคร่ืองประจุไฟฟ้ำแบบติดผนังส ำหรับรถยนต์ไฟฟ้ำ 
(EV Wall Charger) 

   ตุลำคม 
2562 

  PTT EV Wall Charger รุ่น Normal Charge ชุด 50,300.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำตดิตั้งและขนส่ง    

531 08070003 รถซ่อมบ ำรุงถนนลำดยำงชนิดเร่งด่วน (Single 
Operator Road Maintenance Machine) 

  กรกฎำคม 
2563 

  รุ่น OVC SR I  
เป็นรถบรรทุก ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลำ
เครื่องยนต์ดีเซล มีก ำลังสูงสดุไม่น้อยกว่ำ 240 แรงม้ำ 
ตอนท้ำยติดตัง้อุปกรณ์ปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 

คัน 
 

22,000,000.00  

  - ชุดแขนบูมเคลื่อนที่ท ำงำนดำ้นหน้ำของตัวรถ
และพับเก็บหลังห้องโดยสำร 
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- ชุดเททำ้ยเคลื่อนทีท่ ำงำนไหล่ทำงและขอบ
ทำงดำ้นซ้ำยได้ 50 เซนติเมตร 

- พร้อมถังบรรจุหินย่อยไม่น้อยกว่ำ 7 ลูกบำศก์เมตร 
- พร้อมถังบรรจุน้ ำยำงไม่น้อยกว่ำ 2,000 ลิตร 

   

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ทัว่ประเทศ 
2.  รับประกันคุณภำพสินค้ำ/ฟรีค่ำบริกำรหลังกำรขำย  
 เป็นระยะเวลำ 1 ปี (รวมคำ่อะไหล่ ค่ำวัสดุ

สิ้นเปลือง ค่ำแรง และค่ำเดินทำง) 
3.  เป็นสินค้ำสั่งผลิต มีระยะเวลำในกำรผลิตและจัดส่ง

ภำยใน 180 วัน หลังจำกได้รับค ำสั่งซ้ือ 

   

532 08070004 เรือโดยสำรอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Catamaran) 
ผลิตจำกกำรปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึน้รูปโดยแม่พิมพ์ 
(Catamaran Aluminum passenger boat, 
Produced from stamping and extrusion 
molding) 

  สิงหำคม 
2563 

  Catamaran Ferry Boat รุ่น F180EC1 ควำมยำว
ตลอดล ำ 18 เมตร ประเภทเรือกลล ำน้ ำ (แม่น้ ำ)   

   

  1)  เฉพำะตัวเรือ ไม่รวมเครื่องยนต์ (ผู้ซ้ือจ ำเป็นต้อง
ตรวจสอบควำมเข้ำกันได้ของเครื่องยนต์กับเรือ 
และจัดหำเครื่องยนต์ก่อนสั่งผลิต)      

ล ำ 20,000,000.00  

  2)  ตัวเรือพร้อมเครื่องยนต์แบบ Inboard Direct 
350 – 400 HP จ ำนวน 2 เครื่อง 

ล ำ 25,000,000.00  

  3)  ตัวเรือพร้อมเครื่องยนต์แบบ Inboard Direct 
606 – 660 HP จ ำนวน  2 เครื่อง 

ล ำ 35,000,000.00  

  หมำยเหตุ :  
1)   ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้ำสั่งผลิต มีระยะเวลำในกำรรอ

คอยสินค้ำ ประมำณ 1 เดือน นับหลังจำกวันที่มี 
กำรเริ่มต้นค ำสั่งซ้ือ โดยไม่รวมเครื่องยนต์  

   

  2)  รำคำนีร้วมคำ่ขนส่งระยะทำงจำกบริษัทฯ (จังหวัด
สุพรรณบุรี) ไม่เกิน 100 กิโลเมตร 

3)   กำรรับประกัน :  
3.1  รับประกันโครงสร้ำงตัวเรือ 1 ปี นับจำกวันส่งมอบ 
3.2  เครื่องยนต ์ระยะเวลำรับประกันอ้ำงอิงตำมใบ

รับประกันเครื่องยนต ์1 ปี 
 3.3 ชดุอุปกรณ์ Accessories ในเรือระยะเวลำ

รับประกันอ้ำงอิงตำมใบรับประกันผู้จ ำหน่ำย 

   

533 08070005 
 

 เคร่ืองประจไุฟฟ้ำแบบตดิผนงัส ำหรับรถยนตไ์ฟฟ้ำ 
(EV Wall Charger) 

  
กันยำยน 

2565 
  1)  PTT EV Wall Charger รุ่น 7 kW Smart ชุด 70,000.00  
  2)  PTT EV Wall Charger รุ่น 22 kW Smart ชุด 82,000.00  
  หมำยเหตุ :  รำคำนี้รวมค่ำติดตัง้และค่ำขนส่ง    

534 08070006 เคร่ืองอัดประจไุฟฟ้ำส ำหรับยำนยนตไ์ฟฟ้ำ 
(Electric Vehicle Supply Equipment) 

  พฤศจิกำยน 
2565 

  EVITY CHARGE EV Charger 
 ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส 22 kW Model :  
EVCG-IDNA-3PNH 

 

เครื่อง 73,000.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 08070006 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำติดตั้ง (ครอบคลุมเฉพำะค่ำแรงในกำร

ติดตัง้ ส ำหรับอะไหล่และอุปกรณ์อ่ืน ๆ คิดค่ำใช้จ่ำย
ตำมจริง) และรวมค่ำขนสง่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเท่ำนั้น ส ำหรับต่ำงจังหวัดจะคิดเพ่ิมตำม
ระยะทำงจริง  

   

  2. กำรรับประกัน เป็นระยะเวลำ 3 ปี 
2.1 รับประกันคุณภำพชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกิดจำก

ควำมบกพร่อง หรือผิดพลำดจำกกำรผลิต
และประกอบ รับประกัน กำรซ่อมและเปลี่ยน
อะไหล่ โดยไมค่ิดมลูค่ำภำยในระยะเวลำ 3 ปี 
นับจำกวันที่ส่งมอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำฯ  

2.2 ในกรณีที่เกิดควำมผิดพลำดจำกควำมประมำท
หรือกำรใช้งำนที่ไมเ่ป็นไปตำมคู่มือกำรใช้งำน 
บริษัทขอสงวนสทิธิ์กำรรับประกันและคิด
ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ และค่ำเดินทำง 

2.3 กำรรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงควำมช ำรุด
เสียหำย  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
2.3.1 กำรซ่อม ดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลอ่ืน 

ซ่ึงไม่ใช่ช่ำงของบริษัท 
2.3.2 อุบัติเหตุ กำรขนส่ง และภัยธรรมชำติ 

ฯลฯ 
2.3.3 กำรต่อสำยพ่วงที่ยำวเกินไป กำรใช้

สำยไฟที่เล็กหรือยำวเกินไป และ
แรงดันไฟฟ้ำต่ำงจำกที่ระบุ หรือ 
เกิดไฟตกไฟเกิน ฯลฯ 

2.3.4 กำรหมดอำยุกำรใช้งำนของชิ้นส่วน
อะไหล่จำกกำรใช้งำนปกติ 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

09 ด้ำนโรงงำน 

0901 วัสดุและอุปกรณ์โรงงำน 
535  09010001 เอนไซมผ์สมอะไมเลส (Amylase) กบั เพกติเนส 

(Pectinase) ส ำหรับลอกแป้งและก ำจดัสิ่งสกปรกบน
ผ้ำฝ้ำยแบบขั้นตอนเดียว (Enzymes amylase and 
pectinase for simultaneous desizing and 
scouring process of cotton fabric) 

  

พฤศจิกำยน 
2563 

  1)  เอนอีซ ปริมำณ 1 กิโลกรัม ในขวดขนำด 1 ลติร ขวด 270.00  
  2)  เอนอีซ ปริมำณ 2 กิโลกรัม ในขวดขนำด 2 ลติร ขวด 500.00  
  3)  เอนอีซ ปริมำณ 25 กิโลกรัม ในถัง ขนำด 25 ลิตร  ถัง       5,800.00   

0902 ครุภัณฑ์โรงงำน 
536 09020001 เคร่ืองบั้งและยืดกุง้อตัโนมัติ (Shrimp Extending 

Machnie) 
  เมษำยน 

2561 
  รุ่น CB-SEN-01 ขนำดกว้ำง 820 มิลลิเมตร X  

ยำว 3,803 มิลลิเมตร X สงู 1,508 มิลลิเมตร /  
(5,000 – 6,000 ตัว/ชัว่โมง) 

เครื่อง 2,125,000.00 
 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งและค่ำตดิตัง้ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่ำนั้น  ส ำหรับต่ำงจังหวดั ค่ำ
ขนส่งจะคิดเพ่ิมตำมระยะทำง 

  
 

537 09020002 เคร่ืองอบท ำผงแห้งแบบพน่ฝอย (Spray Dryer)   มกรำคม 
  1)  SDE – 2 ขนำด 1.25 x 1.15 x 1.75 เมตร ระเหยน้ ำ  

2 ลิตร/ชั่วโมง 
เครื่อง 2,400,000.00 2563 

  2)  SDE – 5 ขนำด 2.00 x 1.20 x 2.47 เมตร ระเหยน้ ำ  
5 ลิตร/ชั่วโมง 

เครื่อง 3,366,000.00 
 

  3)  SDE – 10 ขนำด 2.45 x 1.55 x 2.85 เมตร ระเหยน้ ำ 
10 ลิตร/ชัว่โมง 

เครื่อง 3,995,000.00 
 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและตดิตั้ง 
และรวมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งำนได้ทันท ี

  
 

538 09020003 เคร่ืองมือวดัวิเครำะหค์วำมสัน่สะเทือนอจัฉริยะ  
(Smart Vibration Analyzer) 

  พฤษภำคม 
2564 

  V-MER ขนำดเครื่อง 260 มิลลิเมตร x 150 มิลลเิมตร 
x 70 มิลลิเมตร 

เครื่อง 110,000.00  
 

  หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี
นวตักรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม กรกฎำคม 2564 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

10 ด้ำนส ำนักงำน 

1002 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
539 10020001 ซอฟตแ์วร์บริหำรจดักำรคิว ส ำหรับสถำนพยำบำล  

(Hospital Queue Management System) 
  

มกรำคม 
2563 

  QueQ Hospital     
  1)  ขนำด S  (ไม่เกิน 200 คิวต่อวัน) License/แผนก/ปี 28,800.00  
  2)  ขนำด M (ไม่เกิน 500 คิวต่อวัน) License/แผนก/ปี 46,000.00  
  3)  ขนำด L (ไม่เกิน 1,000 คิวต่อวัน) License/แผนก/ปี 63,000.00  
  4)  ขนำด XL (ไม่จ ำกัดจ ำนวนควิต่อวัน) License/แผนก/ปี 80,000.00  
  หมำยเหตุ :   

1.  จ ำนวนคิวนับตำมจ ำนวนที่ผ่ำนเข้ำระบบจริง โดยแยก
นับแต่ละแผนก 

  
 

  2.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงผู้รับบริกำร
จะต้องจัดหำเอง โดยสำมำรถท ำกำรจัดซ้ืออุปกรณ์
จำกผู้ให้บริกำรได้ 

3.  รำคำนี้ไม่รวมค่ำด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์ 

  

 

540 10020002 ซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำรอุปกรณ์เครือข่ำยสำรสนเทศ
(IT Infrastructure Management System) 

  มิถุนำยน 
2564 

  1)   NetkaView Network Manager X Appliance 
Express Edition (30 Node, 750 Interface) 

หน่วย        235,300.00  
 

  2)   NetkaView Network Manager X Appliance 
Express Edition (50 Node, 1.25K Interface) 

หน่วย        356,800.00  
 

  3)   NetkaView Network Manager X Appliance 
Express Edition (100 Node, 2.5K Interface) 

หน่วย        614,900.00  
 

  4 )  NetkaView Network Manager X Appliance 
Express Edition (150 Node, 3.75 Interface) 

หน่วย        890,300.00 
 

  5 )  NetkaView Network Manager X Appliance 
Express Edition (200 Node, 5K Interface) 

หน่วย     1,077,900.00  
 

  6 )  NetkaView Network Manager X Appliance 
Express Edition (250 Node, 6.25K Interface) 

หน่วย     1,252,600.00  
 

  7 )  NetkaView Network Manager X Appliance 
Express Edition (300 Node, 7.5K Interface) 

หน่วย     1,328,500.00  
 

  8 )  NetkaView Network Manager X Appliance 
Express Edition (400 Node, 10K Interface) 

หน่วย     1,616,900.00  
 

  9 )  NetkaView Network Manager X Appliance 
Express Edition (500 Node, 12.5K Interface) 

หน่วย     1,723,300.00  
 

  1 0 ) NetkaView Network Manager X Appliance 
Express Edition (750 Node, 37.5K Interface) 

หน่วย     2,148,200.00  
 

  1 1 ) NetkaView Network Manager X Appliance 
Express Edition (1,000 Node, 50K Interface) 

หน่วย     2,300,000.00  
 

  หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำบริกำรติดตั้ง Install 1 Man/Days โดย

มีขอบเขตกำรให้บริกำรติดตั้งดังนี้     

  
 

      1.1 บริกำรติดตั้งและแนะน ำกำรใช้งำนเบ้ืองต้น ณ 
พ้ืนที่ติดตั้งในวันเวลำท ำกำรปกติ เวลำ 09.00 น. 
ถึง 18.00 น. จ ำนวน 1 วันท ำกำร      
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 10020002 
(ต่อ) 

    1.2 กำรให้บริกำร ณ พ้ืนที่ติดตั้งครอบคลุมเฉพำะ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเท่ำนั้น 

  
 

      1.3 กรณีพ้ืนที่ติดตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล จะให้บริกำรผ่ำนกำรสื่อสำรระยะไกล 
เช่น Remote Desktop, AnyDesk 

  
 

  2. รำคำนี้รวมกำรรับประกัน (Warranty) เป็นระยะเวลำ 1 
ปี นับจำกวันส่งสินค้ำ โดยครอบคลุมกำรปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ (Upgrade Version) หลังกำรขำย (ถ้ำมี) 

  
 

  3. รำคำนี้รวมค่ำบริกำรหลังกำรขำย (MA) เป็นระยะเวลำ 
1 ปี นับจำกวันส่งสินค้ำ คลอบคลุมรำยละเอียดดังนี้ 

    3.1 บริกำรให้ค ำปรึกษำกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ในวัน
เวลำท ำกำรปกติ (9x5) เวลำ 09.00 น. ถึง 18.00 น. 

  

 

  3.2 กำรให้บริกำรจะด ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรระยะไกล เช่น Remote Desktop,AnyDesk 
เท่ำนั้น 

  
 

      3.3 ช่องทำงกำรติดต่อเพ่ือขอรับบริกำร มีดังต่อไปนี้ 
         - ทำงโทรศัพท ์หมำยเลข 02-517-1142 
         - ช่องทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์     

       support@netkasystem.com 
         - ทำงเว็บไซต์ 

https://netkaquartz.netkasystem.co.th/ 

  

 

  4. ส ำหรับค่ำบริกำรหลังกำรขำย (MA) ปีต่อไป ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ต่อปี ของรำคำสุทธิต่อหน่วย        

  
 

1003 อื่น ๆ 
541  10030001 ระบบสำรบรรณอิเลก็ทรอนกิส์ (e-Saraban)  

(ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM) 
  เมษำยน 

2561 
  โฟลซอฟต์ (FlowSoft) รุ่น 4.0  

License มำตรฐำนสำมำรถใช้งำนได้ 10 จุดรับส่ง
หนังสือ (หรือเท่ำกับ 30 Users) 

License 
 

 

481,500.00 
 

 
 
 

  
 

ค่ำบริกำรเสริม 
1) เพ่ิมจุดรับส่งหนังสือ (1 จุดใช้งำน 3 Users) 

1.1 จุดที่ 11 – 20 
1.2 จุดที่ 21 – 50 

 
 

ต่อจุด 
ต่อจุด 

 
 

12,840.00 
10,700.00 

กรกฎำคม 
2561 

  2) เพ่ิม User  1 User 4,000.00  
  หมำยเหตุ : เพ่ิมค่ำบริกำรเสริม และเพ่ิมรำยชื่อผู้แทน

จ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย ในบัญชนีวตักรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม กรกฎำคม 2561 

  
 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2564 (นร 0731.2/ว 88 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564) 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

12 ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
1201 วัสดุและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 
542 12010001 

 
ชุดตรวจสอบแอฟลำทอกซิน  
(ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit) 

ชุด 4,280.00 มีนำคม 
2559 

543 12010002 
 

วัสดุอ้ำงอิงรับรอง (Certified Reference  
Material : CRM) 

 (ตำมภำคผนวก หน้ำ 
ผ-122 ถึง ผ-125 

มีนำคม 2559 
มิถุนำยน 2560 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2562 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 62 ลงวันที่ 21 มนีำคม 2562) 
544 12010003 สำรชีวภำพขจัดครำบน้ ำมัน (Bio dispersant)   กรกฎำคม 

  1)  ขนำด 250 มิลลิลิตร  ขวด 450.00 2559 
  2)  ขนำด 1 ลิตร  ขวดแกลลอน 1,000.00 
  3)  ขนำด 5 ลิตร  ถัง/แกลลอน 3,000.00  
  4)  ขนำด 20 ลิตร ถัง/แกลลอน 8,000.00 
  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย และ

เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 4 รำย ในฉบับเพ่ิมเติม 
ตุลำคม 2563 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2564 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 121 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2564) 
545 12010004  สำรท ำควำมสะอำดชีวบ ำบัดอเนกประสงค์  

(ไบโอออร์แกนคิ) (Bioremediation cleaning 
agent Surface cleaner (Bio organic)) 

  
กรกฎำคม 

2559 

1)  ขนำด 250  มิลลิลิตร  ขวด 350.00  
2)  ขนำด 1 ลิตร   ขวด/แกลลอน 800.00  
3)  ขนำด 5 ลิตร   ถัง/แกลลอน 3,000.00   

 4)  ขนำด 20 ลิตร    ถัง/แกลลอน 7,500.00  
  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย และ

เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 4 รำย ในฉบับเพ่ิมเติม 
พฤศจิกำยน 2563 

   

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2564 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 121 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2564) 
546 12010005 น้ ำยำฆ่ำเชื้อ ผสมสำรสกัดจำกธรรมชำติ  

(NATURAL DISINFECTANT) 
  ตุลำคม 2560 

  1) ขนำด  250  มิลลิลิตร  ขวด 260.00  
  2)  ขนำด  1 ลติร   แกลลอน/ถัง 800.00  
  3)   ขนำด  5 ลติร  แกลลอน/ถัง 2,150.00  
  4)  ขนำด  20 ลติร    แกลลอน/ถัง 8,000.00  
 

 
หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 4 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เมษำยน 2565 

   

547 12010006 บอร์ดสง่เสริมกำรเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง (Programming 
Education Kit) 

  กรกฎำคม 
2561 

  
 

KidBright32 : ชดุบอร์ดส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
โปรแกรมมิ่ง ประกอบด้วย 

ชุด 570.00  

  -   บอร์ด KidBright32 ขนำด 97 x 55 x 32 
มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ชิ้น 

-   Spacers แบบโลหะ ขนำด M3 x 10 มิลลิเมตร 
จ ำนวน 4 ชิ้น 

-   Screws M3 จ ำนวน 4 ชิ้น 
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548 12010007 ผลิตภัณฑช์ีวภำพย่อยสลำยไขมนั (Fat and oil 
decomposer) 

  
เมษำยน 
2653 

 
 

1)  ผลิตภัณฑ์ชีวภำพย่อยสลำยไขมัน (Bio Solution)  
(รูปแบบของเหลว) ขนำด 1 ลิตร  

ขวด 680.00  

 
 

2)  ผลิตภัณฑ์ชีวภำพย่อยสลำยไขมัน (Bio Solution) 
(รูปแบบผง) ขนำด 2 กิโลกรัม  

ถัง 3,000.00  

 
 

3)  ผลิตภัณฑ์ชีวภำพย่อยสลำยไขมัน (Bio Tab) 
(รูปแบบเม็ดฟู่) ขนำด 12 เม็ด 

หลอด 750.00  

549 12010008 ชิปขยำยสญัญำณรำมำนประสิทธภิำพสูง  
(High Performance SERS Chips) 

  ตุลำคม 
2563 

  ONSPEC SERS chip ชิ้น 750.00  
550 12010009 ผลิตภัณฑท์ ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย  

(Cleaner product and Bacterial Disinfectant) 
  พฤศจิกำยน 

2564 
  ขนำด 1 ลิตร ขวด 2,200.00  
  หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ตุลำคม 2565 
   

551 12010010 ผลติภัณฑ์ท ำควำมสะอำดและตกตะกอนสำรอินทรีย์ 
สำรอนนิทรีย์ ด้วยสำรสกดัจำกธรรมชำติ 
(BIOFLOCCULATION AND  
BIO-CLEANING PRODUCT) 

  

ธันวำคม 
2564 

   ขนำด 1 ลติร ขวด 1,900.00  
 

 
หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 2 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ตุลำคม 2565 

   

552 12010011 ผลิตภัณฑน์้ ำยำล้ำงจำน (DISHWASHING LIQUID)   มกรำคม 
  ผลิตภัณฑ์น้ ำยำล้ำงจำน เอนซี ดิช ขนำด 3.8 ลติร แกลลอน 280.00 2565 
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่แล้ว    

553 12010012 สำรท ำควำมสะอำดชีวบ ำบดั (Bioremediation 
cleaning agent) 

  
มกรำคม 
2565 

 
 

1)  เอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ พลัส เอนไซม์ ขนำด 250 
มิลลิลิตร 

ขวด 245.00 
 

  2)  เอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ พลัส เอนไซม์ ขนำด 1 ลิตร แกลลอน/ถัง 720.00  
  3)  เอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ พลัส เอนไซม์ ขนำด 5 ลิตร แกลลอน/ถัง 2,500.00  
  4)  เอฟ.โอ.จี. คลีนเนอร์ พลัส เอนไซม์ ขนำด 20 ลิตร แกลลอน/ถัง 7,400.00  
 

 

หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมคำ่ขนส่งแล้ว 
2. แก้ไขชื่อหน่วยงำน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชี 

นวัตกรรมไทย จำก บริษัท คีนน ์จ ำกัด เป็น บริษัท 
คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จ ำกัด ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม กันยำยน 2565 

   

554 12010013 ผลติภณัฑข์จดัครำบน้ ำมัน (bioQ Oil Spill Clean up)    พฤศจิกำยน 
  ขนำด 20 ลิตร ถัง 5,000.00 2565 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่ง    
555 12010014 ผลิตภัณฑท์ ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย  

(Cleaner product and Bactericidal 
Disinfectant) 

  ธันวำคม  
2565 

  1) ขนำด 1 ลิตร ขวด 500.00  
  2) ขนำด 5 ลิตร แกลลอน 1,400.00  



68 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

1202 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ 
556 12020001 เคร่ืองผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนำดเล็กแบบเคลือ่นย้ำยได้ 

ส ำหรับกำรบ ำบดัน้ ำเสีย (Onsite Microbial Reactor) 
  กันยำยน 

2560 
  ขนำด 10 ลิตร เครื่อง 390,000.00  
  หมำยเหตุ : แก้ไขชื่อหน่วยงำน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชี 

นวัตกรรมไทย จำก บริษัท คีนน ์จ ำกัด เป็น บริษัท คีนน์ 
ไบโอเทค กรุ๊ป จ ำกัด ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม กันยำยน 2565 

   

557 12020002 เคร่ืองผลติก๊ำซโอโซน (Ozone generator)   ตุลำคม 
  

 
 

1)  รุ่น PSC05 พิกัด 5 กรัมต่อชั่วโมง 
2)  รุ่น PSC10 พิกัด 10 กรัมต่อชั่วโมง 
3)  รุ่น PSC15 พิกัด 15 กรัมต่อชั่วโมง 
4)  รุ่น PSC20 พิกัด 20 กรัมต่อชั่วโมง 

เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 

370,000.00 
470,000.00 
637,000.00 
740,000.00 

2560 

  5)  รุ่น PSC30 พิกัด 30 กรัมต่อชั่วโมง เครื่อง 815,000.00  
  6)  รุ่น PSC40 พิกัด 40 กรัมต่อชั่วโมง เครื่อง 892,000.00  

  7)  รุ่น PSC50 พิกัด 50 กรัมต่อชั่วโมง 
8)  รุ่น PSC60 พิกัด 60 กรัมต่อชั่วโมง 
9)  รุ่น PSC80 พิกัด 80 กรัมต่อชั่วโมง 

เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 

940,000.00 
1,039,000.00 
1,142,000.00 

 

  10)  รุ่น PSC100 พิกัด 100 กรัมต่อชั่วโมง 
11)  รุ่น PSC200 พิกัด 200 กรัมต่อชั่วโมง 

เครื่อง 
เครื่อง 

1,479,000.00 
2,127,000.00 

 

  12)  รุ่น PSC300 พิกัด 300 กรัมต่อชั่วโมง เครื่อง 2,660,000.00  
  13)  รุ่น PSC400 พิกัด 400 กรัมต่อชั่วโมง เครื่อง 3,375,000.00  
  14)  รุ่น PSC500 พิกัด 500 กรัมต่อชั่วโมง เครื่อง 4,007,000.00  
  15)  รุ่น PSC600 พิกัด 600 กรัมต่อชั่วโมง เครื่อง 5,029,000.00  
  16)  รุ่น PSC700 พิกัด 700 กรัมต่อชั่วโมง เครื่อง 5,909,000.00  
  17)  รุ่น PSC800 พิกัด 800 กรัมต่อชั่วโมง เครื่อง 6,437,000.00  
  18)  รุ่น PSC900 พิกัด 900 กรัมต่อชั่วโมง เครื่อง 7,145,000.00  
  19)  รุ่น PSC1000 พิกัด 1000 กรัมต่อชั่วโมง เครื่อง 7,699,000.00  

(ผลงำนนี้สิน้สุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจกิำยน 2563 (นร 0731.2/ว 12 ลงวันที่ 16 พฤศจกิำยน 2563) 
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13 ด้ำนยุทโธปกรณค์วำมม่ันคง 

1301 วัสดุและอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ควำมม่ันคง 
558 13010001 ยำงลอกลำย 3 มิติ (Thermoforming rubber)   กุมภำพันธ์ 

  รุ่น TPNR1 ยำงลอกลำย 3 มติิ จำกยำงธรรมชำติ  
ส ำหรับงำนพิสูจน์หลักฐำน ขนำด 25 กรัม 

ชิ้น 75.00 2565 

  รองรับรำคำยำงแทง่ เกรดมำตรฐำนเรียกว่ำ STR 5L 
หรือ รองรับรำคำยำงแผ่นไม่รมควัน ชั้น 1 ไม่เกิน 
50 – 100 บำทต่อกิโลกรัม 

  
 

  หมำยเหตุ :  
1. รำคำยำงแท่ง STR 5L หรือยำงแผ่นไม่รมควันชั้น 1 

ณ วันที่ตกลงรำคำในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง 
2.  รำคำนี้รวมคำ่ขนส่ง 

   

1302 ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ควำมม่ันคง 
559 13020001 

 
เสื้อเกรำะป้องกนักระสุนและสะเก็ดระเบดิ 
(BALLLISTIC VEST) ระดับ 3A  
     รุ่น RTN IIIA 

 
 

ตัว 

 
 

23,540.00 

มีนำคม 
2560 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2563 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 63 ลงวันที่ 20 มนีำคม 2563) 
560 13020002 

 
ชุดแหวนกันซึมที่มีควำมคลำดเคลื่อนต่ ำ ของปืนใหญ่
กลำงกระสุนวิถีโค้ง 25 (High Precision Rubber 
Seats for Howitzer, Medium, Towed: 155 MM., 
M198) 

ขนำด 155 มิลลิเมตร เอ็ม 198  
(44 รำยกำร/129 ชิ้น) 

 
 
 

 
ชุด 

 
 

 
 

875,300.00 

มีนำคม 
2560 

 
 

 
 

561 13020003 
 
 

 

เคร่ืองรบกวนสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่    
ขนำดก ำลังส่งขั้นต่ ำ 15 วตัตต์่อช่องสัญญำณ 
(Mobile Phone Jammer T-Box 3.0 Output 
Power (Min) : 15W/Channel) 

 
เครื่อง 

 
980,000.00 

มิถุนำยน 
2560 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2563 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 91 ลงวันที่ 25 มิถนุำยน 2562) 
562 13020004 ชุดแหวนกนัซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีรำบ 

แบบ 34 GH N-45 A1 ขนำด 155 มลิลิเมตร (Rubber 
Seals for 155 mm. GH N-45 A1 Towed Howitzer)  

 
 

 
 
 

ตุลำคม 
2560 

 
  1 ชุด ประกอบด้วย 146 รำยกำร รวม 582 ชิ้น ชุด 1,300,000.00  

563 13020005 เคร่ืองรบกวนสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(Cellular Jammer) 

  พฤศจิกำยน
2561 

  รุ่น DCJ-515 ขนำดก ำลังส่งขั้นต่ ำ 15 วัตต์ต่อ
ช่องสัญญำณ 

เครื่อง 1,700,000.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2564 (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0731.2/ว 17 ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 
564 13020006 เสื้อเกรำะกันกระสุนน้ ำหนักเบำ ระดบั 3A (Ballistic 

Vest Lightweight Level 3A) 
  กรกฎำคม 

2562 
  รุ่น 2813 ตัว  23,540.00  
  หมำยเหตุ :  รำคำนี้รวมคำ่ขนส่ง    

565 13020007 เสื้อเกรำะกันกระสุนน้ ำหนักเบำ ระดบั 3 (Ballistic 
Vest Lightweight Level 3) 

  ตุลำคม 
2562 

  1)   เส้ือเกรำะกันกระสุนน้ ำหนักเบำ ระดับ 3 (NIJ)  
รุ่น 2814 SA  

ตัว 31,000.00  

  2)   เส้ือเกรำะกันกระสุนน้ ำหนักเบำ ระดับ 3 (NIJ)  
รุ่น 2814 ICW 

ตัว 33,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่    



70 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

566 13020008 ชุดอปุกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธภิำพปืนใหญ่
ต่อสู้อำกำศยำน ขนำด 40 มิลลิเมตร แบบ แอล 70  
(The Upgraded kit for the 40mm L70 Anti-
Aircraft Gun) 
ประกอบด้วย 

ชุด 23,000,000.00 มีนำคม  
2563 

  1)   ระบบควบคุมกำรเคลื่อนที่แบบไฟฟ้ำดิจิตอล 
ส ำหรับควบคุมกำรหมุนปืน 

   

  2)   เซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ำและชุดควบคุมมอเตอร์    
  3)   กล่องสัญญำณส่ือสำรส ำหรับเช่ือมต่อกับเรดำห์

ควบคุมระยะไกล พร้อมด้วยโปรแกรมควบคุมกำร
ยิงและตดิตำมเป้ำหมำย รองรับกำรตรวจจับวัตถุ
ต้องสงสัยดว้ยกล้องออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 

   

  4)   จอแสดงผลกำรท ำงำน ส ำหรับตรวจสอบสถำนะ
และสั่งกำรระบบควบคุมกำรยิง รองรับกำรค้นหำ 
เลือกและติดตำมเป้ำหมำยด้วยกล้องออปโต
อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ 

   

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง           
และติดตั้งและรวมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งำนได้ทันท ี

   

567 13020009 เสื้อเกรำะป้องกนักระสุน ระดบั 3A ที่เสริมคุณสมบตัิ
ป้องกันสะเกด็ระเบดิ ป้องกันมดีและวตัถุปลำยแหลม 

  ตุลำคม 
2563 

  อินโวสตำร์ (ENVOSTAR) 
รุ่น ANNEX F SEC III_L6_SAP 1/5 

ตัว 18,500.00  

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนีร้วมคำ่ขนส่งแลว้ 
2.  เส้ือเกรำะทุกขนำด (ไซต์) จะมีรำคำเท่ำกันทัง้หมด 

   

  3.  กำรรับประกัน : 
3.1   มีกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับผู้สวมใส่ คือ  
       กรณีรับบำดเจ็บจ่ำย 100,000 บำท เจ็บสำหัส 

        จ่ำย 500,000 บำท และเสยีชีวติจ่ำย 
 1,000,000 บำท 

   

       3.2   มีกำรประกันภัยควำมรับผดิเก่ียวกับควำม
 ผิดพลำดทีเ่กิดกับตวัผลติภัณฑ์ (Product 
 Liability Insurance) เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
 ภำยในวงเงนิ 40,000,000 บำท 

   

568 13020010 แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนและเคร่ืองชำร์จแบตเตอร่ีลิเธียม
ไอออนส ำหรับปืนใหญ่ขนำด 105 มิลลิเมตร แบบ M119 
(Lithium – ion battery and lithium – ion battery 
charger for 105 mm cannons Model M119) 

 
 
 

 

 
 

 

ธันวำคม  
2563 

  1.  ออสก้ำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 01-1907 แบบ M119  
  ขนำด กว้ำง 230 x ยำว 354 x สูง 230 มิลลิเมตร 

แพ็ก 
 

1,100,000.00 
 

 

  2.  ออสก้ำชุดชำร์จแบตเตอรี่  
  ขนำด กว้ำง 205 x ยำว 460 x สูง 152 มิลลิเมตร 

เครื่อง 244,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและติดตั้งและ 
รวมอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งำนได้ทันที 

   

569 
 

13020011 รถเกรำะล้อยำงอเนกประสงค์ (Multi Purpose 
Vehicle) 

  มกรำคม  
2564 

  รุ่น เฟริสวิน 2 แบบ 4 x 4  
(Armored Wheel Vehicle First Win II 4 x 4) 

คัน 18,000,000.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 13020011 
(ต่อ) 

หมำยเหตุ :  
1.  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้ำสั่งผลิต มีระยะเวลำในกำร

ผลิตประมำณ 1 ปี นับหลังจำกวันที่มีกำรสั่งซ้ือ 
(ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรผลิตขึ้นอยู่กับปริมำณวัตถุดิบ
หลักคงคลัง ณ วันสั่งซ้ือด้วย) 

   

  2.  รำคำนี้รวมค่ำบริกำรหลังกำรส่งมอบรถ เป็น
ระยะเวลำ 2 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งถึงก่อน แต่ไม่รวมระบบอำวุธ 

3.  ผลิตภัณฑ์รถเกรำะนี้เป็นรถเกรำะชนิด
อเนกประสงค์ที่ทำงบริษัทฯ เป็นผู้ถือสิทธิบัตรกำร
ออกแบบและผลิต 

4.   เพ่ิมเติมคุณลักษณะเฉพำะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2564 

   

570 13020012  รถเกรำะล้อยำงใช้ต่อสู้ทำงยุทธวิธี  (Armoured 
Fighting Vehicle) 

  มิถุนำยน 
2564 

 
 

     รุ่ น  First Win AFV แ บ บ  4 x 4 ( Armoured 
Fighting Vehicle First Win AFV 4 x 4) 

คัน 20,000,000.00  

  หมำยเหตุ :  
1.  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้ำสั่งผลิต มีระยะเวลำในกำรผลิต

ประมำณ 1 ปี นับหลังจำกวันที่มีกำรสั่งซ้ือ (ทั้งนี้ 
ระยะเวลำกำรผลิตขึ้นอยู่กับปริมำณวัตถุดิบหลักคง
คลัง ณ วันสั่งซ้ือด้วย) 

2.  รำคำนี้รวมค่ำบริกำรหลังกำรส่งมอบรถ เป็น
ระยะเวลำ 2 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งถึงก่อน แต่ไม่รวมระบบอำวุธ 

3.  ผลิตภัณฑ์รถเกรำะนี้เป็นรถเกรำะล้อยำงใช้ต่อสู้ทำง
ยุทธวิธทีี่ ท ำ งบริ ษั ทฯ  เ ป็นผู้ ถื อสิ ท ธิ บั ตรกำร
ออกแบบและผลิต 

  

 

571 13020013 เสื้อเกรำะป้องกนักระสุน (Personal Body Armor)   ตุลำคม 
  1)  เส้ือเกรำะป้องกันกระสุน ระดับ 3A : รุ่น CH 3A 

แบบ IIIA Vest 
 ประกอบด้วย 

- เกรำะอ่อน 
- น้ ำหนักรวม 3.0 – 3.8 กิโลกรัม 

ชุด 18,200.00 2564 

  2)  เส้ือเกรำะป้องกันกระสุน ระดับ 3 : รุ่น CH 3 แบบ 
ICW (IIIA Vest) 
ประกอบด้วย   
- เกรำะอ่อน (Soft Armor - Dyneema) 
- เกรำะแข็ง (Hard plate - Dyneema) 
- น้ ำหนักรวม 5.6 – 6.4 กิโลกรัม 

ชุด 31,000.00  

  3)  เส้ือเกรำะป้องกันกระสุน ระดับ 3 : รุ่น CH 3++ 
แบบ ICW (IIIA Vest) 
ประกอบด้วย 
- เกรำะอ่อน (Soft Armor - Dyneema) 
- เกรำะแข็ง (Hard plate - Dyneema) 
- เกรำะแข็ง (Hard plate : Ceramic) 
- น้ ำหนักรวม 6.6 – 7.4 กิโลกรัม 

 

ชุด 33,800.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 13020013 
(ต่อ) 

4)  เส้ือเกรำะป้องกันกระสุน ระดับ 3 : รุ่น CH 3+++ 
แบบ Stand Alone 
ประกอบด้วย 
- เกรำะแข็ง (Hard plate - Dyneema) 
- เกรำะแข็ง (Hard plate : Ceramic) 
- น้ ำหนักรวมไม่เกิน 5.2 กิโลกรัม 

ชุด 31,000.00  

  5)  เส้ือเกรำะป้องกันกระสุน ระดับ 4 : รุ่น CH 4 แบบ 
ICW (IIIA Vest) 
ประกอบด้วย  
- เกรำะอ่อน (Soft Armor - Dyneema) 
- เกรำะแข็ง (Hard plate - Dyneema) 
- เกรำะแข็ง (Hard plate : Ceramic) 
- น้ ำหนักรวมไม่เกิน 7.3 กิโลกรัม 

ชุด 42,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่แล้ว    
572 13020014 อำวุธปนืเล็กขนำด 5.56 มิลลิเมตร   พฤศจิกำยน 

  1)  อำวุธปืนเล็ก NARAC556 CARBINE (ขนำดล ำกล้อง 
14.5 นิ้ว) 

กระบอก 40,000.00 2564 

  2)  อำวุธปืนเล็ก NARAC556 (ขนำดล ำกล้อง 20 นิ้ว) กระบอก 41,000.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้รวมค่ำขนสง่แล้ว 
2. แก้ไขรำคำรำยกำรล ำดับที ่1) อำวุธปืนเล็ก 

NARAC556 CARBINE (ขนำดล ำกล้อง 14.5 นิ้ว) 
และ 2) อำวุธปืนเล็ก NARAC556 (ขนำดล ำกล้อง 
20 นิ้ว) ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
สิงหำคม 2565 

   

573 13020015 
 

โล่ปอ้งกันกระสุนและสะเกด็ระเบดิ (Ballistic 
Shield) 

  พฤศจิกำยน 
2564 

  1)  โล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่นเกรำะกัน
กระสุน  

 รุ่น ACE (กมย.กห. 2/2547 ระดับ 3A) 
- 50 เซนติเมตร x 100 เซนติเมตร (ขนำด

สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ) 

- น้ ำหนักแผ่นโล่ 5.0 +/- 0.5 กิโลกรัม 
 -  น้ ำหนักรวมอุปกรณ์เสริม 8.5 +/- 0.5 กิโลกรัม 

โล่ 
 

 

29,000.00  

  2)  โล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่นเกรำะกัน
กระสุน  
รุ่น ASTRA (กมย.กห. 2/2547 ระดับ 3) 
- 50 เซนติเมตร x 100 เซนติเมตร (ขนำด

อำจจะเล็กลงได้ ขึ้นกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ) 

- น้ ำหนักแผ่นโล่ 8.5 +/- 0.5 กิโลกรัม 
 -  น้ ำหนักรวมอุปกรณ์เสริม 11.0 +/- 0.5   

 กิโลกรัม 

โล่ 79,000.00 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 13020015 
(ต่อ) 

3)  โล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่นเกรำะกัน
กระสุน  
รุ่น ATTO (กมย.กห. 2/2547 ระดับ 3+) 
- 50 เซนติเมตร x 100 เซนติเมตร (ขนำด

อำจจะเล็กลงได้ ขึ้นกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ) 

- น้ ำหนักแผ่นโล่ 9.0 +/- 0.5 กิโลกรัม 
 -  น้ ำหนักรวมอุปกรณ์เสริม 12.0 +/- 0.5  

 กิโลกรัม 

โล่ 129,000.00 
 

 

  4)  โล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่นเกรำะกัน
กระสุน รุ่น ARES (กมย.กห. 2/2547 ระดับ 3++) 
- 50 เซนติเมตร x 100 เซนติเมตร (ขนำด

อำจจะเล็กลงได้ ขึ้นกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ) 

- น้ ำหนักแผ่นโล่ 15.0 +/- 0.5 กิโลกรัม  
 -  น้ ำหนักรวมอุปกรณ์เสริม 18.0 +/- 0.5  

 กิโลกรัม 

โล่ 190,000.00 
 

 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งแลว้    
574 13020016 ใบจักรเรือแบบแนวดิง่ (Vertical Axis (Cycloidal) 

Propeller) 
  ธันวคม 

2564 
  1) ใบจักรเรือแบบแนวดิ่ง แบบ VSP18GH  

ขนำดประมำณ 183x454x1,766 มิลลิเมตร  
น้ ำหนักประมำณ 202 กิโลกรัม 

ใบ 2,180,000.00  

  2) ชุดใบจักรเรือแบบแนวดิ่ง แบบ VSP18GH  
(จ ำนวน 5 ใบ) ขนำดต่อใบประมำณ 
183x454x1,766 มิลลิเมตร น้ ำหนักต่อใบ 
ประมำณ 202 กิโลกรัม 

ชุด 10,000,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง
ภำยในประเทศ  
แต่ไม่รวมค่ำติดตัง้ 
เงื่อนไขกำรรับประกนั 

บริษัทรับประกันใบจักรเรือแบบแนวดิ่งเป็น
ระยะเวลำ 1 ปี  
นับจำกวันที่ผู้ซ้ือรับสินค้ำ 

กำรสิ้นสุดกำรรับประกัน 
1. ใบจักรเรือแบบแนวดิ่งถูกดัดแปลงแก้ไข 
2. เกิดเหตุกระทบกระเทือนทำงกำยภำพ 
3.   กำรใช้งำนผิดวัตถุประสงค์ 

  

 

575 13020017 เสื้อเกรำะอ่อนปอ้งกนักระสุนและกันแทง 
(Bulletproof vest) 

  ธันวำคม 
2565 

  รุ่น ZOLID L3A ตัว 25,000.00  
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง 
2.   กำรรับประกันคุณภำพสินค้ำ ระยะเวลำ 4 ปี 
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

14 ด้ำนอื่น ๆ   
576 14000001 

 
ผลิตภัณฑป์อ้งกันและก ำจดัลูกน้ ำยุงลำย   
ชนิดเกลด็ซีโอไลท์  

 
 

 
 

มีนำคม 
2559 

  1)  ขนำด 30 กรัม  ซอง 10.00  
  2)  ขนำด 100 กรัม ซอง 25.00  
  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และ

เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชีนวัตกรมไทย
ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

   

577 14000002 กับดักไข่ยุง (Lethal Ovitrap)    พฤศจิกำยน 
  1) แพ็คคู ่ แพ็ค 300.00 2559 
  2) แพ็คเดี่ยว แพ็ค 150.00  
  หมำยเหตุ : ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และ

เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชีนวตักรมไทย
ฉบับเพ่ิมเติม มีนำคม 2565 

   

578 14000003 ระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลติเป็นเชื้อเพลิง (Refuse-
Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ (Municipal 
Solid Waste Management System for Refuse-
Derived Fuel: RDF and Organic Fertilizer 
Production) 

  มีนำคม 
2559 

  1)  ขนำดรองรับปริมำณขยะมูลฝอย 5 ตันต่อวัน ระบบ  30,015,100.00  
  2)  ขนำดรองรับปริมำณขยะมูลฝอย 10 ตันต่อวัน ระบบ  36,385,400.00  
  3)  ขนำดรองรับปริมำณขยะมูลฝอย 20 ตันต่อวัน ระบบ  54,899,700.00  
  4)  ขนำดรองรับปริมำณขยะมูลฝอย 25 ตันต่อวัน ระบบ  59,625,200.00  
  5)  ขนำดรองรับปริมำณขยะมูลฝอย 40 ตันต่อวัน ระบบ  94,797,800.00  
  6)  ขนำดรองรับปริมำณขยะมูลฝอย 50 ตันต่อวัน ระบบ  98,585,800.00  
  7)  ขนำดรองรับปริมำณขยะมูลฝอย 60 ตันต่อวัน ระบบ  119,957,300.00  
  8)  ขนำดรองรับปริมำณขยะมูลฝอย 80 ตันต่อวัน ระบบ  150,494,800.00  
  9)  ขนำดรองรับปริมำณขยะมูลฝอย 100 ตันต่อวัน ระบบ  170,807,100.00  
  10) ขนำดรองรับปริมำณขยะมูลฝอย 160 ตันต่อวัน ระบบ  268,424,200.00  
  11) ขนำดรองรับปริมำณขยะมูลฝอย 300 ตันต่อวัน ระบบ  427,863,200.00  

579 14000004 ระบบลอยตะกอนฟองละเอียด (Micro Bubble 
Dissolved Air Flotation (MBDAF)) 

  
กันยำยน 

2560 
 

 
1) ECONOWATT รุ่น MBDAF 1N  

ขนำด 1.5 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
ระบบ 1,500,000.00  

 
 

2) ECONOWATT รุ่น MBDAF 4N  
ขนำด 4 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

ระบบ 2,270,000.00  

  3) ECONOWATT รุ่น MBDAF 9N  
ขนำด 9 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

ระบบ 2,850,000.00  

  4) ECONOWATT รุ่น MBDAF 13N  
ขนำด 13 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

ระบบ 3,150,000.00  

 
 

5) ECONOWATT รุ่น MBDAF 27N  
ขนำด 27 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

ระบบ 4,800,000.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 14000004 
(ต่อ) 

6)  ECONOWATT รุ่น MBDAF 110S ขนำด 110 
ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

ระบบ 17,800,000.00  

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำรวมค่ำติดตั้ง ยกเว้นงำนฐำนรำกและระบบกำร

จัดกำร Sludge 
2.  เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 6) ECONOWATT รุ่น MBDAF 

110S ขนำด 110 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มกรำคม 2564 

   

ผลงำนนี้สิ้นสุดกำรขึ้นบญัชีนวตักรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2565 (นร 0719.2/ว 195 ลงวันที่ 30 กนัยำยน 2565) 
580 14000005 ลูกบอลดบัเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL)   กันยำยน 

 
 

ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE®   
รุ่นน้ ำหนัก 1.3 กิโลกรัม 

ลูก 2,800.00 2560 
 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563 (นร 0731.2/ว 118 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2563) 
581 14000006 เตำเผำขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงำน (Incinerator 

reduces pollution and energy saving) 
  ตุลำคม 

2560 
  1)  CEP-100 (เตำเผำขยะแบบตั้งพ้ืน)  

 ขนำด 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
เตำ 2,000,000.00  

  2)  CEP-200 (เตำเผำขยะแบบตั้งพ้ืน)  
 ขนำด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

เตำ 3,000,000.00  

  3)  CEP-300 (เตำเผำขยะแบบตั้งพ้ืน)  
 ขนำด 300 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

เตำ 5,000,000.00  

  4)  CEP-500 (เตำเผำขยะแบบตั้งพ้ืน)  
 ขนำด 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

เตำ 9,998,000.00  

  5)  Mobile Burn (เตำเผำขยะแบบเคลื่อนที่)  
 ขนำด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

เตำ 5,000,000.00  

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 (นร 0731.2/ว 12 ลงวันที่ 16 พฤศจกิำยน 2563) 
582 14000007 กำแฟปรุงส ำเร็จชนิดผง ผสมพริกสกัด   

(Instant Coffee Powder with Capsicum 
Extract) 

   

  1)  สูตรพลัส ตรำ พริกค่ะ สไปซ่ี คอฟฟ่ี ขนำดบรรจุ  
10 ซอง 

ถุง 300.00 ตุลำคม 
2560 

  2)  สูตรแวยู่ ตรำ พริกค่ะ สไปซ่ี คอฟฟ่ี ขนำด 
บรรจุ 10 ซอง 

ถุง 75.00 กุมภำพันธ์ 
2562 

  3)  สูตรดีเสิร์ท คอฟฟ่ี : สไปซ่ี คำรำเมล ลำเต้  
ตรำ พริกค่ะ สไปซ่ี คอฟฟ่ี ขนำดบรรจุ 10 ซอง 

ถุง 85.00 เมษำยน 
2563 

583 14000008 ข้ำวกล้องพองอดัแผน่ (Popped Rice)   ตุลำคม 
 

 

1)   ไพรซ์ ข้ำวกล้องพองอัดแผ่น ขนำด 15 x 22 
เซนติเมตร ปริมำณ 20 กรัม x 24 ถุง  
(รสสไปซ่ีต้มย ำ, รสโนริซีวีด, รสเชดด้ำชีส,  
รสซีซอลท์, รสกริลล์สวีท คอร์น, รสซำวครีมแอนด์
ออเนี่ยน) 

ลัง 540.00 2560 

  2)   พริสซ์ แครกเกอร์ข้ำวกล้อง ขนำด 14 x 4.5 
เซนติเมตร ปริมำณ 40 กรัม x 24 ห่อ  
(รสจัสมินไรซ์ แครกเกอร์, รสทรีโอ ไรซ์  
แครกเกอร์, รสหอมนิล ไรซ์ แครกเกอร์) 

ลัง 720.00  

  3)   ไพรซ์ แครกเกอร์ข้ำวกล้อง ขนำด 8.5 x 9.5 
เซนติเมตร ปริมำณ 80 กรัม x 12 กระปุก  
(รสเกลือ, รสพริกไทยด ำ) 

ลัง 720.00  
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 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
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(ต่อ) 

4)   ไพรซ์ แครกเกอร์ข้ำวกล้องผสมควินัว  
 ขนำด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร  

ปริมำณ 80 กรมั x 12 กระปุก  

ลัง 900.00  

  5)   ไพรซ์ แครกเกอร์ข้ำวผสมแฟล็กซ์ซีด  
 ขนำด 8.5 x 9.5 เซนติเมตร  
 ปริมำณ 80 กรมั x 12 กระปุก  

ลัง 900.00  
 

584 14000009 ผลิตภัณฑป์อ้งกันและก ำจดัลูกน้ ำยุง ชนดิเม็ด 
     ขนำดเม็ดละ 1 กรัม (บรรจุแผงละ 4 เม็ด) 

 
แผง 

 
100.00 

ตุลำคม 
2560 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2563 (นร 0731.2/ว 12 ลงวันที่ 16 พฤศจกิำยน 2563) 
585 14000010 ยำงรองส้นเท้ำจำกยำงธรรมชำติ (Heel cushion) 

     Size S, M, L 
 
คู่ 

 
320.00 

ตุลำคม 
2560 

586 14000011F ที่นอนน้ ำยำงพำรำ (Water mattress) 
ที่นอนน้ ำยำงพำรำ ผู้ใหญ่ รุ่น HD-E03 : ที่นอนน้ ำ
ลอนยำงพำรำ 13 ลอน ขนำด 95 x 195 x 10 
เซนติเมตร (บรรจุน้ ำเอง) พร้อมปลอกที่นอนผ้ำฝ้ำย
ย้อมครำม 

 
ชุด 
 

 
18,000.00 

 

ตุลำคม 
2560 

  อุปกรณ์    
- ผ้ำคลุมที่นอนผ้ำฝ้ำยย้อมครำม แบบเต็มผืน 

ขนำด 95x195 เซนติเมตร (กันน้ ำ) 

 
ผืน 

 

 
2,500.00 

 

 
 

  - ผ้ำขวำงที่นอนกันเป้ือน ขนำด 90x130 
เซนติเมตร (กันน้ ำ) 

- หมอนน้ ำ พร้อมปลอก ขนำด 40x60 เซนติเมตร 

ผืน 
 

ใบ 

1,500.00 
 

1,500.00 

 

587 14000012 อำหำรทดแทนมื้ออำหำรเพื่อกำรควบคุมและลดน้ ำหนัก 
(Meal replacement for weight loss and control) 

  
พฤศจิกำยน 

2560 
  1)   ขนำด 60 กรมั (1 ซอง)  

 (กลิ่นข้ำวโพด (corn flavor) , รสกำแฟ (coffee 
flavor) , รสชำเขียวสกัด (green tea extracted 
flavor), รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt 
flavor), รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพ้ันช์ 
(fruit punch flavor)) 

ซอง 
 

230.00 
 

 
 
 
 
 

  2)   ขนำด 480 กรัม 
 (กลิ่นข้ำวโพด (corn flavor) , รสกำแฟ (coffee 

flavor) , รสชำเขียวสกัด (green tea extracted 
flavor), รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt 
flavor), รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพ้ันช์ 
(fruit punch flavor)) 

กระป๋อง 
 

1,750.00 
 

 
 
 
 
 

 
  3)   ขนำด 840 กรัม (60 กรัม x 14 ซอง)  

 (กลิ่นข้ำวโพด (corn flavor) , รสกำแฟ (coffee 
flavor) , รสชำเขียวสกัด (green tea extracted 
flavor) , รสช๊อกโกแลต มอลต์ (chocolate malt 
flavor), รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพ้ันช์ 
(fruit punch flavor)) 

กล่อง 
 
 
 

2,950.00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



77 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

 14000012 
(ต่อ) 

4)   ขนำด 2,500 กรัม 
 (กลิ่นข้ำวโพด (corn flavor) , รสกำแฟ (coffee 

flavor) , รสช๊อกโกแลตมอลต์ (chocolate malt 
flavor) , รสโกโก้ (cocoa flavor) และรสฟรุ๊ตพ้ันช์ 
(fruit punch flavor)) 

ถุงฟอยล์ 
 

8,500.00 
 

 
 
 

 
 

588 14000013 กี่ทอมือ ยกดอก 2 ขำเหยียบ   พฤศจิกำยน 
  

 
 

1)  ก่ีทอมือ ยกดอก ระบบ 12 ตะกอ 2 ขำเหยียบ 
2)  ก่ีทอมือ ยกดอก ระบบ 20 ตะกอ 2 ขำเหยียบ 
อุปกรณ์เสริม 
1)  ชุดม้วนเก็บผ้ำแบบคันโยก 

1 หลัง 
1 หลัง 

 
1 ชุด 

117,000.00 
144,000.00 

 
13,500.00 

2560 
 
 

 
  2)  ชุดม้วนเก็บผ้ำแบบอัตโนมัติ 1 ชุด 31,500.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลเท่ำนั้น ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนสง่จะคิด
เพ่ิมเติมตำมระยะทำง 

  
 

589 14000014 โยเกิร์ตกรอบ (Yogurt Melt)   พฤศจิกำยน 
 

 
1)   Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand)  

ขนำด 25 กรัม 
กล่อง 67.50 2560 

  2)   Yogurt Melt Strawberry (Wel-B Brand)  
ขนำด 42 กรัม 

กล่อง 
 

120.00  

  3)   Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand)  
ขนำด 25 กรัม 

กล่อง 67.50  

 
 

4)   Yogurt Melt Mixedberry (Wel-B Brand)  
ขนำด 42 กรัม 

กล่อง 120.00  

590 14000015 ระบบโอโซนบ ำบัดน้ ำคอนเดนเซอร์ (Ozone 
System for Condenser Water Treatment) 

   

  
 

1)    ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น OZG25N 
ปริมำณก๊ำซโอโซน 25 กรัม/ชั่วโมง Option Standard 
IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

1,500,000.00  
 

มกรำคม 
2561 

  2)   ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น OZG30N 
ปริมำณก๊ำซโอโซน 30 กรัม/ชั่วโมง Option Standard 
IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

1,600,000.00  
 

มกรำคม 
2561 

  
 

3)   ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น OZG50N 
ปริมำณก๊ำซโอโซน 50 กรัม/ชั่วโมง Option Standard 
IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

1,800,000.00 
 

มกรำคม 
2561 

  4)   ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น OZG70N 
ปริมำณก๊ำซโอโซน 70 กรัม/ชั่วโมง Option Standard 
IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

2,200,000.00 มกรำคม 
2561 

  5)   ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น OZG100S 
ปริมำณก๊ำซโอโซน 100 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless 
IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

2,900,000.00 มกรำคม 
2561 

  6)   ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น OZG150S 
ปริมำณก๊ำซโอโซน 150 กรัม/ชั่วโมง Option Stainless 
IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

4,000,000.00 มกรำคม 
2561 

 
  7)   ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น OZG200S 

ปริมำณก๊ำซโอโซน 200 กรัม/ชั่วโมง Option 
Standard IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

4,600,000.00 เมษำยน 
2563 
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8)   ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น OZG250S 
ปริมำณก๊ำซโอโซน 250 กรัม/ชั่วโมง Option 
Stainless IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

5,000,000.00 เมษำยน 
2563 

  9)   ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น OZG300S 
ปริมำณก๊ำซโอโซน 300 กรัม/ชั่วโมง Option 
Stainless IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

7,200,000.00 เมษำยน 
2563 

  10)  ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น 
OZG350S ปริมำณก๊ำซโอโซน 350 กรัม/ชั่วโมง 
Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

7,500,000.00 มกรำคม 
2564 

 
  11)  ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น 

OZG400S ปริมำณก๊ำซโอโซน 400 กรัม/ชั่วโมง 
Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

8,000,000.00 มกรำคม 
2564 

 
 
 

 12)  ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น 
OZG450S ปริมำณก๊ำซโอโซน 450 กรัม/ชั่วโมง 
Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 

8,500,000.00 มกรำคม 
2564 

 
  13)  ECONOWATT : เครื่องก ำเนิดโอโซน รุ่น 

OZG500S ปริมำณก๊ำซโอโซน 500 กรัม/ชั่วโมง 
Option Stainless IP42 Dynamic mixing 80% 

Units/ระบบ 
 
 

9,000,000.00 มกรำคม 
2564 

 
  หมำยเหตุ :  

1.  รำคำรวมค่ำติดตั้งแล้ว 
2. เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 10) – 13) ในบัญชีนวัตกรรม

ไทย ฉบับเพ่ิมเติม มกรำคม 2564 

  

 

ผลงำนนี้สิน้สดุกำรขึ้นบญัชนีวัตกรรมไทย มีผลตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 (นร 0731.2/ว 44 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564) 
591 

 
14000016 เคร่ืองดื่มทีม่ีสำรอำหำรครบ 5 หมู่ โปรตีน 10%  

และโซเดียม 0.3 กรัม (Beverage with complete 
5 groups nutrition 10% protein and 0.3 g. 
Sodium)                                                                                                                             

  

กุมภำพันธ์ 
2561 

  1)  Prediawell/corn flavor/480 g :  
พรีเดียเวล/กลิ่นข้ำวโพด/480 กรัม  

กระป๋อง 1,750.00   

  2)  Prediawell/corn flavor/80 g :  
พรีเดียเวล/กลิ่นข้ำวโพด/80 กรัม  

ซอง 310.00  

 
 

3)  Prediawell/corn flavor/1120 g (14 pouch x 
80 g) : พรีเดียเวล/กลิ่นข้ำวโพด/1120 กรัม  
(14 ซอง x 80 กรัม)  

กล่อง 3,830.00  
 

  4)  Prediawell/corn flavor/560 g (7 pouch x  
80 g) : พรีเดียเวล/กลิ่นข้ำวโพด/560 กรัม  

 (7 ซอง x 80 กรัม)  

กล่อง 1,990.00 
 

  5)  Prediawell/corn flavor/2500 g : พรีเดียเวล/กลิ่น
ข้ำวโพด/2500 กรัม  

ถุงฟอยล์ 7,600.00  
 

592 14000017 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจำกพลคูำวและพืชสมุนไพรอื่น 
หมักดว้ยจุลินทรีย์ Saccharomyces unisporus 
และ Lactobacillus casei รูปแบบเคร่ืองดื่ม 
(Dietary Supplement Beverage from 
Houttuynia cordata Thunb. and herbs 
Fermented with Saccharomyces unisporus 
and Lactobacillus casei) 

  มีนำคม 
2561 

  ซุยยำกุ (ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร) 750 มิลลิลิตร ขวด 990.00  
 

 
หมำยเหตุ : ยกเลิกผูแ้ทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย และเพ่ิม
ผู้แทนจ ำหนำ่ย จ ำนวน 1 รำย 
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593 14000018 ซอฟต์แวร์วิเครำะห์ขอ้มูล (Analysis Software)   มีนำคม 
  เอมเมจิน อนำไลติกส์ เวอร์ชั่น 17.9.1 ชุด (ตำมภำคผนวก หน้ำ 2561 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้เป็นรำคำของซอฟต์แวร์  
เอมเมจิน อนำไลติกส์ เท่ำนั้น ไม่รวมค่ำอุปกรณ์ 
แม่ข่ำย ลูกข่ำย และ ซอฟต์แวร์พ้ืนฐำนอ่ืนๆ เช่น 
Operating System หรือ Antivirus 

 ผ-141 ถึง ผ-142)  

594 14000019 ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Foam Unit)   เมษำยน 
  Pyrrhos รุ่น PYR-MX ประกอบด้วย ชุด 160,500.00 2561 
  

 
 
 

1. ถังบรรจุโฟมดับเพลิง พร้อมรถเข็น จ ำนวน 1 ชุด 
2. หัวจ่ำยน้ ำยำโฟม Foam Branch Pipe 

PYR_BX_L1400 จ ำนวน 1 ชดุ 

  

 3.   อุปกรณ์ดูดน้ ำยำโฟม Foam In-line 
Inductor  PYR-EX-V1 จ ำนวน 1 ชุด 

4.   สำยส่งน้ ำดับเพลิง Fire Hose จ ำนวน 2 เส้น 
5.   น้ ำยำโฟม Pyrrhos AFFF 3% PYR-AF-3 

  อุปกรณ์เสริม    
  1. Foam Branch-pipe/Nozzle (หัวจ่ำยน้ ำยำ

โฟม) รุ่น PYR-BX-L1400 

ชิ้น 30,000.00 
 

 
 

2.   Foam In-line Inductor (อุปกรณ์ดูดน้ ำยำโฟม)  
รุ่น PYR-EX-V1 

ชิ้น 38,500.00 
 

595 14000020 เตำเผำถ่ำนชีวมวล (Bio Charcoal Kiln)   พฤษภำคม 
  รุ่น SS-02 200 ลิตร ประกอบด้วย 

1. เตำเผำถ่ำน 
2. ระบบควบแน่นน้ ำส้มควันไม้ ประกอบด้วย  

ถังน้ ำขนำด 200 ลิตร และป๊ัมน้ ำขนำด 0.5 แรงม้ำ 
เพ่ือให้น้ ำไปหล่อระบบควบแน่นน้ ำส้มควันไม้ 

ชุด 32,100.00 
 
 

2561 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนส่ง    
596 14000021 น้ ำตำลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose)     สิงหำคม 

  1) น้ ำตำลพำลำทีน (PS) 50 กรัม (แบบซอง) กล่อง 81.00 2561 
   (ขนำดบรรจุเป็นกล่อง กล่องละ 25 ซอง)    
  2) น้ ำตำลพำลำทีน (PS) 500 กรัม ถุง 236.00  
   (ขนำดบรรจุเป็นถุง ถุงละ 500 กรัม)     
 

 
3) น้ ำตำลพำลำทีน (PP) 25 กิโลกรัม (สูตรหวำนน้อย

กว่ำน้ ำตำล) (ขนำดบรรจุเป็นถุงพลำสติกพีพีใส ไม่มีสี  
ขนำด 1 กิโลกรัม) 

กระสอบ 5,400.00  

  4) น้ ำตำลพำลำทีน (PS) 25 กิโลกรัม (สตูรหวำนกวำ่น้ ำตำล
ทรำย 2 เท่ำ) (ขนำดบรรจุเป็นถุงพลำสติกพีพีใส  
ไม่มีสี ขนำด 1 กิโลกรัม) 

กระสอบ 5,900.00  

597 14000022 ไข่ขำวต้มพร้อมทำนแบบแท่ง   ตุลำคม 
  ไข่ขำวต้มพร้อมทำนแบบแท่งเอททเีอท ขนำดบรรจุ 

100 กรัม พร้อมอุปกรณ ์มดี ช้อน เอททเีอท ส ำหรับ
ห่ันพร้อมทำนทันท ี

แท่ง 26.00 
 

2561 
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598 14000023 ผลติภัณฑ์ปอ้งกนัและก ำจดัลกูน้ ำยุงชนดิเมด็ 
จำกสำรทีมีฟอส 

  ตุลำคม 
2561 

  1) มอสควทิ ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) ประกอบดว้ย 
ทีมีฟอส 1% w/w ปรมิำณสุทธิ 400 มิลลิกรมั/เมด็ 

 บรรจุแผงละ 10 เม็ด จ ำนวน 10 แผง/กล่อง 

กล่อง 860.00  

  2) มอสควทิ ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100 ประกอบดว้ย 
ทีมีฟอส 10% w/w ปริมำณสทุธ ิ1000 มิลลิกรัม/เมด็ 
บรรจุแผงละ 4 เม็ด จ ำนวน 25 แผง/กล่อง 

กล่อง 2,380.00  

  หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 6 รำย และระบุ
รุ่น/ชนิดทำ้ยชื่อผู้แทนจ ำหน่ำย ในบัญชีนวตักรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2565 

   

599 14000024 ผลิตภัณฑป์อ้งกันและก ำจดัลูกน้ ำยุงชนดิเม็ด 
จำกสำรไดฟลูเบนซูรอน 

  ตุลำคม 
2561 

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

กล่อง 1,195.00  

  หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี
นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม พฤษภำคม 2565 

   

600 14000025 
 

ผลติภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผวิกำย (A CLEANSING 
PRODUCT) 

  
 

  1)  ขนำดบรรจุซองละ 6 เซต ซอง 170.00 พฤศจิกำยน 
 

 
 (1 เซต ประกอบด้วย แผ่นท ำควำมสะอำด 1 แผ่น 

และ แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น) 
  2561 

  2)  ขนำดบรรจุซองละ 2 เซต ซอง 66.00 พฤษภำคม 
   (1 เซต ประกอบด้วย แผ่นท ำควำมสะอำด 1 แผ่น 

และ แผ่นเช็ดออก 1 แผ่น) 
  2562 

 

 

หมำยเหตุ :  
1. แก้ไขชื่อทำงกำรค้ำ และคุณสมบัตินวัตกรรมที่

กล่ำวถึงชื่อทำงกำรค้ำ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม กรกฎำคม 2562 

2. ยกเลิกผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 3 รำย และเพ่ิมผู้แทน
จ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับ
เพ่ิมเติม พฤศจิกำยน 2564 

   

601 14000026 ซอสปรุงรสจำกพืชหัว (Seasoning Sauce from Tuber)   พฤศจิกำยน 
  1)  ซอสมำสเตอร์เชฟอูมำมิ (สูตรดั้งเดิม)   2562 
  1.1)  ขนำด 250 กรัม ขวด 67.00  
  1.2)  ขนำด 1,500 กรัม แกลลอน 360.00  
  1.3)  ขนำด 5,000 กรัม แกลลอน 1,100.00  
  2)  ซอสมำสเตอร์เชฟอูมำมิ (สูตรลดโซเดียม)    
  2.1)  ขนำด 250 กรัม ขวด 95.00  
  2.2)  ขนำด 1,500 กรัม แกลลอน 420.00  
  2.3)  ขนำด 5,000 กรัม แกลลอน 1,380.00  
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602 14000027 ซอฟตแ์วร์ตรวจจบักำรเบียดเสน้ทบึอตัโนมตัิ  
(Automatic Lane Change Detection Software) 

  
ธันวำคม 
2562 

  V-Watch รุ่น 2.0    
 
  

1)  Software License ประกอบด้วย 
-  License จ ำนวน 1 license ต่อชุด ต่อจุดติดตั้ง 
-  ประกันซอฟต์แวร์ 1 ปี (Software Assurance) 1 ปี 

ชุด 100,000.00  
 

 
 
 

 2)  Software Subscription License ประกอบด้วย 
-  License จ ำนวน 1 license ต่อจุดติดตั้ง แบบรำย

เดือน 
-  ประกันซอฟต์ แวร์  (Software Assurance)  

ตลอดช่วงเวลำกำรใช้งำน 

ชุด 20,000.00  

603 
 

14000028 ถังท ำน้ ำร้อนจำกพลังงำนควำมร้อนเหลือทิ้งของ
เคร่ืองปรับอำกำศ (Heat recovery water heater) 

  มีนำคม  
2563 

  PAC FRENERGY    
  1) PAM – 1001/ Size 450 x 1150/ 100 ลิตร เครื่อง 38,200.00  
  2) PAM – 1002/ Size 450 x 1150/ 100 ลิตร เครื่อง 48,500.00  
  3) PAM – 1501/ Size 520 x 1220/ 150 ลิตร เครื่อง 48,700.00  
  4) PAM – 1502/ Size 520 x 1220/ 150 ลิตร เครื่อง 58,900.00  
  5) PAM – 2002/ Size 520 x 1551/ 200 ลิตร เครื่อง 62,900.00  
  6) PAM – 3002/ Size 620 x 1562/ 300 ลิตร เครื่อง 77,400.00  
  7) PAM – 4502/ Size 710 x 1760/ 450 ลิตร เครื่อง 99,500.00  
  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนส่งและติดตั้ง    

604 14000029 เคร่ืองแปลงขยะเศษอำหำรโดยใช้จลุินทรีย์  
(Food Waste Recycling Machine)   กันยำยน 

2563 
  1)   เครื่องแปลงขยะเศษอำหำรและเศษวัชพืชโดยใช้

จุลินทรีย์  
ขนำด 100 กิโลกรัม หรือ BA100 ประกอบด้วย 

เครื่อง 
 

1,400,000.00  

  -  เครื่องแปลงขยะเศษอำหำรและเศษวัชพืชโดยใช้
จุลินทรีย์  
ขนำด 100 กิโลกรัม จ ำนวน 1 เครื่อง 

   

  -  ชุดท ำน้ ำหมักชีวภำพและระบำยน้ ำทิง้จำกขยะ 
จ ำนวน 1 ชดุ 

   

  -  เครื่องชั่งดิจิตอล 200 กิโลกรัม จ ำนวน 1 อัน    
  -  ที่ฉีดน้ ำส ำหรับล้ำงท ำควำมสะอำด จ ำนวน 1 อัน    
  -  จุลินทรีย์ลักษณะเฉพำะ Superbact ชนดิผง  

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

   

  2)  เครื่องแปลงขยะเศษอำหำรและเศษวัชพืชโดยใช้
จุลินทรีย์  
ขนำด 1,000 กิโลกรัม หรือ BA1000 ประกอบด้วย 

เครื่อง 
 

7,100,000.00 มิถุนำยน 
2565 

  -  เครื่องแปลงขยะเศษอำหำรและเศษวัชพืชโดยใช้
จุลินทรีย์ ขนำด 1,000 กิโลกรัม จ ำนวน 1 เครื่อง 

   

  -  ชุดท ำน้ ำหมักชีวภำพและระบำยน้ ำทิง้จำกขยะ 
จ ำนวน 1 ชดุ 

   

  -  เครื่องชั่งดิจิตอล 200 กิโลกรัม จ ำนวน 1 อัน    
  -    ที่ฉีดน้ ำส ำหรับล้ำงท ำควำมสะอำด จ ำนวน 1 อัน    
  -    จุลินทรีย์ลักษณะเฉพำะ Superbact ชนดิผง  

จ ำนวน 500 กิโลกรัม (จ ำนวน 10 ถุง ๆ ละ 50 
กิโลกรัม) 
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 14000029 อุปกรณ์เสริม    
 (ต่อ) -    จุลินทรีย์ลักษณะเฉพำะ Superbact ชนดิผง  

บรรจุ 5 กิโลกรัม 
ถุง 1,000.00  

  -    จุลินทรีย์ลักษณะเฉพำะ Superbact ชนดิน้ ำ  
บรรจุ 5 ลิตร 

ขวด 1,000.00  

  หมำยเหตุ :   
1.  รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งและตดิตั้งแล้ว 
2.  รับประกันกำรซ่อมบ ำรุง เป็นระยะเวลำ 1 ปี 
3.   เพ่ิมรำยกำรล ำดับที่ 2 เครื่องแปลงขยะเศษอำหำร
และเศษวัชพืชโดยใช้จุลินทรีย์ ขนำด 1,000 กิโลกรัม  
หรือ BA1000 แก้ไขชื่อสำมัญ และคุณลักษณะเฉพำะ 
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มิถุนำยน 2565 

   

605 14000030 สเปรย์ไล่ยุงอนุภำคนำโนที่กกัเกบ็อคิำริดนิ  
(Icaridin Nanoencapsulation Repellent 
Spray) 

  
กันยำยน 

2563 

  สเปรย์ไล่ยุงอนุภำคนำโนที่กักเก็บอิคำริดิน :  
ลำยย์ (LAAI) ขนำดบรรจุ 40 มิลลิลิตร 

ขวด 84.00  

 

 

หมำยเหตุ :  
1. รำคำนี้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ง 
2. เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ตุลำคม 2565 

   

606 14000031 ซอฟต์แวร์ระบบบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ตรวจวัด และ
เค ร่ืองจักรส ำหรับระบำยน้ ำ (Water sensor and 
machine management system) 

  ตุลำคม 
2563 

  1)  Node Package  
 (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พ้ืนฐำนรองรับกำรเชื่อมต่อสูงสุด : 

รองรับไม่เกิน 1 สถำนี, รองรับเครื่องจักรไม่เกิน 5 
เครื่อง, รองรับอุปกรณ์ตรวจวัดไม่เกิน 15 เครื่อง) 

ชุด 1,296,000.00  

  2)  GROUP Package  
 (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พ้ืนฐำนรองรับกำรเชื่อมต่อสูงสุด : 

รองรับไม่เกิน 5 สถำนี, รองรับเครื่องจักรไม่เกิน 30 
เครื่อง, รองรับอุปกรณ์ตรวจวัดไม่เกิน 75 เครื่อง) 

ชุด 5,320,000.00  

  3)  CLUSTER Package  
 (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พ้ืนฐำนรองรับกำรเช่ือมต่อสูงสุด : 

รองรับไม่จ ำกัดสถำนี , รองรับเครื่องจักรไม่จ ำ กัด
เครื่อง, รองรับอุปกรณ์ตรวจวัดไม่จ ำกัดเครื่อง) 

ชุด 6,594,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้เป็นรำคำเฉพำะค่ำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
พ้ืนฐำน (Based license)และรวมค่ำติดตั้งซอฟต์แวร์
แล้ว  โดยไม่รวมค่ำรำคำ add-on ซอฟต์แวร์  และ
ค่ำบริกำรอ่ืนๆ 

   

  บริกำรเสริม    
  Renew license Year 15%  
  Renew license with 8x5xNext Business Day  

(NBD) MA 
Year 25%  

  Renew license with 24x7x4 MA 
 

Year 35%  



83 
 

 บัญชีนวัตกรรมไทย  ส ำนักงบประมำณ 
  

ล ำดบั 
ที่ 

รหัส ด้ำน/รำยกำร หน่วยนับ 
รำคำต่อหน่วย 

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
(บำท) 

เดือนที ่
ประกำศ 

607 14000032 หุ่นยนตด์ูแลผู้สูงอำยุ (Elderly Companion Robot)   พฤศจิกำยน 
  หุ่นยนต์ดินสอมินิ (Dinsow Mini) ชุด 80,000.00 2563 
  ประกอบด้วย    
  1)  หุ่นยนต์ดินสอมินิ Model M200    
  2)  อะแดปเตอร์ (Adapter) และ ชุดหัวแปลง 

อะแดปเตอร์ 
   

  3)  แอร์กำร์ด (Air Card)  ขนำด 3G  จ ำนวน 1 ชิ้น    
  หมำยเหตุ :  

1. รำคำนี้รวมค่ำขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 เท่ำนั้น ส ำหรับตำ่งจังหวัด คำ่ขนสง่จะคดิเพ่ิมเติมตำม
 ระยะทำง 
2.  กำรรับประกันตวัสินคำ้ : ระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวนัส่ง

มอบสินค้ำ 

   

608 14000033 ผลิตภัณฑ์ก ำจดัลูกน้ ำและตัวโม่งยุงลำย ชนิดฟิล์ม
โมเลกุลเดี่ยว (Monomolecular Film for Larvicide 
and pupicide)  
1)   Aquaspread ขนำดบรรจุ 10 มิลลิลิตร 
2)   Aquaspread ขนำดบรรจุ 50 มิลลิลิตร 
3)   Aquaspread ขนำดบรรจุ 100 มิลลิลิตร 
4)   Aquaspread ขนำดบรรจุ 500 มิลลิลิตร 
หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนสง่  
2.  เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 1 รำย ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ตุลำคม 2565 

 
 
 

ซอง 
หลอด 
ขวด 
ขวด 

 
 
 

40.00 
170.00 
350.00 

1,600.00 

ธันวำคม 
2563 

609 14000034 ภำชนะบรรจุอำหำร ผลิตจำกพลำสตกิที่ย่อยสลำยได้
ทำงชีวภำพ (Bio degradable plastic foodbox) 

BIOWARE ขนำด 15.8 X 20.5 X 7.5 เซนติเมตร  
ประกอบด้วย ฝำล็อคและยำงซิลิโคน ชำมใบในสีขำว 
ชำมใบนอกสีเขียว 

ชุด 350.00 

ธันวำคม 
2563 

610 14000035 แผ่นท ำควำมเย็นในรูปรังผึ้งแบบลดกำรเกำะของ 
ตระกรันแคลเซียม 
1)  เซลแพด เอ็กซ์ตรีม ขนำด 1800 x 300 x 150 มิลลิเมตร 
2)  เซลแพด เอ็กซ์ตรีม ขนำด 1800 x 600 x 150 มิลลิเมตร 
3)  เซลแพด เอ็กซ์ตรีม ขนำด 1830 x 300 x 150 มิลลิเมตร 
4)  เซลแพด เอ็กซ์ตรีม ขนำด 1830 x 600 x 150 มิลลิเมตร 

 
 

แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 
แผ่น 

 
 

600.00 
1,200.00 

610.00 
      1,220.00 

ธันวำคม 
2563 

611 14000036 ชุดบ ำบัดน้ ำเสียวงจรไฟฟ้ำชีวภำพ  
(BioCircuit wastewater treatment) 

  กรกฎำคม 
2564 

  ขนำด 5 ลูกบำศก์เมตร 
(ประกอบด้วย ชุดอำโนด 5 ชดุ ชุดคำโทด 2 ชุด  
รวมค่ำตดิตั้งและหัวเช้ือจุลินทรีย์) 
 

ชุด 785,000.00  
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612 14000037 ทุ่นกักขยะ (Litter Boom)   กรกฎำคม 
  รุ่น GAB IV – 80    2564 
  1) ชนิดตำข่ำยลึก 1 เมตร เมตร 3,600.00  
  2) ชนิดตำข่ำยลึก 2 เมตร เมตร 3,900.00  
  3) ชนิดตำข่ำยลึก 3 เมตร เมตร 4,200.00  
  หมำยเหตุ :  

1. รำคำนี้รวมรำคำขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เท่ำนั้น ส ำหรับต่ำงจังหวัดค่ำขนส่งจะคิดเพ่ิมเติมตำม
ระยะทำง แต่ไม่รวมค่ำติดตั้ง 

2. รับประกันตัวทุ่น 1 ปี ไม่รวมควำมเสียหำยจำกภัย
ธรรมชำติ และกำรโจรกรรม 

3. ตัวทุ่นมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
4. รับบริกำรติดตั้งตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดย

ประเมินค่ำใช้จ่ำยตำมพ้ืนที่หน้ำงำน 
5. ฟรีอุปกรณ์เสริม ประกอบดว้ย 

5.1 ไฟกระพริบ  
5.2  ชุดประคองทุ่น 

*ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็นและตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำด้วย 

   

613 14000038 
 

ระบบบริหำรจัดกำรพลังงำน (Energy Management 
System (EMS)) 

  สิงหำคม 
2564 

  แพลตฟอร์มบริหำรจัดกำรพลังงำนแบบพลวัต 
(Dynamic Energy Management Platform: DEMP)  
ประกอบด้วย 
1.  ชุดไฟล์ส ำหรับลงโปรแกรมในเครื่อง Server 
2.  คู่มือกำรติดตั้งและกำรใช้งำน ประกอบไปด้วยคลิป 

VDO, หนังสือคู่มือ  
3.  กำรอบรมกำรใช้งำน 1 ครั้ง 
4.  บริกำรช่วยเหลือออนไลน์ 1 ปี 
5.  บริกำรอัพเดทเวอร์ชั่นแพลตฟอร์มฟรี 1 ปี 
6.   บริกำรหลังกำรขำยและซ่อมบ ำรุงฟรี 1 ปี 

ชุด 259,000.00 
 

 

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวม Software เท่ำนั้น ไม่รวม ค่ำ
อุปกรณ์แปลงสัญญำณเพ่ิมเติม ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ได้
เป็น Digital ค่ำบริกำรระบบ Cloud และค่ำตดิตัง้
อุปกรณ์เพ่ิมเติม 

 
 
 

 
 

 

 

614 14000039 ซอฟตแ์วร์ตรวจและอ่ำนป้ำยทะเบียนยำนพำหนะ
อัตโนมัติ  
(Automatic License Plate Recognition Software) 

  
สิงหำคม 
2564 

 

 

1)  PVS-LPR : Software License รุ่น 4.0  
 ประกอบด้วย 

- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง 
- รองรับกำรอ่ำนข้อมลูตัวอักษร ตวัเลข และข้อมูล

จังหวัด บนป้ำยทะเบียนรถยนต์  
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 1 ปี 

โดยแก้ไขปัญหำข้อผดิพลำด (Error) ซอฟตแ์วร ์
(Bug fix) ในชว่งระยะเวลำรับประกัน ในกรณีที่
เกิดจำกกำรใช้งำนซอฟตแ์วร์อยำ่งถูกต้อง
ตำมปกติเทำ่นั้น 

ชุด License 40,000.00  
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 14000039 
(ต่อ) 

2)  PVS-MLPR : Software License รุ่น 4.0 
ประกอบด้วย 
- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง 
- รองรับกำรอ่ำนข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข และข้อมูล

จังหวัด บนป้ำยทะเบียนรถยนต์ และ
รถจักรยำนยนต์ 

- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 1 ปี 
โดยแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำด (Error) ซอฟต์แวร์ 
(Bug fix) ในช่วงระยะเวลำรับประกัน ในกรณีที่
เกิดจำกกำรใช้งำนซอฟต์แวร์อย่ำงถูกต้อง
ตำมปกติเท่ำนั้น 

ชุด License 48,000.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3)  PVS-LPR Cloud : ประกอบด้วย 
- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง  

ต่อเดือน 
- รองรับกำรอ่ำนข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข  

และข้อมูลจังหวัด บนป้ำยทะเบียนรถยนต์  
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 

ตลอดอำยุกำรใช้งำน โดยแก้ไขปัญหำ
ข้อผิดพลำด (Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix)  
ในช่วงระยะเวลำรับประกัน ในกรณีที่เกิด 
จำกกำรใช้งำนซอฟต์แวร์อย่ำงถูกต้องตำมปกติ
เท่ำนั้น 

- มีบริกำรระบบ Cloud ทั้งนี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำย 
กำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

ชุด License/เดือน 2,133.00  

  4)  PVS-MLPR Cloud :  
ประกอบด้วย 
- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง  

ต่อเดือน 
- รองรับกำรอ่ำนข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข  

และข้อมูลจังหวัด บนป้ำยทะเบียนรถยนต์  
และรถจักรยำนยนต์ 

- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 
ตลอดอำยุกำรใช้งำน โดยแก้ไขปัญหำ
ข้อผิดพลำด (Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix)  
ในช่วงระยะเวลำรับประกัน ในกรณีที่เกิด 
จำกกำรใช้งำนซอฟต์แวร์อย่ำงถูกต้องตำมปกติ
เท่ำนั้น 

- มีบริกำรระบบ Cloud ทั้งนี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำย 
กำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

ชุด License/เดือน 2,659.00  

615 14000040 ฐำนลงเกำะตัวอ่อนปะกำรัง ทรีดี ซีเมนต์ ปริ้นท์ติ้ง 
(3D Cement Printing Coral substrate)  

  กันยำยน 
2564 

  1)  RF-001 : ขนำด 160 x 160 x 115 cm  
น้ ำหนัก 700 กิโลกรัม 

ชิ้น         17,000.00   

  2)  RF-002 : ขนำด 50 x 50 x 65 cm  
น้ ำหนัก 130 กิโลกรัม 

ชิ้น           5,440.00   

  3)  RF-003 : ขนำด 85 x 85 x 65 cm  
น้ ำหนัก 130 กิโลกรัม 

ชิ้น           5,440.00   
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 14000040 
(ต่อ) 

4)  RF-004 : ขนำด 160 x 160 x 65 cm  
น้ ำหนัก 450 กิโลกรัม 

ชิ้น         10,900.00   

  5)  RF-005 : ขนำด 80 x 150 x 120 cm  
น้ ำหนัก 420 กิโลกรัม 

ชิ้น 10,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้ไม่รวมคำ่ขนส่งและภำษีมูลค่ำเพ่ิม    

616 14000041 สเปรย์ดับเพลิง (Extinguisher Spray)   กันยำยน 

       สเปรย์ดับเพลิง เฟลมเมกซ์ (FLAMEX)  
ขนำด 450 มิลลิลิตร 

กระป๋อง 800.00 
2564 

  หมำยเหตุ : รำคำรวมค่ำขนส่งแลว้    

617 14000042 สำรชีวภำพลดปริมำณก๊ำซกอ่กลิ่น   กันยำยน 

  1)  ไบโอ-เอฟ (Bio-F) ขนำด 10 กรัม ซอง 20.00 2564 

  2)  ไบโอ-เอฟ (Bio-F) ขนำด 100 กรัม ซอง 140.00  

  3)  ไบโอ-เอฟ (Bio-F) ขนำด 500 กรัม ซอง 700.00  

  4)  ซิมพิลเทค (Sympilltech) ขนำด 3.0 - 3.5  
กรัม/เม็ด 

เม็ด 
 

40.00 
 

 

   หมำยเหตุ : เพ่ิมผู้แทนจ ำหน่ำย จ ำนวน 10 รำย  
ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม สิงหำคม 2565 

  
 

618 14000043 เคร่ืองฆ่ำเชื้อโรคในอำกำศยูวีซี (UVC Air Sanitizer)   ตุลำคม 

  1)  ยูว ีแคร์254 / รุ่น UV-40-ST4-G2 / ก ำลังไฟฟ้ำไม่
น้อยกว่ำ 45 วัตต ์  

เครื่อง 63,000.00 2564 

  2)  ยูว ีแคร์254 / รุ่น UV-40-ST4-G2/WMHL / 
ก ำลังไฟฟ้ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 45 วัตต์ / มิเตอร์นับชั่วโมง 

เครื่อง 80,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่แล้ว    

619 14000044 ระบบผลติน้ ำบริโภคด้วยกระบวนกำรรีเวิร์สออสโมซิส 
(Reverse Osmosis Drinking Water 
Filtration System) 

  ตุลำคม 
2564 

  ป๊อกดริ้งค์ รุ่น สแตนดำร์ด : POG Drink STANDARD ระบบ 1,100,000.00  

  อุปกรณ์เสริม    

   พีเอเมมเบรน ส ำหรับใช้กับเครื่องผลิตน้ ำดื่ม 
ด้วยกระบวนกำรรีเวิร์สออสโมซิส 

ชิ้น 65,000  

  หมำยเหตุ :  
1.  รำคำนี้รวมค่ำติดตั้งและค่ำขนส่งแลว้  
2.  บริกำรหลังกำรขำย รับประกัน 1 ปี ครอบคลุม

ควำมเสียหำยจำกกำรใช้งำนปกติของทั้งระบบ
รวมถึงเมมเบรน ยกเว้นควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ 
กำรลักขโมย และกำรใช้งำนผิดประเภท มทีีมงำน
เข้ำมำดูแลทุก 6 เดือน นับจำกวันที่ติดตั้งระบบ 
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620 14000045 ซอฟตแ์วร์ตรวจผู้ไมส่วมหมวกนิรภัยอตัโนมตัิ 
(Automatic Helmet Violation Detection 
Software) 

  
พฤศจิกำยน 

2564 

 

 

1)  PVS-HVD : Software License รุ่น 2.0 (SA 1 year)      
ประกอบด้วย 
- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง  
- รองรับจุดติดตั้งกล้องตรวจภำพรวม (overview) 

1 ทิศทำงจรำจร  
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 1 ปี 

หลังส่งมอบ โดยแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำด 
(Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลำ
รับประกัน ในกรณีที่เกิดจำกกำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์อย่ำงถูกต้องตำมปกติเท่ำนั้น 

ชุด License 85,600.00  

  2)  PVS-HVD : Software License รุ่น 2.0 (SA 2 year) 
     ประกอบด้วย 

- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง  
- รองรับจุดติดตั้งกล้องตรวจภำพรวม (overview) 

1 ทิศทำงจรำจร  
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance)  

2 ป ีหลังส่งมอบ โดยแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำด 
(Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลำ
รับประกัน ในกรณีที่เกิดจำกกำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์อย่ำงถูกต้องตำมปกติเท่ำนั้น 

ชุด License 90,736.00  

  3)  PVS-HVD Cloud :  
     ประกอบด้วย 

- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง ต่อ
เดือน 

- รองรับจุดติดตั้งกล้องตรวจภำพรวม (overview) 
1 ทิศทำงจรำจร 

- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 
ตลอดอำยุกำร 
ใช้งำน โดยแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำด (Error) 
ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลำรับประกัน 
ในกรณีที่เกิดจำกกำรใช้งำนซอฟต์แวร์อย่ำง
ถูกต้องตำมปกติเท่ำนั้น 

- มีบริกำรระบบ Cloud ทั้งนี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยกำร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

ชุด License/เดือน 21,040.00  

621 14000046 ซอฟตแ์วร์วิเครำะห์สภำพกำรจรำจรอจัฉริยะ (Traffic 
Analyzer Software)   พฤศจิกำยน 

2564 
 

 

1)  PVS-Traffic Analyzer Software License รุ่น 2.0 
(SA 1 year) 

     ประกอบด้วย 
- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง  
- รองรับจุดติดตั้งกล้องตรวจภำพรวม (overview) 

1 ทิศทำงจรำจร  
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance)  

1 ป ีหลังส่งมอบ โดยแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำด 
(Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลำ
รับประกัน ในกรณีที่เกิดจำกกำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์อย่ำงถูกต้องตำมปกติเท่ำนั้น 

ชุด License 85,600.00  
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 14000046 
(ต่อ) 

2)  PVS-Traffic Analyzer Software License รุ่น 2.0 
(SA 2 year) ประกอบด้วย 
- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง  
- รองรับจุดติดตั้งกล้องตรวจภำพรวม (overview) 

1 ทิศทำงจรำจร  
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 2 ปี 

หลังส่งมอบ โดยแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำด (Error) 
ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลำรับประกัน 
ในกรณีที่เกิดจำกกำรใช้งำนซอฟต์แวร์อย่ำง
ถูกต้องตำมปกติเท่ำนั้น 

ชุด License 90,736.00  

  3)  PVS-Traffic Analyzer Cloud :  
     ประกอบด้วย 

- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง ต่อ
เดือน 

- รองรับจุดติดตั้งกล้องตรวจภำพรวม (overview) 
1 ทิศทำงจรำจร 

- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) ตลอด
อำยุกำรใช้งำน โดยแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำด 
(Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลำ
รับประ กัน ในกรณีที่ เ กิดจำกกำรใช้ งำน
ซอฟต์แวร์อย่ำงถูกต้องตำมปกติเท่ำนั้น 

- มีบริกำรระบบ Cloud ทั้งนี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยกำร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

ชุด License/เดือน 21,040.00  

622 14000047 ซอฟตแ์วร์ตรวจยำนพำหนะฝ่ำฝืนสญัญำณไฟจรำจร
อัตโนมตัิ  
(Automatic Traffic Light Violation 
Detection Software) 

  

พฤศจิกำยน 
2564 

 

 

1)  PVS-RL : Software License รุ่น 2.0 (SA 1 year) 
     ประกอบด้วย 

- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง  
- รองรับจุดติดตั้งกล้องตรวจภำพรวม (overview) 

1 ทิศทำงจรำจร  
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 1 ปี  

หลังส่งมอบ โดยแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำด (Error) 
ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลำรับประกัน 
ในกรณีที่เกิดจำกกำรใช้งำนซอฟต์แวร์อย่ำง
ถูกต้องตำมปกติเท่ำนั้น 

ชุด License 85,600.00  

  2)  PVS-RL : Software License รุ่น 2.0 (SA 2 year) 
     ประกอบด้วย 

- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง  
- รองรับจุดติดตั้งกล้องตรวจภำพรวม (overview) 

1 ทิศทำงจรำจร  
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 2 ปี  

หลังส่งมอบ โดยแก้ไขปัญหำข้อผิดพลำด (Error) 
ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วงระยะเวลำรับประกัน 
ในกรณีที่เกิดจำกกำรใช้งำนซอฟต์แวร์อย่ำง
ถูกต้องตำมปกติเท่ำนั้น 

ชุด License 90,736.00  
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3)  PVS-RL Cloud : ประกอบด้วย 
- License จ ำนวน 1 License ต่อ 1 กล้อง ต่อ

เดือน 
- รองรับจุดติดตั้งกล้องตรวจภำพรวม (overview) 

1 ทิศทำงจรำจร 
- ประกันซอฟต์แวร์ (Software Assurance) 

ตลอดอำยุกำรใช้งำน โดยแก้ไขปัญหำ
ข้อผิดพลำด (Error) ซอฟต์แวร์ (Bug fix) ในช่วง
ระยะเวลำรับประกัน ในกรณีที่เกิดจำกกำร 
ใช้งำนซอฟต์แวร์อย่ำงถูกต้องตำมปกติเท่ำนั้น 

- มีบริกำรระบบ Cloud ทั้งนี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยกำร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

ชุด License/เดือน 21,040.00  

623 14000048 เตำเผำศพลดมลพิษ    

  เตำเผำศพลดมลพิษ รุ่น DI2019 เป็นเตำชนิด 
สองห้องเผำ 
-  ห้องเผำหลักมีปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 2.4  

ลูกบำศก์เมตร ท ำหน้ำที่เผำศพโลงและวัสดตุ่ำง ๆ  
   - ห้องเผำรองท ำหน้ำที่เผำกลิ่นก๊ำซ ควัน ฝุ่นละออง 

เช้ือโรคและมลพิษอ่ืน ๆ 

เตำ 1,740,000.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้รวมค่ำขนสง่ และติดตัง้เรียบร้อยแล้ว    

624 14000049 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรโพรไบโอติก  
(Probiotic Dietary Supplement Product) 

  
มิถุนำยน 

2565 
  ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรโพรไบโอติก ตรำโพรเดนโต  

     (Probiotic Dietary Supplement Product 
(Prodento Brand)) เป็นผงชงละลำยน้ ำ ผสมกับ
เครื่องดื่มชนิดใดก็ได้  
บรรจุในซองที่กันควำมชื้น 1 กล่อง บรรจุ 30 ซอง 
น้ ำหนักสุทธิ 30 กรัม 

กล่อง 
 

900.00  

625 14000050 
 

เคร่ืองดื่มโปรตีนถั่วเหลืองกลิ่นวนิลลำ (Soy Protein 
Beverage Vanilla Flavoured) 

  กันยำยน 
2565 

  1)  ขนำดบรรจุ 400 กรัม กระป๋อง 200.00  

  2)  ขนำดบรรจุ 2 กิโลกรัม ถุง 840.00  

626 14000051 บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือพืชธรรมชำติ 99 % 
(Packaging from 99 % natural plant fiber) 

 รำยละเอียดตำม
ภำคผนวก ผ-5 – ผ-8 

ตุลำคม 
2565 

627 14000052 ซอฟต์แวร์วิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Software Big 
Data Analytics) 

  
ตุลำคม 
2565 

  Aimagin Analytics 2 (Version 21)    

  ส่วนโมดูล (Module) พ้ืนฐำน    

  1)   Aimagin Analytics Base Module ประกอบด้วย    

  -  Aimagin Analytics Base Module Server License License/ 
Server 

960,000.00  
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-  Aimagin Analytics Administrator License License/ 
User 

30,000.00  

  -  Analytics Analyst License/viewer License/ 
User 

6,000.00  

  ส่วนโมดูล (Module) เพ่ิมเติม (จ ำเป็นต้องมีส่วนโมดูล
พ้ืนฐำน) 

   

  2)   Extract Transform Load (ETL) Module License/ 
Server 

1,430,000.00  

  3)   On-Line Transactional Processing (OLTP)  
     Database Module 

License/ 
Server 

920,000.00  

  4)   On-Line Analytics Processing (OLAP) Database  
     Module 

License/ 
vCore Processor 

290,000.00  

  5)   Aimagin Connect Embedded Module License/ 
Server 

960,000.00  

  6)   Aimagin Connect Enterprise Module License/ 
vCore Processor 

1,910,000.00  

  7)   Geographic Information System (GIS) Module License/ 
vCore Processor 

290,000.00  

  8)   Artificial Intelligence (AI) Module License/ 
vCore Processor 

290,000.00  

  9) Software Development Kit (SDK) Module License/ 
Server 

3,820,000.00  

 

 

หมำยเหตุ  
1.  ค่ำบริกำรหลังกำรขำย (Maintenance Service : 

MA) ไม่ เกินร้อยละ 10 ต่อปี ต่อมูลค่ำรวมของ
ผลิตภัณฑ ์

2.  รำคำนี้เป็นรำคำของซอฟต์แวร์ เท่ำนั้น ไม่รวมค่ำ
อุปกรณ์แม่ข่ำยลูกข่ำย อุปกรณ์ IoT และ ซอฟต์แวร์
พ้ื น ฐ ำน อ่ืน  ๆ  เ ช่ น  Operating System หรื อ 
Antivirus 

3.  กำรรับประกัน ครอบคลุมกำรปรับปรุง (Update) 
ซอฟต์แวร์ ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ (ถ้ำมี ) พร้อมให้
ค ำปรึกษำกำรใช้งำน โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ภำยใน
ระยะเวลำ 12 เดือน 

4.  ร ว ม ค่ ำ ติ ด ตั้ ง  ( Installation), ก ำ ร ตั้ ง ค่ ำ 
(Configuration) และกำรทดสอบ (Testing) โมดูล 
ละ 2 วัน ๆ ละ 20,000 บำท (รวม เจ้ำหน้ำที่ 2 คน) 
รวมสูงสุด 360,000 บำท (หรือ 18 วัน) 

   

628 14000053 สเปรย์กัน ยุง  สูต รนำโน  (Mosquito Repellent 
Spray Nano Formula) 

  
ตุลำคม 
2565 

  1) ขนำด 12 มิลลิลิตร  ขวด 17.00  

  2)  ขนำด 30 มิลลิลิตร  ขวด 30.00  

  3)  ขนำด 80 มิลลิลิตร  ขวด 70.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนส่ง    
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629 14000054 เจลกันยุง สูตรนำโน (Mosquito Repellent Gel 
Nano Formula) 

  
ตุลำคม 
2565 

  1)  ขนำด 8 มิลลิลิตร  ซอง 5.00  

  2)  ขนำด 60 มิลลิลิตร  ขวด 45.00  

  หมำยเหตุ : รำคำนี้ไม่รวมค่ำขนส่ง    

 


