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ค�ำน�ำ • PREFACE
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จดั งาน “ตลาดนัดวิถวี ทิ ย์ 2560” ระหว่างวันที่
9-29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท�ำเนียบรัฐบาล โดยทีภ่ ายในงานได้ทำ� การ
แสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การวิจยั และพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต และยกระดับ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ของผูป้ ระกอบการคนไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดและเครือข่าย
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สินค้าทัง้ หมดทีจ่ ดั แสดงภายในงานตลาดนัดวิถวี ทิ ย์ 2560 ได้นำ� มาจัดพิมพ์ลงใน
หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย 4 หมวด ได้แก่ อาหาร เวชส�ำอางและเครื่องส�ำอางค์ เครื่องจักร
และเครื่องมือ และอื่นๆ
					

คณะผู้จัดท�ำ

Ministry of Science and Technology hosted “Science Market 2017”
between 9-29 january 2017 at Khlong Phadung Krung Kasem market beside the
Government House. The market presented product from research and
development to Improve production process and upgrade Thai entrepreneurs
product standards. And work together with departments under the Ministry
of Science and Technology science technology by Science and technology
knowledge and innovation.
All showcases in the “Science Market 2017” included this book are divided
into 4 past ; food, cosmeaticals and cosmetics, machinery and tools and other
categories for the international target group
				
								
Editors

ความเป็นมาตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท�ำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีด�ำริให้จัด
“ตลาดนัด กล้วยไม้คณ
ุ ภาพ” ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท�ำเนียบรัฐบาล เพือ่ เป็นช่องทางในการ
จ�ำหน่ายกล้วยไม้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก กล้วยไม้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาช่องทางใน
การจัดจ�ำหน่ายกล้วยไม้ และรองรับช่วงเวลาที่กล้วยไม้ตัด ดอกให้ผลผลิตสูง รวมทั้งส่งเสริม
ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อกล้วยไม้ และรับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนา นวัตกรรมต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกล้วยไม้ไทย ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรว่ มกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้จัดโครงการ “ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ” ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
โดยนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ในการนี้
นายกรัฐมนตรีได้มีด�ำริให้จัด “ตลาดน�้ำ” บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อพัฒนาให้คลองผดุง
กรุงเกษมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยววิถีไทย กระตุ้น
เศรษฐกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจน พัฒนา
คลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นเส้นทางสัญจรทางน�ำ้ เพือ่ ให้สอดคล้องและเชือ่ มโยงกับงาน “ตลาดนัด
กล้วยไม้คุณภาพ” ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกับกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำ� หนดจัด “ตลาดน�ำ้ วิถไี ทย คลองผดุงกรุงเกษม”
ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. การจัดงาน
ดังกล่าวประสบความส�ำเร็จและได้รบั การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดียงิ่ ดังนัน้ เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินงานตลาด คลองผดุงกรุงเกษมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
การลดความเหลือ่ มล�ำ้ และเป็นไป ตามด�ำริของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือ
ให้เกษตรกรและกลุม่ เกษตรกร ผูป้ ระกอบการรายย่อย มีพนื้ ที่ จัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าหรือ
บริการในด้านต่างๆ ของชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นช่องทางการจ�ำหน่ายและระบายสินค้า สามารถ
จ�ำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ถงึ มือผูบ้ ริโภคได้โดยตรงในราคายุตธิ รรม เป็นการประชาสัมพันธ์
สินค้าหรือบริการ ให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายมากยิง่ ขึน้ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ลดภาระค่าครองชีพ ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจฐานราก ท�ำให้เกิดการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ
ช่องทางธุรกิจการจับคู่ทางธุรกิจ การส่งออก และการพัฒนาต่อยอด หรือนวัตกรรมต่างๆ
เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการจัดท�ำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่
สนใจ ได้ศกึ ษาเรียนรู้ รวมถึงการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน บัญชีตน้ ทุนส�ำหรับผูป้ ระกอบการร้านค้า
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นแหล่ง พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้ด�ำเนินงานมาแล้วอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ขยายเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานตามภารกิจของ กระทรวงหรือ
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ผ่านทางรูปแบบของสินค้าและบริการภาครัฐแก่ประชาชน ซึง่ ได้รบั การ
ตอบรับ เป็นอย่างดียิ่ง ท�ำให้ภาคประชาชน ได้รับรู้รับทราบผลงานของรัฐบาลด้วย

OVERVIEW OF PADUNG KRUNGKASEM CANAL MARKET
AT THE AREA ADJACENT TO THE GOVERNMENT HOUSE
In accordance with the Prime Minister’s initiative of January 2, 2015, the
Secretariat of the Prime Minister, in collaboration with Ministry of Agriculture and
Cooperatives, organized a “Quality Orchid Fair” between 19 - March 1, 2015 at
the area along Padung Krungkasem Canal, adjacent to the Government House.
The fair sought to provide a channel for orchid farmers to sell their products,
and for the public to buy and learn about new innovations in orchid farming in
Thailand. At the opening ceremony of the event on January 19, 2016, the Prime
Minister also mentioned the idea of a “floating market” to develop the area
around the canal as a recreational spot, and to promote ‘Thainess’ tourism to
stimulate the economy, conserve local traditions and culture, and create earnings
for the people.							
In light of the above, Secretariat of the Prime Minister, in collaboration
with Bangkok Metropolitan Administration, the Tourism Authority of Thailand,
and Ministry of Agriculture and Cooperatives, organized a “‘Thainess’ Floating
Market on Padung Krungkasem Canal” event during February 12 - March 1, 2015.
The event was successful and was well received by the public. Therefore, in
order to continue with the development of Padung Krungkasem Canal Market.
The objectives of the Padung Krungkasem Canal Market have since been
revised to include hosting by different ministries/agencies through a display of
products and the provision of services to promote public awareness about the
Government’s work in progress.
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ผลิตภัณฑ์ผักเชียงดา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น�ำไปสนับสนุน : การพัฒนากระบวนการผลิต
สู่มาตรฐาน
เครื่องดื่มผักเชียงดาออร์แกนิค ชนิดชงน�้ำร้อน
ขนาดบรรจุ 30 ซองชา/กล่อง ราคา : 250 บาท/กล่อง
ผงผักเชียงดาบดละเอียดบรรจุแคปซูล
ขนาดบรรจุ 100 แคปซูล/ขวด ราคา : 250 บาท/ขวด
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
ร่วมกับ
: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผลิตโดย
: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ 		
ที่อยู่
: 37 หมู่ 4 ต�ำบลสันมหาพน อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
E-mail
: chiangda.gt@gmail.com
โทรศัพท์
: 089 899 9546
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Product From Organic Gymnema

Product details
Supported by Science Technology and Innovation : Processing Development
for Improve to Standard
Gymnema tea Price : 250 baht per box (1 box contains 30 teabags)
Gymnema capsule Price : 250 baht per bottle (1 bottle contains 100 capsules)

Supporter
:
Organization		
		
Cooperate with :
Produced by :
		
Address
:
		
E-mail
:
Phone number :

National Science and Technology Development
Agency (NSTDA) Agricultural Technology and
Innovation Management Institute (AIMI) 		
ChiangMai Rajabhat University
Sanmahaphon Organic and Herbal Products
Community Enterprise
37 Moo 4, Sanmahaphon Sub-district,
Maetang Disrtict, Chiangmai 50150
chiangda.gt@gmail.com
089 899 9546
11
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ไรซ์เบอรี่ คอฟฟี่
และกาแฟผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กาแฟทีใ่ ช้กาแฟพันธุโ์ รบาสต้าผสมข้าวกล้องงอกผงทีผ่ ลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ และ
กาแฟที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและถั่วขาว ในแบรนด์สินค้า “นาโนเฮิร์บ” ผลิตภัณฑ์ใช้ครีม
เทียมถั่วเหลือง เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์โดยควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ส่งเสริมการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาหารใน
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการเข้าสู่ระบบขอรับรองมาตรฐานฮาลาล
ขนาด 130 กรัม/กล่อง (13 กรัม/ซอง 10 ซอง/กล่อง) ราคา 170 - 220 บาท
สนับสนุนโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ร่วมกับ
: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 				
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนสามัญ นาโนเฮิร์บ
ที่อยู่
: 103/ 4 หมู่ 13 ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอบางกล�ำ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail
: nanometic@gmail.com
โทรศัพท์
: 091 4292 828
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Riceberry Coffee and Spirulina Coffee
Mixed

Product details
The instant Robasta Coffee mixed with GABA Riceberry powder and The
instant Robasta Coffee mixed with Spirulina Algae and white bean are
formulated with soybean creamer.
Department of Science Service (DSS) supported a scientific knowledge on
product quality development and products Thai FDA and HALAL Standard
certification.
Price 170 - 220 baht per 130 grams.
Supporter
: Department of Science Service (DSS)
Organization
Coorperate with : Kasetsart University
Produced by : Nano Herb Ordinary partnership 		
Addres
: 103/4 Moo 13, Tachang Subdistrict,
		 Bang Klam District, Songkhla 90110
E-mail
: nanometic@gmail.com
Phone number : 091 4292 828
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กล้วยเล็บมือนางอบศรีภา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบ และกล้วยเล็บมือนางเคลือบรสต่างๆ ได้แก่ รสงาขาว
รสชอกโกแลต รสชอกโกแลตด�ำ รสชาเขียว และรสสตรอเบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์ได้คัดสรรเป็น
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดชุมพร ปี 2559
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ส่งเสริมการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาหารในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยชะลอการเกิดการเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลและยืดอายุการเก็บรักษา
กรมพัฒนาชุมชนร่วมกับสายการบินไทยคัดเลือกเป็นอาหารที่เสิร์ฟบนสายการบินไทย
นานาชาติ และได้รับการคัดเลือกให้วางจ�ำหน่ายใน King Power ในสนามบินสุวรรณภูมิ
โดยการสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์
ขนาด 70 กรัม ราคา 45 บาท ต่อกล่อง
สนับสนุนโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ร่วมกับ
: กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์
ผลิตโดย
: บริษัท เอส. ที. ไอ. มาร์เก็ตติ้ง (1995) จ�ำกัด		
ที่อยู่
: 13 หมู่ 3 ต�ำบลแหลมทราย อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
E-mail
: setcod@ksc.th.com
โทรศัพท์
: 0 2889 3747-8, 086 511 9577

14

FOOD

SRIPA Dried Lady Finger Banana

Product details
Dried Lady Finger Banana is a highlight product of Chumphon in 2016. Products
are natural dried finger banana, and dried banana dipped with White chocolate,
Dark chocolate, White sesame, Green tea and Strawberry.
Department of Science Service (DSS) supported a scientific knowledge for
product quality development, reduced products browning reaction and
extended the shelf life of products.
Products were selected to serve on International Thai Airway and also put
on shelf life for selling in King Power at SUWANNAPHUMI AIR PORT 		
Price 45 baht per 70 grams.
Supporter
:
Organization 		
Coorperate with :
Produced by :
Address
:
		
E-mail
:
Phone number :

Department of Science Service (DSS)
Community Development Department
S.T.I. MARKETING Co.,ltd 		
13 Moo 3, Lamsai Sub-district, Lungsuan District,
Choompon 86110
setcod@ksc.th.com.
0 2889 3747-8, 08 6511 9577
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อาหาร

ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงบ้านตีน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องแกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน พบปัญหา ผลิตภัณฑ์เก็บได้ไม่นาน
คณะวิจัยด้านอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้น�ำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปช่วยปรับปรุงด้านกระบวนการผลิต ด้านวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐาน และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องแกงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
มาตรฐานฮาลาล
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
: 		
: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน			
: 71 หมู่ 3 ต�ำบลเกาะสะบ้า อ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
: pr@dss.go.th
: 0 2201 7000

FOOD

Baan Teen Curry Paste

Product details
Baan Teen Curry Paste products normally have a short shelf life. To improve
the product quality and extend shelf life. DSS food research group had
helped Baan Teen group to develop their curry paste production process
using science and technology along with support the analysis of standardized
tests. Now, products obtain the Community Standards certification and Halal
standards certification.
Supporter
: Department of Science Service (DSS)
Organization
Cooperate with : 		
-				
Produced by : Prig Kang Baan Teen Community Enterprise Group
Addres
: 71 Moo 3, Kosaba Sub-district, Thepha District,
		 Songkhla 90150
E-mail
: pr@dss.go.th
Phone number : 0 2201 7000
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อาหาร

ปลาย่างรมควัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ปลาย่าง เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่าปลาทีเ่ กษตรกรเลีย้ งในพืน้ ที่ จากเดิม
เป็นปลาย่างแปรรูปอบรมควัน ปัจจุบนั ผลิตโดยใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์และตูไ้ มโครเวฟ
เป็นสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัดหนองคาย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในการ
พัฒนากระบวนการผลิต การวิเคราะห์คุณภาพ และการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ปลาย่าง
ขนาด 50 กรัม ราคา 50 บาท ต่อถุง

สนับสนุนโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ร่วมกับ
: ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
		 และส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตโดย
: กลุ่มแม่บ้านเกษตรโคกป่าฝาง				
ที่อยู่
: 266 หมู่ 3 ต�ำบลปะโค อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์
: 08 2122 9266
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FOOD

Fish Jerky

Product details
Fish Jerky, the OTOP product of Nong Khai, are processed fish products to
increase the value of fish in the area and extend its shelf life. Before, the
fish jerky was smoked to remove the moisture, but currently the group has
incorporated the sun-drying dome and microwave oven technology to dried
fish jerky product.
Department of science service (DSS) supported a scientific knowledge for
product quality development and shelf life extension of the fish jerky.
Size 50 g price 50 baht/bag.
Supporter
: Department of Science Service (DSS)
Organization
Cooperate with : Public Health Office of Nong Khai province and
Industrial Office of Nong Khai province.
Produced by : Agriculturist Housewife Group Cog Pa Fang
Address
: 266 Moo 3, Pako Sub-district, Mueang District,
		 NongKhai 43000
Phone number : 08 2122 9266
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อาหาร

น�้ำพริกส�ำเร็จรูป และน�้ำจิ้มสุกี้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกส�ำเร็จรูปตราฉันทนา ผลิตโดยการควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน GMP
มีรสชาติต่างๆ ได้แก่ น�้ำพริกเผากุ้ง น�้ำพริกมะขามอ่อน และน�้ำพริกปลาย่าง ผลิตภัณฑ์น�้ำ
จิ้มสุกี้ และบาร์บีคิว ย่างเกาหลี รสกลมกล่อม และรสงาขาว
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ส่งเสริมการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาหารในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกเผากุ้ง น�้ำพริกมะขามอ่อน ขนาด 90 กรัม ราคา 25 บาท
ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกปลาย่าง ขนาด 40 กรัม ราคา 25 บาท
น�้ำจิ้มสุกี้ ขนาด 225 กรัม ราคา 40 บาท  
สนับสนุนโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ร่วมกับ
:		
ผลิตโดย
: บริษัท สุขสวัสดิ์ธ�ำรง จ�ำกัด และ บริษัท พีเอเอส จ�ำกัด
ที่อยู่
: 225 หมู่ 4 ต�ำบลในคลองปลากด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์
		 จังหวัดสมุทรปราการ 10290
E-mail
: prapradaht@gmail.com
โทรศัพท์
: 09 2991 5966
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FOOD

Chili Sauce and Sukiyaki Sauce

Product details

Chantana Chili-paste sauce and P.A.S. Sukiyaki sauce were produced by GMP
quality control. Chili-paste sauce products have various flavors such as shrimp
flavor, tamarind flavor and grilled fish chili flavor. Sukiyaki sauce products have
two flavor which one a original flavor and a white sesame flavor.
Department of Science Service (DSS) supported a scientific knowledge on
product quality development, sterilization to reduced microbials, and the
shelf life extension of products.
Chili-paste sauce 90 grams (shrimp flavor, tamarind flavor) Price 25 baht per pack
Chili-paste sauce 40 grams (grilled fish) Price 25 baht per pack
Sukiyaki sauce 225 grams (grilled fish) Price 40 baht per pack
Supporter
: Department of Science Service (DSS)
Organization 		
Cooperate with :		
Produced by : Suksawadthamrong Co., Ltd. and P.A.S. Co., Ltd.
Address
: 225 Moo 4, Naiclongplagod Sub-district,
		 Prasamutjadee District, Samuthprakarn 10290
E-mail
: prapradaht@gmail.com
Phone number : 09 2991 5966
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อาหาร

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ คุณแม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิน�้ำนม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวคุณแม่
ประธานกลุ่มผู้ผลิตคือ นายเหล่ง ศรีสุโน เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
และมีการแปรรูปเป็นเครื่องดื่มน�้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ส่งเสริมการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาหารในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ยืดอายุการเก็บรักษา
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท
ข้าวหอมมะลิน�้ำนมขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 220 บาท
เครื่องดื่มน�้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนาดบรรจุ 180 มิลลิลิตร ราคา 40 บาท
สนับสนุนโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ร่วมกับ
:		
ผลิตโดย
: วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวคุณแม่		
ที่อยู่
: 98 หมู่ 2 ต�ำบลฝั่งแดง อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
E-mail
: khaohunmae@gmail.com
โทรศัพท์
: 09 2493 0464, 08 7215 1215
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FOOD

Riceberry Rice (khun-mae)

Product details

The Khun-Mae Riceberry and Riceberry milk are organically produced with
EU Standard.
Department of Science Service (DSS) supported a scientific knowledge on
product quality development, product sterilization to reduced microbial and
the shelf life extension of the Riberry rice beverage milk.
Riceberry size 1 kg. Price 120 baht
Milky Jasmin size 1 kg. Price 220 baht
Riceberry milk size 180 ml. Price 40 baht
Supporter
: Department of Science Service (DSS)
Organization 		
Cooperate with :		
Droduced by : Riceberry Khun-mae Enterprise Group
Address
: 98 Moo 2, Fang Daeng Sub-district,
		 ThatPhanom District, Nakhon Phanom, 48110
E-mail
: khaohunmae@gmail.com
Phone number : 09 2493 0464, 08 7215 1215
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อาหาร

ลูกหยี ปุ้มปุ้ย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลูกหยี เป็นผลไม้พนื้ เมืองภาคใต้ชนิดหนึง่ มีรสชาติเปรีย้ ว น�ำมาแปรรูปด้วยการอบแห้งและ
ปรุงรส ควบคุมการผลิตโดยหลัก GMP
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ส่งเสริมการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาหารในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการขอรับรองมาตรฐาน มผช.
ลูกหยีทรงเครื่องแบบไร้เมล็ด ขนาด 200 กรัม ราคา 100 บาท
ลูกหยีทรงเครื่องแบบมีเมล็ด ขนาด 350 กรัม ราคา 100 บาท
ลูกหยีอบแห้ง ขนาด 500 กรัม ราคา 100 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
:		
: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านควนนายพุฒ
: 61 หมู่ 7 ต�ำบลเกาะเต่า อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
:
: 08 4963 2152

FOOD

PUM-PUI Luk yee

Product details

Luk yee is a sour fruit and usually found in Southern Thailand. Luk yee is
dried and seasoned which all processes are controlled by GMP
Department of Science Service (DSS) supported a scientific knowledge on
product quality development and product standardization.
Dried Luk yee size 500 grams. Price 100 baht
Dried Luk yee with seasoning size 350 grams. Price 100 baht
Dried Luk yee with seasoning (seedless) size 200 grams. Price 100 baht
Supporter
: Department of Science Service (DSS)
Organization 		
Cooperate with :		
Produced by : Ban Kvay Put Community Enterprise
Address
: 61 Moo 7, Koh Tao Sub-district,
		 Pa Phayom District, Phatthalung 93110
E-mail
:		
Phone number : 08 4963 2152
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อาหาร

ผลิตภัณฑ์อุพร้อมดื่ม เรณูนคร (แม่ทองแย้ม)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อุพร้อมดื่ม เป็นสินค้านวัตกรรมที่พัฒนาจาก อุพื้นเมืองของชาวผู้ไท (เรณูนคร)
ด้วยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ออกแบบด้วยลวดลาย (บ้านเชียง) และรูปทรงที่
เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทย น�ำ้ หนักเบาและแข็งแรง ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพสม�ำ่ เสมอและ
ไม่เน่าเสีย อุพร้อมดื่มเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (5-11%) คู่โต๊ะอาหาร สามารถปรุงเป็น
คอกเทลได้หลากหลาย ท�ำให้เจริญอาหาร และกระชุม่ กระชวย มีสว่ นผสมของสมุนไพรและ
ข้าวไทยซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมและยังคงรสชาติในแบบฉบับของอุพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็น
ผลงานที่ผลิตด้วยมือ จึงทรงคุณค่า บรรจุภัณฑ์น�ำมาใช้ประโยชน์ได้จึงช่วยลดขยะและช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุ 300 มล. ราคา พิเศษ 250 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ร่วมกับ
: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลิตโดย
: วิสาหกิจชุมชุนภูมิปัญญาผู้ไท เรณูนคร		
ที่อยู่
: 222 หมู่ 9 ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
E-mail
: a.amornsin@gmail.com
โทรศัพท์
: 08 3353 0001, 09 8194 3839
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FOOD

“Ou” Ready-to-Drink RenuNakhon

Product details

“Ou” Ready-to-Drink is an innovated product which developed from
“traditional Ou”, original PhuThai’s authentic alcoholic beverage (RenuNakhon,
Nakhonphanom, Thailand). The innovative designs include the stylish bottle
with authentic Siamese (Ban Chiang) patterns and shape, strong & light weight,
standardized qualities, and prolong shelf-life. “Ou” Ready-to-Drink is the table
alcoholic beverage (5-11%) with choices of cocktails. This all hand-made
product is a wonderful appetizer and drink with the original taste and flavor
generated from special herbs and Thai rice.
Net Vol. 300 ml. Price 250 baht (special)
Supporter
:
Organization
Cooperate with :
Produced by :
		
Address
:
		
E-mail
:
Phone number :

National Innovation Agency
(Public Organization) (NIA)
Mahasarakham University 		
Pu-Thai knowledge Renunakhon Community		
Enterprise Group
222 Moo 9, Pontong Sub-district,
Renunakhon District, Nakhonpanum 48170
a.amornsin@gmail.com.
08 3353 0001, 09 8194 3839
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อาหาร

ข้าวกล้องกรอบ iRice

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน วัตถุดิบข้าวกล้องลืมผัว 100%
มีสารต้านอนุมลู อิสระแอนโทไซยานินป้องกันมะเร็ง ไฟเบอร์สงู มีประโยชน์มากมายเป็นอาหาร
ทานเล่นเพื่อสุขภาพไม่มีสารกันบูดวัตถุกันเสียไม่ใส่ผงชูรส สามารถรับประทานได้ทุกเพศ
ทุกวัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวถึง 7 เท่า
วทน. ที่น�ำไปสนับสนุน : ยกระดับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP ผลิตได้ในปริมาณ
มากด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาเตาอบแห้งข้าวด้วยระบบ Heat pump dryer
ขนาด และ ราคา : ซองละ 20 กรัม / ราคา 12 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลิตโดย
: วิสหากิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก�่ำ
ที่อยู่
: 427 หมู่ 11 ต�ำบลบ้านต�๊ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
E-mail
: jeab.ch11@gmail.com
โทรศัพท์
: 08 1740 7822
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Ready to Eat Crispy Luempua Brown Rice

Product details
Product characteristics : Rice Snack from Luempua black glutinous rice “Khao
Leum Pua” Contains higher levels of certain nutrients and other beneficial
substances including Anthocyanin (cyanidin-3-glucoside) Omega-3 Vitamin E
(Alpha-tocopherol)
Supported by Science Technology and Innovation : Raise production to
GMP-produced in large quantities by the scientific process. Development oven
dried grain with Heat pump dryer.
Size and Price : 20 g. per pack 12 baht.
Supporter
:
Organization		
Coorperate with :
Droduced by :
Address
:
		
E-mail
:
Phone number :

National Innovation Agency
(Public Organization) (NIA)				
Science Park of Phayao University
Char Gum Tea Community Enterprise Group
427 Moo 11, Bantum Sub-district,
Muang Phayao District, Phayao 56000
jeab.ch11@gmail.com
08 1740 7822
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เนื้อโคขุนสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เนื้อโคขุนคุณภาพไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สันใน กิโลกรัมละ 1,200 บาท
สันใน สเต็ก ขนาดใหญ่ 690 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ร่วมกับ
: 		
ผลิตโดย
: บริษัท สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ�ำกัด		
ที่อยู่
: 17 หมู่ 7 ต�ำบลสระสี่มุม อ�ำเภอก�ำแพงแสน
		 จังหวัดนครปฐม 73140
E-mail
: maxbeef1@yahoo.com
โทรศัพท์
: 08 5700 9801
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Beef Tender Loin Stake

Product details
Beef Tender loin Stake Big Size 690 baht
Beef Tender loin price 1,200 baht

Supporter
: National Innovation Agency
Organization
(Public Organization) (NIA)
Coorperate with :		
Droduced by : Beef Cluster Cooperattive Co.,ltd		
Address
: 17 Moo 7, Sasemum Sub-district,
		 Kamphaengsaen District, Nakhonpathom 73140
E-mail
: maxbeef1@yahoo.com
Phone number : 08 5700 9801
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ขนมโดนัทฟักทอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ขนมทอด/อบ รูปวงแหวน มีรู ท�ำจากแป้งสาลีผสมเนื้อฟักทอง (มีสี
เหลืองและกลิ่นหอมของฟักทอง) และน�้ำตาลทราย ปั้นและทอดน�้ำมัน หรือหยอดแป้งใส่
พิมพ์ท�ำโดนัท อบเนยเหมือนโดนัททั่วไป ใช้รับประทานเป็นอาหารว่างพร้อมกับเครื่องดื่ม
ราคา/ขนาด : แพ็คละ 30 บาท (ปริมาณ 8 ชิ้น)
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์โตน
		
ที่อยู่
: 168/2 หมู่ 7 ต�ำบลทุ่งต�ำเสา อ�ำเภอหาดใหญ่
		 จังหวัดสงขลา 90110
E-mail
: 		
โทรศัพท์
: 08 1328 1328 ติดต่อ คุณไพเราะ
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Pumpkin Doughnut

Product details
Product characteristics : fried or roasted cakes of sweetened dough and 		
pumpkin powder, typically in the shape of a ball or ring, serve with tea, coffee,
or other drinks
Price/Size : 30 baht/pack (8 pieces/pack)
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization		
Cooperation with : Clinic Technology, Research and Development
		 Office, Prince of Songkla University (PSU)
Produced by
: Farm Women Group Association “RAK - TON”
Address
: 168/2 Moo 7, Thung Tam Sao Sub-districe,
		 Hat Yai District, Songkhla 90110
E-mail
:
Phone number : 08 1328 1328 (Khun Pairoh)
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น�้ำพริกเผาส้มแขก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ท�ำจากเครื่องเทศหลายชนิดบดผสมให้เข้ากัน ปรุงแต่งรสด้วยน�้ำปลา
เกลือบริโภค กะปิ น�ำ้ ตาล ส้มแขก ผสมกุง้ แห้ง หรือปลาแห้ง แล้วน�ำไปผัดหรือคัว่ รับประทาน
กับข้าวสวยร้อน ๆ หรือใช้เป็นเครื่องปรุงในการท�ำอาหารชนิดอื่น ๆ ได้อีก
ราคา/ขนาด : แพ็คละ 40 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์โตน
ที่อยู่
: 168/2 หมู่ 7 ต�ำบลทุ่งต�ำเสา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
		 90110
E-mail
: 		
โทรศัพท์
: 08 1328 1328 ติดต่อ คุณไพเราะ
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Garcinia Chili Paste

Product details
Product characteristics : It made from spices, roasted or fried, then baked
and mixed together. Flavor with flavors such as fish sauce, salt, shrimp paste,
sugar, garcinia mixed with dried fish, grilled fish and fried or roasted again.
Serve with cooked rice or use as the seasoning for making the other menus.
Price/Size : 40 baht/pack
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization		
Cooperation wity : Clinic Technology, Research and Development
		 Office, Prince of Songkla University (PSU)
Produced by : Farm Women Group Association “RAK - TON”
Address
: 168/2 Moo 7, Thung Tam Sao Sub-district,
		 Hat Yai District, Songkhla 90110
E-mail
: 		
Phone number : 08 1328 1328 (Khun Pairoh)
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กาละแมข้าวสังข์หยด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นชิ้นบรรจุถุง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ขนาด 4 เม็ด ราคา 10 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
		 ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ 			
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดมโนราห์ไรส์		
		
ที่อยู่
: 222 หมู่ 2 ต�ำบลบ้านพร้าว อ�ำเภอป่าพะยอม
		 จังหวัดพัทลุง 93110
E-mail
: clinictechnology.tsu@gmail.com
โทรศัพท์
: 07 4693 9701
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Caramel Rice Sangyod

Product details
Pieces packed
The processing of rice Sangyod and extend shelf life the product.
Grain size 4 for 10 baht.
Supporter
:
Organization
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
		
Email
:
Phone number :

Office of the Permanent Secretay
Phatthalung province.
Clinic Technology of Thaksin University
Manora Rice Limited Partnership		
222 Moo 2, Ban Phrao Sub-district,
Pa Phayamdistrict, Phatthalung 93110
clinictechnology.tsu@gmail.com
07 4693 9701
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คุกกี้ธัญพืชข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : มีความพิเศษและแตกต่างจากคุกกีท้ วั่ ไป ด้วยส่วนผสมของข้าวไรซ์เบอร์รี่
ที่ปลูกในระบบปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะส�ำหรับผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ
รสชาติอร่อย กรอบ และหอมกลิ่นข้าว
การใช้ วทน. : 1) การท�ำขนมคุ้กกี้จากข้าว 2) การสร้างอัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ด้วยแบรนด์ “สบายแสน” 3) การจัดการตลาดออนไลน์ และ 4) การจัดท�ำฐานข้อมูล
ของเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ QR code ให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูล
ย้อนกลับได้ (ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปี 58 : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
รัตภูมิ)
ราคา/ขนาด : ถุงละ 50 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ บ้านคูหาใน				
ที่อยู่
: 192/2 หมู่ 3 ต�ำบลคูหาใต้ อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
E-mail
:
โทรศัพท์
: 06 3059 4378 ติดต่อ คุณปรานี
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Cereal & Riceberry Cookies

Product details
Product characteristics : The cereal & riceberry cookies are special and different
from the typical cookies, improved the high nutritional value, the best for the
healthy persons, tasty, crispy and fragrant rice.
ST&I application : Making cookies, packaging design, branding “Sa-Buy-San”,
online marketing, and QR coding technology transfer (under 2015 Science
Villages Project of MOST : Rattaphum Organic Farming Village for Sufficiency
Economy)
Price/Size : 50 baht /pack
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization		
Cooperation with : Clinic of Technology, Research and Development
		 Office, Prince of Songkla University (PSU)
Produced by
: Ban-Khuha-Nai Organic Rice Farm Group		
Address
: 192/2 Moo 3, Khuha-Tai Sub-district,
		 Rattaphum District, Songkhla 90180
E-mail
:
Phone number : 063-059-4378 (Khun Pranee)
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ข้าวไรซ์เบอรรี่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นข้าวทีป่ ลูกในระบบปลอดภัย มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง ช่วยลดอาการ
เป็นเหน็บชา มีไฟเบอร์สงู มีวติ ามินบี12 สารกาบาช่วยบ�ำรุงสมอง สารต้านอนุมลู อิสระ ท�ำให้
เกิดการสร้างคอลาเจน ลดการอักเสบของผิวหนัง ช่วยลดริว้ รอยและชะลอความแก่ ช่วยลด
ความเสีย่ งต่อโรคร้าย ผูส้ งู วัยรับประทานก็จะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพขึน้
การใช้ วทน. : 1) การสร้างอัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยแบรนด์ “สบายแสน”
2) การจัดการตลาดออนไลน์ และ 3) การจัดท�ำฐานข้อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อ
เชื่อมโยงกับระบบ QR code ให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ (ภายใต้โครงการ
หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปี 58 : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ)
ราคา/ขนาด : แพ็คละ 75 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ บ้านคูหาใน			
ที่อยู่
: 192/2 หมู่ 3 ต�ำบลคูหาใต้ อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
E-mail
:
โทรศัพท์
: 06 3059 4378 ติดต่อ คุณปรานี
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Riceberry Rice

Product details
Product characteristics : The riceberry rice is grown with non-chemical system,
has a high nutritional value, high in fiber, vitamin B 12, GABA degeneration
antioxidants, boosting skin collagen. anti-aging and anti-wrinkles, reducing the
symptoms of beriberi, reducing the risk of diseases in older people, it helps
blood flow more efficiently.
ST&I application : packaging design, branding “Sa-Buy-San”, online marketing,
and QR coding technology transfer (under 2015 Science Villages Project of
MOST : Rattaphum Organic Farming Village for Sufficiency Economy)
Price/Size : 75 baht/pack
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization
Cooperation with : Clinic of Technology, Research and Development
		 Office, Prince of Songkla University (PSU)
Produced by
: Ban-Khuha-Nai Organic Rice Farm Group		
Address
: 192/2 Moo 3, Khuha-Tai Sub-district,
		 Rattaphum District, Songkhla 90180
E-mail
:
Phone number : 06 3059 4378 (Khun Pranee)
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ข้าวสังข์หยด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นข้าวที่ปลูกในระบบปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยลด
อาการเป็นเหน็บชา มีไฟเบอร์สูง มีวิตามินบี12 สารกาบาช่วยบ�ำรุงสมอง
การใช้ วทน. : 1) การสร้างอัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยแบรนด์
“สบายแสน” 2) การจัดการตลาดออนไลน์ และ 3) การจัดท�ำฐานข้อมูลของเกษตรกรผูผ้ ลิต
วัตถุดิบเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ QR code ให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ (ภายใต้
โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปี 58 : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ)
ราคา/ขนาด : แพ็คละ 60 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ บ้านคูหาใน			
ที่อยู่
: 192/2 หมู่ 3 ต�ำบลคูหาใต้ อ�ำเภอรัตภูมิ
		 จังหวัดสงขลา 90180
E-mail
:
โทรศัพท์
: 06 3059 4378 ติดต่อ คุณปรานี
42

FOOD

Sangyod Rice

Product details
Product characteristics : The Sangyod rice is grown with non-chemical system,
has a high nutritional value, high in fiber, vitamin B 12, GABA degeneration
antioxidants
ST&I application : packaging design, branding “Sa-Buy-San”, online marketing,
and QR coding technology transfer (under 2015 Science Villages Project of
MOST : Rattaphum Organic Farming Village for Sufficiency Economy)
Price/Size : 60 baht/pack
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization		
Cooperation with : Clinic of Technology, Research and Development
		 Office, Prince of Songkla University (PSU)
Produced by
: Ban-Khuha-Nai Organic Rice Farm Group		
Address
: 192/2 Moo 3, Khuha-Tai Sub-district,
		 Rattaphum District, Songkhla 90180
E-mail
:
Phone number : 06 3059 4378 (Khun Pranee)
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ชุดบูดูข้าวย�ำ (ปักษ์ใต้)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ชุดน�้ำบูดูและส่วนผสมอื่น ๆ ที่ใช้ท�ำข้าวย�ำปักษ์ใต้ เช่น มะพร้าวคั่ว
กุ้งแห้งป่น พริกแห้งป่น น�ำไปคลุกกับข้าวสวย อาจเป็นข้าวขาว หรือข้าวสีที่หุงด้วย
น�้ำสมุนไพร เช่น สีฟ้าม่วง จากดอกอัญชัน และต้องหาผักสดต่าง ๆ โดยน�ำมาหั่นหรือซอย
ให้ละเอียด แล้วคลุกเคล้าเข้ากับข้าวและส่วนผสมข้างต้น
การใช้ วทน. : การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ราคา/ขนาด : ชุดละ 120 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ
: มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
		 ภาค 11 สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: กลุ่มบูดูข้าวย�ำส�ำเร็จรูป				
ที่อยู่
: 26/1 หมู่ 1 ต�ำบลขุนตัดหวาย อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
E-mail
: 		
โทรศัพท์
: 08 3191 7445 ติดต่อ คุณมยุรี นิยมเดชา
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Khao Yam: Southern Thai Rice Salad Set

Product details
Product characteristics : the set of Budu and other ingredients for making Khao
Yam or Southern Thai Rice Salad that serve with thin-strips fresh folk vegetables
ST&I application : Extending the shelf life and packaging design
Price/Size : 120 baht/set

Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization		
Cooperation with : Songkhla Rajabhat University (SKRU), Industrial
		 Promotion Center, Region 11 Songkhla
		 Office, Prince of Songkla University (PSU)
Produced by
: Khao Yam Bu-Du Group		
Address
: 26/1 Moo 1, Khun Tad Wai Sub-district,
		 Chana District, Songkhla 90130
E-mail
:		
Phone number : 08 3191 7445 (Khun Mayuree)
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อาหาร

บราวนี่กรอบข้าวสังข์หยด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นบราวนี่กรอบจากข้าวสังข์หยด
เป็นซอง บรรจุเป็นบราวนี่แท่งแบบชิ้น
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ขนาด 25 กรัม ราคา 30 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
		 คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ			
ร่วมกับ
: ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดมโนราห์ไรส์			
ที่อยู่
: 222 หมู่ 2 ต�ำบลบ้านพร้าว อ�ำเภอป่าพะยอม
		 จังหวัดพัทลุง 93110
E-mail
: clinictechnology.tsu@gmail.com
โทรศัพท์
: 07 4693 9701
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Brownies, rice crispy conch drops.

Product details
An envelope containing a piece of brownie bars.
The processing of rice Sangyod and extend the product shelf life.
25 g for 30 baht.

Supporter
:
Organization
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
		
E-mail
:
Phone number :

Office of the Permanent Secretary (OPS)
Clinic of Techrology Thaksin University
Phatthalung province.
Manora Rice Limited Partnership		
222 Moo 2, Ban Phrao Sub-district,
Pa Payam district, Phatthalung 93110
clinictechnology.tsu@gmail.com
07 4693 9701
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อาหาร

ลูกหยีปรุงรสไร้เมล็ด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ลูกหยีแกะเมล็ดออก และคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรส เช่น น�้ำตาล เกลือ
และพริก รับประทานเป็นขนมขบเคี้ยว
การใช้ วทน. : บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บ การเพิ่มข้อมูลด้านโภชนาการในฉลากของ
บรรจุภัณฑ์
ราคา/ขนาด : ถุงละ 100 บาท/180 กรัม
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี 		
ที่อยู่
: 72 หมู่ 3 ถนนสายประกอบ ต�ำบลท่าประดู อ�ำเภอนาทวี
		 จังหวัดสงขลา 90160
E-mail
:		
โทรศัพท์
: 08 7836 9151 ติดต่อ คุณอาจิณ (ป้าแต๋ว)
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FOOD

Seedless Velvet Tamarind with Mixture

Product details
Product characteristics : The velvet tamarinds that removed their seeds,
then mix them with the mixture such as sugar salt and chilli, serve as snack
ST&I application : packaging design for extending the product shelf life, and
add the nutritional details of the velvet tamarinds on the product label
Price/Size : 100 baht/180 g pack
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization		
Cooperation with : Clinic of Technology, Research and Development
		 Office, Prince of Songkla University (PSU)
Produced by
: Seasoned Velvet Tamarind
		 Community Enterprise		
Address
: 72 Moo 3, Natawee-Prakob Road,
		 Ta-Pradoo Sub-district, Natawee District,
		 Songkhla 90160
E-mail
:		
Phone Number : 08 7836 9151 (Khun Ar-jin or Aunt Taew)
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อาหาร

ลูกหยีแดงแห้งกรอบไร้เมล็ด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ลูกหยีแกะเมล็ดออกและอบแห้ง ไม่ปรุงรส รับประทานเป็นขนมขบเคีย้ ว
การใช้ วทน. : เทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ การเพิ่มข้อมูลด้านโภชนาการในฉลากของ
บรรจุภัณฑ์
ราคา/ขนาด : แพ็คละ 70 บาท/100 กรัม

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี 		
ที่อยู่
: 72 หมู่ 3 ถนนสายประกอบ ต�ำบลท่าประดู อ�ำเภอนาทวี
		 จังหวัดสงขลา 90160
E-mail
:		
โทรศัพท์
: 08 7836 9151 ติดต่อ คุณอาจิณ (ป้าแต๋ว)

50

FOOD

Crispy and Dried Velvet Tamarind

Product details
Product characteristics : The velvet tamarinds that removed their seeds,
then baked till be crispy, non-mixture, serve as snack
ST&I application : packaging design for extending the product shelf life, and
add the nutritional details of the velvet tamarinds
Price/Size : 70 baht/100 g.
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization
Cooperation with : Clinic of Technology, Research and Development
		 Office, Prince of Songkla University (PSU)
Produced by
: Seasoned Velvet Tamarind
		 Community Enterprise, 		
Address
: 72 Moo 3, Natawee-Prakob Road,
		 Ta-Pradoo Sub-district, Natawee District,
		 Songkhla 90160
E-mail
:		
Phone Number : 08 7836 9151 (Khun Ar-jin or Aunt Taew)
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อาหาร

หนังปลากะพงทอดกรอบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : หนังปลากะพงทอดที่ผ่านการสลัดน�้ำมัน และอบกรอบด้วยลมร้อน
มี 4 รสชาติ ได้แก่ รสดั้งเดิม รสเผ็ด รสเค็ม และรสต้มย�ำ
การใช้ วทน. : เทคโนโลยีการทอดแบบสลัดน�้ำมัน การอบกรอบด้วยลมร้อน การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เป็นถุงฟอยล์ การเติมก๊าซไนโตรเจนเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการใช้พลังงาน
ทดแทนการใช้โรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์
ราคา/ขนาด : ถุงละ 25 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: วิสาหกิจชุมชนเกาะยอ ที.เอ็ม.พี. โปรดักส์		
ที่อยู่
: 18/3 ม.4 ต�ำบลเกาะยอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
E-mail
: pongsawatt2512@hotmail.com
โทรศัพท์
: 07 4450 023, 08 1896 2335 (Khun Pongsawatt)
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FOOD

Fried Seabass Skin

Product details
Product characteristics : Fried seabass skin with spray frying and hot-air baking
technology, there are 4 tastes such as traditional, spicy, salty and Tomyam
ST&I application : packaging design with foil bags film continuous sealing
machine with Nitrogen gas filling for extending the product shelf life, and use
renewable energy, solar green house
Price/Size : 25 baht/pack
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization 		 Community Development Songkhla
		 Provincial Office
Cooperation with : Clinic of Technology, Research and Development
		 Office, Prince of Songkla University (PSU)
Produced by
: Koh Yo T.M.P. products Community Enterprise
Address
: 18/3 Moo 4, Koh Yo Sub-district, Mueng District,
		 Songkhla 90110
E-mail
: pongsawatt2512@hotmail.com
Phone number : 07 4450 023, 08 1896 2335 (Khun Pongsawatt)
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อาหาร

กาน่าฉ่าย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็ น อาหารที่ ค นรั บ ประทานเจส่ว นใหญ่ช อบ เป็นอาหารที่ท�ำแล้วเก็บไว้ได้หลายวัน
รับประทานได้ทันที สะดวก
วทน. ที่น�ำไปสนับสนุน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ราคา	 60 บาท
สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผักกาดดอง		
ที่อยู่
: 334 หมู่ 9 บ้านร่องเคาะ อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง 52140
E-mail
:		
โทรศัพท์
: 08 4805 1586
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Ka-Na Pickled

Product details
Its’ made from vegetables, its was a preserved vegetables process that help
longer shelf life . Ready to eat product, delicious, and vegetarian product.
Technology support To develop a formula and process to manufacturing
To develop a packaging
Price 60 baht
Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization		 Research (TISTR)
Produced by : Pickled Vegetable Food Group		
Address
: 334 Moo 9, Ban rongkok Sub-district,
		 Wongnueng District, Lumpang 52140
E-mail
:		
Phone Number : 08 4805 1586
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อาหาร

น�้ำพริกปลาร้าบองอบแห้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
น�้ำพริกปลาร้าบองอบแห้ง มีน�้ำหนักเบาง่ายต่อการขนส่ง และคงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• เทคโนโลยีการขึ้นรูปและอบแห้ง
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ราคา	 50 บาท
สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ
:		
ผลิตโดย
: กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก				
ที่อยู่
: 158 บ้านหนองแฝก หมู่ 4 ต�ำบลตาดทอง อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดยโสธร 35000
E-mail
:
โทรศัพท์
: 08 7241 4761
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Modern Pickled Fish Chili Sause

Product details
Ready to cook, Lightweight, convenient to carry, increasing the shelf life for
three month to prolong 6 month
Technology support
• Forming and drying
• Develop a packaging
Price 50 baht
Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization		 Research (TISTR)
Cooperation with :		
Produced by
: Baan Nong Fak Food Processed Group
Address
: 158 Nong Faeng community, Moo 4,
		 Tat Thong Sub-district, Mueang District,
		 Yasothon 35000
E-mail
:		
Phone Number : 08 7241 4761
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อาหาร

เครื่องดื่มมัลเบอรี่เข้มข้น และ แยมมัลเบอรี่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มน�้ำมัลเบอรี่เข้มข้นและแยมมัลเบอรี่ มีสารต้านอนุมูลอิสระและอุดมด้วยวิตามินที่
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• เทคโนโลยีการแปรรูปผลมัลเบอรี่
ราคา	 60 บาท
สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ
:		
ผลิตโดย
: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปลายคลอง				
ที่อยู่
: 3 หมู่ 10 ต�ำบลคมบาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22100
E-mail
: Na.palpol@gmail.com
โทรศัพท์
: 0 3943 4189, 08 1736 6030
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Mulberry Juice and Jam

Product details
It’s made from mulberry fruit, High Vit C, contain with beneficially vitamins.
Technology support To develop a manufacturing as industrial scale such as
formula, process and packaging
Price 60 baht

Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization		 Research (TISTR)
Cooperation with :		
Produced by
: ฺBaan Play Klong Community Enterprise Group
Address
: 3 Moo 10, Khomban Sub-district, Meuang District,
		 Chantaburi 22100
E-mail
: Na.palpol@gmail.com
Phone Number : 0 3943 4189, 08 1736 6030
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อาหาร

ข้าวกล้องงอกผงชงพร้อมดื่ม ตราใบเงิน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้าวกล้องงอกผงชงพร้อมดื่มสูตรสมุนไพร เต็มไปด้วยคุณค่าสารอาหารที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• เป็นที่ปรึกษาควบคุมคุณภาพ
• ตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
ราคา 250 บาท
สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
ที่อยู่
: 150 หมู่ 1 ต�ำบลคอโค อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
E-mail
:
โทรศัพท์
: 08 7451 7428
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Rice Instant Powder

Product details
It’s made from beneficially rice from surin province, and develop as rice instant
powder contain with high vitamins ,mineral and nutrient.
Technology support Quality control and check nutrition value
Price 250 baht

Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization		 Research (TISTR)
Cooperation with :		
Produced by
: Baan Kasedtagon Community Enterprise Group
Address
: 150 Moo 1, Korko Sub-district, Mueng District,
		 Surin 32000
E-mail
:
Phone Number : 08 7451 7428
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อาหาร

ผัดหมี่โคราช 5 ดาว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
หมี่โคราชพร้อมซอสผัดส�ำเร็จรูป เส้นหมี่เหนียวและนุ่ม มีอายุการเก็บรักษาได้นาน และ
สะดวกในการบริโภค
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำซอสปรุงรส
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ราคา 250 บาท
สนับสนุนโดย :
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
:
ที่อยู่
:
		
E-mail
:
โทรศัพท์
:
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร้านหมี่โคราชห้าดาว
546/9 หมู่ 10 ต�ำบลเมืองปัก อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
30150
08 5611 7257

FOOD

Five Stars Korat Noodle

Product details
Instant noodle with sauce , ready to eat, the product shown of sofe and
sticky noodle
Technology support , develop a processing as industry manufacture as noodle
and sauce process , develop packaging
Price 250 baht
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
		
E-mail
:
Phone Number :

Thailand Institute of Scientific and Technological
Research (TISTR)
Me-Korat Five Star Shop
546/9 Moo 10, Pak Sub-district,
Pak Thong Chai District, Nakorn Ratchasrima 30150
08 5611 7257
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อาหาร

น�้ำพริก เครื่องแกง ตราดีปลี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องแกงต้นต�ำรับเมืองตรัง ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สะอาด
ปลอดภัย
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยืดอายุผลิตภัณฑ์
ราคา ขนาดใหญ่ 100 บาท ขนาดเล็ก 20 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
:
: ร้านเครื่องแกง ตราดีปลี
: 234 หมู่ 2 ต�ำบลทุง่ กระบือ อ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
:
: 09 3542 9823

FOOD

D-Ple Spices

Product details
The formula originated from Trang province. All ingredient made from naturally
herb, without food additive, clean and safe,
Technology support extended shelf life
Price Large size 100 bath Small size 20 baht
Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization		 Research (TISTR)
Cooperation with :
Produced by
: D-Ple Spices Shop
Address
: 234 Moo 2 ,Tong Kraber Sub-district,
		 Yantakao District, Trang 92140
E-mail
:
Phone Number : 09 3542 9823
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กล้วยกรอบแท่ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ขนมปังขาไก่แปรรูปจากกล้วยปลอดสารพิษ อร่อย ได้ประโยชน์ ขนมเพื่อคนรักสุขภาพ
วทน. ที่น�ำไปสนับสนุน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่จากกล้วย
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ราคา 65 บาท
สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
: กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง
ที่อยู่
: 223 หมู่ 1 ต�ำบลภูหอ อ�ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
E-mail
:
โทรศัพท์
: 08 7228 0676
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Banana Stick

Product details
The major ingredient made from organic banana, delicious, and health benefits
Technology support
• To develop the formula and manufacturing process
• To develop a packaging
Price 65 baht
Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization		 Research (TISTR)
Cooperation with :
Produced by
: Chun Nong Oom Ta Vay Po Ylung Group
Address
: 223 Moo 1, Phothor Sub-district,
		 Phuluang District, Loei 42230
E-mail
:		
Phone Number : 08 7228 0676
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กล้วยหอมแปรรูป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากกล้วยหอม อร่อยแบบธรรมชาติ มีประโยชน์คุณค่าสารอาหารต่างๆ
ต่อร่างกาย
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• พัฒนากระบวนการผลิต
ราคา 40 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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:
:
:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบฉลูด
58 ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
08 6710 7011

FOOD

Banana Crispy

Product details
The produc t develop from sweet banana, naturally sweet, contain with
beneficial substance
Technology support
• To develop a manufacturing process
Price 40 baht
Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization		 Research (TISTR)
Cooperation with :
Produced by
: Mab Cha Lud Banana Processed Community
  Enterprise
Address
: 58 Huey Pong Sub-district, Mueng District,
		 Rayong 21000
E-mail
:		
Phone Number : 08 6710 7011
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ชาใบบัว กว๊านพะเยา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชาใบบัวกว๊านพะเยา มากด้วยคุณค่าของสมุนไพร และช่วยบ�ำรุงร่างกายได้อีกด้วย
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• พัฒนามาตรฐาน กระบวนการผลิต
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ราคา 70 บาท
สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
: กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตชาใบบัว กว๊านพะเยา
ที่อยู่
: 69 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเคียน ต�ำบลท่าจ�ำปี อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดพะเยา 56000
E-mail
:		
โทรศัพท์
: 08 9997 3634
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Instant Tea from Prayao

Product details
Naturally Thai herb and contain with beneficial substance and nourishing with
high nutrients to help a health conditions
Technology support
• To develop a manufacturing process
• To develop a packaging and new product
Price 70 baht
Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization		 Research (TISTR)
Cooperation with :
Produced by
: Gvan Pa Yao Lotus Leaf Tea Community
  Enterprise
Address
: 69 Moo 10, Ban Hueykaen, Tajampee Sub-district,
		 Mueng District, Prayao 56000
E-mail
:
Phone Number : 08 9997 3634
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อาหาร

น�้ำผักและผลไม้ 100%

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
น�้ำผักและผลไม้ พร้อมดื่ม 100% จากผักและผลไม้ 7 ชนิด ไม่มีส่วนผสมของสารกันเสีย
และสารปรุงแต่ง ดีต่อสุขภาพ
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• พัฒนามาตรฐาน กระบวนการผลิต
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ราคา 35 บาท
สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
: วิสาหกิจชุมชนบ้านพลังธรรมชาติ
ที่อยู่
: 44 หมู่ 1 อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
E-mail
:
โทรศัพท์
: 09 7289 4246

72

FOOD

100% Naturally Vegetables and Fruits Juice

Product details
100% Naturally Thai vegetable and fruit juice contain with High vitamins and
minerals , without food additive, Nourishing on body functions.
Technology support
• To develop standard a manufacturing process
• To develop new product
• To develop new packaging
Price 35 bath
Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization		 Research (TISTR)
Cooperation with :
Produced by
: Natural Power Home Community Enterprise
Address
: 44 Moo 1, Muang District, Lopburi 15000
E-mail
:
Phone Number : 09 7289 4246
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ขนมไทย วุ้นกะทิ, วุ้นแฟนซี, วุ้นเค้ก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิต-จ�ำหน่ายขนมหวานขนมไทย ต้นต�ำรับวุ้นสุขภาพ ไขมันต�่ำ
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ราคา 40-500 บาท (ตามขนาดและประเภท)
สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด คุณเก๋ขนมหวาน
ที่อยู่
: 84/4 หมู่ 8 ต�ำบลหน้าไม้ อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว
		 จังหวัดปทุมธานี 12140
E-mail
:
โทรศัพท์
: 09 4828 4222
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Thai Jelly Dessert

Product details
Thai coconut milk jelly, to develop a new product to shown as low sugar
jelly and still delicious
Technology support
• To develop a manufacturing process
• To develop a packaging
Price 40-500 bath
Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization
Research (TISTR)
Cooperation with :
Produced by
: Kung Kae Dessert Limited Partnership
Address
: 84/4 Moo 8, Nanmai Sub-district,
		 Ladlumkeaw District, Pathumthani 12140
E-mail
:
Phone Number : 09 4828 4222
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ผลิตภัณฑ์ขนมผิง “แม่สมาน”

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
อาหารว่างทานเล่น เป็นสินค้าคุณภาพ นอกเหนือจากความอร่อย สด สะอาดแล้วยังไร้สาร
กันบูดและเก็บรักษาได้ยาวนาน
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• พัฒนากระบวนการผลิต
ราคา 30 บาท
สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
: ร้านเพชรสมาน
ที่อยู่
: 93 หมู่ 2 ต�ำบลส�ำโรง อ�ำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
E-mail
:		
โทรศัพท์
: 08 1995 8317

76

FOOD

Khanom Ping

Product details
a type of traditional Thai dessert consisting of many small items, naturally
color, its made from flour, coconut sugar and coconut milk, without food
additive, safe and clean
Technology support
• To develop a manufacturing process
Price 30 baht
Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization
Research (TISTR)
Cooperation with :
Produced by
: Pach Sa Man Shop
Address
: 93 Moo 2, Somlong Sub-district, KhaoYoi District,
		 Petchaburi 76140
E-mail
:
Phone Number : 08 1995 8317
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จมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่บด และข้าวฮางงอก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ราคา 100 บาท
สนับสนุนโดย :
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
:
ที่อยู่
:
		
E-mail
:
โทรศัพท์
:
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง
41 หมู่ 4 ต�ำบลฝั่งแดง อ�ำเภอธาตุพนม
เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม 48110
08 1053 5251

FOOD

RiceBerry Rice Grem Instant Powder

Product details
It’s contain with essential substance , naturally benefits for health care. The
recipe come from Local wisdom
Technology support To develop a new product and packaging
• To develop a new product
• To develop new packaging
Price 100 baht
Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization		 Research (TISTR)
Cooperation with :
Produced by
: Kav Tippawan Baan Tongponsawang Community
    
  Enterprise
Address
: 41 Moo 4, Funduaeng Sub-district,
		 Tadphanum District, Nakorn Phanum 48110
E-mail
:
Phone Number : 08 1053 5251
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ทัพรอ โรบัสต้าเฟรชคอฟฟี่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
คัดสรรเมล็ดกาแฟจากธรรมชาติ จากแหล่งผลิตต�ำบลทัพรอ มาบ่มเพือ่ ให้ได้กลิน่ ทีห่ อมกรุน่
และรสชาติที่ดี
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์
ราคา 200 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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:
:
:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
วิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพ
1910 หมู่ 17 ต�ำบลรับรอ อ�ำเภอท่าแชะ จังหวัดชุมพร 86140
08 2276 6461

FOOD

Robusta Coffee from Chumporn

Product details
100% naturally coffee , originated from Chumporn, pleasing scent and delicious
Technology support To develop a formula and process to manufacturing
Price 200 baht

Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
		
E-mail
:
Phone Number :

Thailand Institute of Scientific and Technological
Research (TISTR)
Quality Durian Community Enterprise
1910, Moo 17, Tunroe Sub-district,
Tha Sae District, Chumporn 86140
08 2276 6461
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เครื่องดื่มสมุนไพร “น�้ำบัวหิมะ”

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
น�ำ้ ตาลธรรมชาติจากบัวหิมะ ท�ำให้รสู้ กึ อิม่ ลดความอยากอาหาร มีไฟเบอร์สงู เหมาะส�ำหรับ
คนที่ต้องการควบคุมน�้ำหนัก
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์
ราคา 100 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
:
: บริษัท ยาคอนแฮลทีดริ้ง จ�ำกัด
: 29/214 ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
:
: 08 0174 8000, 08 4805 1586

FOOD

Snow Lotus Juice

Product details
Its’ made from snow lotus sugar, high fiber, Its can be help weight control.
Technology support
• To develop a formula and process to manufacturing
Price 100 baht/each

Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization		 Research (TISTR)
Cooperation with :
Produced by
: Yacon Healthy Drink Co.,ltd
Address
: 29/214, Praket Sub-district, Mueng District,
		 Nontaburi 11000
E-mail
:
Phone Number : 08 0174 8000, 08 4805 1586
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสารสกัดเห็ดถังเช่า ZEN

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส�ำอางจากสารสกัดเห็ดถังเช่า หลินจือ โดยส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ ได้จากฟาร์มระบบปิด ที่พัฒนากระบวนการเพาะปลูกด้วยการวิจัยและพัฒนา
และน�ำไปสกัดเพื่อน�ำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส�ำอาง
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2558 ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: บริษัท สยามคลาสสิคเวลล์เนส จ�ำกัด
ที่อยู่       : ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ต�ำบลคอหงส์
		 อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail  
: Zensiamclassic@gmail.com
โทรศัพท์
: 09 5439 8966
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Dietary supplements from the
Chong Cao mushroom extract “ZEN”

Product details
Dietary supplements and cosmetics from the mushroom extract from a
closed farm system.
Platform : Technology Business Incubation of Prince of Songkla University
Science Park

Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization		 Science Park Promotion Agency (SPA)
Cooperation with : Prince of Songkla University Science Park
Produced by
: Siam Classic Worldness co.,ltd
Address     
: 15, Karnjanavanich Rd, Ko hong Sub-district,
		 Hat Yai District, Songkhla 90110
E-mail       
: Zensiamclassic@gmail.com
Phone Number    : 09 5439 8966
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ผลิตภัณฑ์ปลาร้าแปรรูป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลาร้ า ผงและปลาร้ า ก้ อ น แปรรู ป จากน�้ ำ ปลาร้ า สู ต รดั้ ง เดิ ม ผลิ ต ภายใต้
กระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของส�ำนักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ราคา: ปลาร้าก้อน 25 บ./กล่อง
ปลาร้าผง 35 บ./ซอง
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลิตโดย
: นาง พิไรรัตน์ บริหาร
ที่อยู่       : ตึกพิมลกลกิจ ชั้น 4 ถนนมิตรภาพ
		 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
E-mail  
: scpark_kku@hotmail.com
โทรศัพท์
: 09 1130 4198
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Pickled Fish Products

Product details
Pickled Fish processed from traditional fermented fish which manufactured
under a clean and safe process
Platform : Technology Business Incubation of Khon Kaen University Science Park
Price : cube 25 Bath/Package
		 power 35 Bath/Packing
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization		 Science Park Promotion Agency (SPA)
Cooperation with : Khon Kaen University Science Park
Produced by
: Miss Pirairat Borihan
Address
: Pimonkit, 4th Fl, Mittapab Rd.
		 Naimung Sub-district, Mung Sub-district,
		 Khon Kaen 40000
E-mail       
: scpark_kku@hotmail.com
Phone Number : 09 1130 4198
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ข้าวไรซ์เบอรี่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้าวไรซ์เบอรรี่ เกิดจากการผสมข้ามพันธ์ ระหว่างข้าวหอมนิลและข้าวหอมมะลิ 105 มีลกั ษณะ
พิเศษกลิ่นหอม รับประทานง่ายดัชนีย์น�้ำตาลต�่ำ เหมาะส�ำหรับผู้ต้องการควบคุมน�้ำตาล
มีวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระสูง
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของส�ำนักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ราคา: 80 บ./แพค
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลิตโดย
: นางสาว ปริชาติ ผลานิสงค์
ที่อยู่       : ตึกพิมลกลกิจ ชั้น 4 ถนนมิตรภาพ
		 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
E-mail   : scpark_kku@hotmail.com
โทรศัพท์
: 09 1130 4198
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Riceberry Rice

Product details
Ricebury Rice, easy to eat with low sugar, high vitamins and high antioxidants.
Platform : Technology Business Incubation of Khon Kaen University Science Park
Price : 80 Bath/Packing

Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
		
		
E-mail
:
Phone Number :

Office of the Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Khon Kaen University Science Park
Miss Parichat Paranisong
Pimonkit, 4th Fl, Mittapab Rd.
Naimung Sub-district, Mung Sub-district,
Khon Kaen 40000
scpark_kku@hotmail.com
09 1130 4198
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เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายด�ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กระชายด�ำ มีสรรพคุณ เป็นยาขับปัสสาวะ ขับลม แก้ท้องเฟ้อเป็นยาอายุวัฒนะช่วยกระตุ้น
ประสาทท�ำให้กระชุ่มกระชวย สตรี ช่วยบ�ำรุงเลือดตกขาว ท�ำให้ประจ�ำเดือนมาปกติผิว
พรรณผุดผ่อง
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของส�ำนักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลิตโดย
: บริษัท สมพรสมุนไพร จ�ำกัด
ที่อยู่       : เทคโนธานี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต�ำบลสุรนารี อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดนครราชสีมา 30000
E-mail  
: sukarn@g.sut.ac.th
โทรศัพท์
: 08 7358 8913
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Black Ginseng Tea

Product details
Black ginseng helps as a diuretic, propellant, antipyretic, an elixir and stimulates
the nervous system. It helps for healthy blood flow to women which makes
skin flush.
Platform : Technology Business Incubation of Suranaree University of Technology
Science Park
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization
Science Park Promotion Agency (SPA)
Cooperation with : Suranaree University of Science and
Innovation Park
Produced
: Sompon Herb co.,ltd
Address     
: 111, Maha Witthayalai Rd, Suranari Sub-district,
		 Mueang District, Nakhon Ratchasima 30000
E-mail       
: sukarn@g.sut.ac.th
Phone Number : 08 7358 8913
91

อาหาร

กระเทียมด�ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กระเทียมด�ำ คือ กระเทียมสดที่ผ่านกระบวนการภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
เป็นเวลาหลายวัน ซึ่งจะส่งผลให้เปลี่ยนเป็นสีด�ำมีรสชาติหวาน กระเทียมจะเต็มไปด้วย
น�้ำตาลธรรมชาติและกรดอะมิโน เม็ดกระเทียมผ่านกระบวนการดังกล่าวจะผลิต
เมลานอยดิน ซึ่งเป็นสารสีเข้มท�ำให้เกิดสีด�ำ
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้รับมาตรฐาน GMP, HACCP, Halal
ขนาด : 50 กรัม/ถุง
ราคา : ปลีก 20 บาท/ซอง
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
		 วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลิตโดย
: บริษัท อารมณ์ดีฟาร์ม จ�ำกัด
ที่อยู่
: 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต�ำบลสุรนารี อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดนครราชสีมา 30000
E-mail
: sukarn@g.sut.at.th
โทรศัพท์
: 08 7358 8913
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Black Garlic

Product details
Black garlic is to help lower cholesterol and decrease the risk of cancer.
Platform : Technology Business Incubation of Suranaree University of Science
and Innovation Park
Sizes : 50 g.
Prices : 20 Baht

Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization		 Science Park Promotion Agency (SPA)
Cooperation with : Suranaree University of Science and
Innovation Park 				
Produced by
: Aromdee Farm Co.,ltd
Address     
: 111, Maha Witthayalai Rd, Suranari Sub-district,
		 Mueang District, Nakhon Ratchasima 30000
E-mail       
: sukarn@g.sut.ac.th
Phone Number : 08 7358 8913
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หนังไก่ทอดกรอบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
หนังไก่ทอดกรอบ รสออริจินัล กรอบใหม่สามารถเก็บไว้ได้ระยะเวลานาน โดยไม่ได้ใส่สาร
กันบูด บรรจุซอง ไขมันน้อย ไม่หืน ไม่อมน�้ำมัน
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของส�ำนักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ราคา: 35 บาท/ซอง
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลิตโดย
: บริษัท ปิงอินเตอร์ ฟู๊ดส์ จ�ำกัด
ที่อยู่
: เทคโนโลยี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต�ำบลสุรนารี อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดนครราชสีมา 30000
E-mail
: sukarn@g.sut.at.th
โทรศัพท์
: 08 7358 8913
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Fried Chicken Skin

Product details
Fried Hnagake original taste with low fat, not rancid smell, crispy long shelflife not perservative
Platform : Technology Business Incubation ofSuranaree University of Science
and Innovation Park
Prices : 35 Baht
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization		 Science Park Promotion Agency (SPA)
Cooperation with : Suranaree University of Science and
Innovation Park
Produced by
: Ping Interfood co.,ltd
Address     
: 111, Maha Witthayalai Rd, Suranari Sub-district,
		 Mueang District, Nakhon Ratchasima 30000
E-mail       
: sukarn@g.sut.ac.th
Phone Number : 08 7358 8913
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อาหารแปรรูปจากจมูกข้าวธัญพืช

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวออร์แกนิค 100 % โดยได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าให้กบั ข้าวไทย มีคณ
ุ ภาพ สดใหม่ อร่อย และอุดมไปด้วยสารอาหารมากทีส่ ดุ
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของส�ำนักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
		 มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี
ผลิตโดย
: บริษัท จุแอมเฮิร์บเฮลท์ จ�ำกัด
ที่อยู่
: 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต�ำบลสุรนารี อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดนครราชสีมา 30000
E-mail
: sukarn@g.sut.at.th
โทรศัพท์
: 08 7358 8913
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Processed Foods from Rice Germs,
Whole Grains

Product details
Rice germ is the fraction of the grain with the richest nutrient content. Rice
germ contains 95% of the total tocopherols of the entire grain, a third of the
oil content and most of the vitamins and minerals.
Platform : Technology Business Incubation of Suranaree University of Technology
Science Park
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization
Science Park Promotion Agency (SPA)
Cooperation with : Suranaree University of Science and
Innovation Park
Produced by
: Ju-Am Harb Health Co.,ltd
Address     
: 111, Maha Witthayalai Rd, Suranari Sub-district,
		 Mueang District, Nakhon Ratchasima 30000
E-mail       
: sukarn@g.sut.ac.th
Phone Number : 08 7358 8913
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ชาล�ำไย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มล�ำไยอินทรีย์สกัดสวนในเวียง ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย
ฟอสฟอรัสในล�ำไยช่วยบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบได้และธาตุเหล็กช่วยป้องกันอาการ
อ่อนเพลียของร่างกาย มีสารต่อต้านอนุมลู อิสระ ทีช่ ว่ ยยับยัง้ สารก่อมะเร็งและมีสารออกฤทธิ์
ที่ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ได้
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลิตโดย
: บริษัท ไซก้า เฮิร์บ จ�ำกัด
ที่อยู่       : เทคโนธานี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต�ำบลสุรนารี อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดนครราชสีมา 30000
E- mail   : sukarn@g.sut.ac.th
โทรศัพท์
: 08 7358 8913
98

FOOD

Longan Tea

Product details
Longan organic extract products to prevent body fatigue. It contains
antioxidants and helps to kill colorectal cancer cells.
Platform : Technology Business Incubation of Suranaree University of Technology
Science Park

Supporter
:
Organization
Cooperation with :
Produced by
:
Address     
:
		
E-mail       
:
Phone Number :

Office of the Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Suranaree University of Technology Science Park
Saika Herb Co.,ltd
111, Maha Witthayalai Rd, Suranari Sub-district,
Mueang District, Nakhon Ratchasima 30000
sukarn@g.sut.ac.th
08 7358 8913
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ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบแผ่น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายข้าวเกรียบเพื่อสุขภาพ
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขนาด : 50 กรัม/ถุง
ราคา: ปลีก 20 บาท/ซอง
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลิตโดย
: บริษัท ป.เกียบกุ้ง อุตสาหกรรมอาหาร จ�ำกัด
ที่อยู่       : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต�ำบลศรีไค
		 อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
อีเมล์  
: rachata_ok@hotmail.com
โทรศัพท์
: 08 9856 6566
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Healthy Cornflakes

Product details
Detail of Products : Healthy cornflakes
Platform : Technology Business Incubation of Ubon Ratchathani University
Science Park
Sizes : 50 g./Packing
Price : 20 Bath/Packing
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address       
:
		
		
E-mail   
:
Phone Number :

Office of the Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Ubon Ratchathani University Science Park
Por Kriabkung food industry Co.,ltd
Ubon Ratch thani University, 85 Mueang Rd,
Si Khai Sub-district, Warin Chamrap District,
Ubon Ratchathani 34190
rachata_ok@hotmail.com 		
08 9856 6566
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ผลิตภัณฑ์ดักแด้และแมลงกระป๋อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ดักแด้และแมลงกระป๋อง
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของศูนย์
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ราคา : 35 บาท/กระป๋อง
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด พงษ์เพชร อินเตอร์ฟาร์ม
ที่อยู่       : อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น 1 ต�ำบลขามเรียง
		 อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail  
: msubiscenter@yahoo.com
โทรศัพท์
: 08 9618 0788
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Pupa and Adult Insect Cans

Product details
Pupa nad adult insect in cans
Platform : Technology Business Incubation of Maha Sarakham University
Science Park
Price : 35 bath/Can
Supporter
: Office of the Permanent Secretary (OPS)
Organization		 Science Park Promotion Agency (SPA)
Cooperation with : Maha Sarakham University Science Park
Produced by
: Pong Pech Interfarm Limited Partnership
Address      
: Maha Sarakham University Science Park, 1 th,
		 Kham Riang Sub-district, Kantharawichai District,
		 Maha Sarakham 44150
E-mail       
: msubiscenter@yahoo.com
Phone Number : 08 9618 0788
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วดาวอินคา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : น�ำ้ มันถัว่ อินคาสกัดเย็นมีโอเมก้าสูงช่วยลดความดัน ช่วยลดเบาหวาน
บ�ำรุงสมอง บ�ำรุงโลหิต มีโอเมก้าจากพืช
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ราคา : 90 มล. / 360 บาท
		 250 มล. / 960 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
		 วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม			
ผลิตโดย
: บริษัท ศักดิ์ดา ซาซ่า อินชิอิคา จ�ำกัด
ที่อยู่       : อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น 1 ต�ำบลขามเรียง
		 อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
อีเมล์  
: msubiscenter@yahoo.com
โทรศัพท์
: 08 9618 0788
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Processed Products From the Sacha Inchi

Product details
Sacha inchi, also known as the Inca peanut, these seeds are rich in protein,
omega 3, 6, and 9, alpha tocopherol vitamin E, carotenoids (vitamin A), and
fiber. The oil is also available. It has a similar flavor to olive oil, just slightly
lighter and nuttier, but it contains more protein and omega 3.
Platform : Technology Business Incubation of Maha Sarakham University
Science Park
Prices : 90 ml. / 360 bath
250 ml. / 960 bath
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address      
:
		
		
E-mail       
:
Phone Number :

Office of the Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Maha Sarakham University Science Park
Sakda Sacha Inchi Inca Co.,ltd
Maha Sarakham University Science Park, 1 th,
Kham Riang Sub-district, Kantharawichai District,
Maha Sarakham 44150
msubiscenter@yahoo.com
08 9618 0788
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ผลิตภัณฑ์ชาจากเห็ดออร์แกนิคลมแอนด์ฝน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เห็ดออร์แกนิคสมุนไพรพร้อมดืม่ สุขในอารมณ์ทดี่ มื่ สุขภาพดีดว้ ย คุณประโยชน์จากธรรมชาติ
ไปกับเห็ดนางรมฮังการีออแกนิคและสมุนไพรไทยที่สะดวกพร้อมชงพร้อมดื่มในซองเยื่อ
กระดาษ ดื่มง่ายจิบได้บ่อย รสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอมละมุน
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของศูนย์ความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
		 วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม			
ผลิตโดย
: นางสาว อารยา สรีจารนัย
ที่อยู่       : อาคารกลุมงานวิจัยและปฏิบัติงานชั้น 1 ต�ำบลขามเรียง
		 อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail   : msubiscenter@yahoo.com
โทรศัพท์
: 08 9618 0788
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Organic Mushroom Herbal Drinks
“LOM AND FON”

Product details
Organic Mushroom Herbal Drinks with Natural benefits from organic Hungarian
mushrooms and Thai herbs. Ready to drink in a pulp envelope.
Platform : Technology Business Incubation of Maha Sarakham University
Science Park
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address      
:
		
		
E-mail       
:
Phone Number :

Office of the Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Maha Sarakham University Science Park
Miss Araya Sarejaranai
Maha Sarakham University Science Park, 1 th,
Kham Riang Sub-district, Kantharawichai District,
Maha Sarakham 44150
msubiscenter@yahoo.com
08 9618 0788
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แมคคาเดเมีย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
การแปรรูปแมคคาเดเมีย
วทน. ที่น�ำไปสนับสนุน การปฏิบัติที่ดีในการประกอบอาหาร (GMP)
ขนาด และ/หรือ ราคาตามปริมาณ และเกรดของผลิตภัณฑ์

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับ
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลิตโดย
: กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
ที่อยู่       : 60 หมู่ 5 ต�ำบลแสงภา อ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
E-mail   : macnutloei@gmail.com
โทรศัพท์
: 08 9841 1374
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Macadamia Nut

Product details
Macadamia processing
Supported by Science Technology and Innovation: Good Hygiene Practice &
Good Manufacturing Practice
Size and/or Price : Depend on size and quality

Supporter
: National Science and Technology Development
Organization       Agency (NSTDA)
Cooperate with : King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Produced by : Ban Bo Mhuang Noi
Address
: 60 Moo 5, Sang Pa Sub-district, Na Haeo District,
		 Loei 42170
E-mail   
: macnutloei@gmail.com
Phone number : 08 9841 1374
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ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรอบแห้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
บริษัทมีแนวคิดมาจากการน�ำเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งมาบดทดแทนข้าว ซึ่งมีเนื้อสัมผัส
แตกต่างจากข้าว เนือ่ งจากมีสว่ นผสมของแป้งมัน และเพิม่ คุณค่าทางโภชนาการด้วยการผสม
ผักหวาน คอลลาเจน จนได้เป็นโจ๊กกึง่ ส�ำเร็จรูป ผสมคอลลาเจน รสผักหวาน จากนัน้ ได้มกี าร
พัฒนาผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรอบแห้งเพื่อเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพ
เข้ารับบริการในแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน
ปี 2559-2560 ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลิตโดย
: บริษัท ไทยเอเชียไรซ์ โปรดักส์ จ�ำกัด
ที่อยู่       : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต�ำบลท่าอิฐ
		 อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E-mail   : maew_wp@hotmail.com
โทรศัพท์
: 08 7839 4786
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Dried Herbs Noodles

Product details
The concept is from the dried noodles to grind the rice which make the texture
is different from the rice. The product mixes with starch and adds nutrition
by blending the vegetables and collagen into a semi-finished porridge, then
it has developed to dried herbs noodles which is the choice of health lovers.
Platform : Industrial Research and Technology Capacity Development Program
of Uttaradit Rajabhat University Science Park
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address      
:
		
		
E-mail       
:
Phone number :

Office of the Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Uttaradit Rajabhat University Science Park
Thai Asian Rice Products Co.,ltd
Uttaradit Rajabhat University Science Park,
27 in mine Rd,Tha It Sub-district, Meuang District,
Uttaradit 53000
maew_wp@hotmail.com 		
08 7839 4786
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ข้าวกล้องกรอบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้าวกล้องกรอบผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบปั๊มความร้อนในการอบแห้งข้าวด้วย
อุณหภูมทิ เี่ หมาะสมท�ำให้ขา้ วทีน่ ำ� มาผลิตข้าวกล้องอบกรอบยังคงคุณค่าของสารอาหาร และ
ช่วยเพิม่ ก�ำลังการผลิตจากเดิมใช้เวลาในการอบแห้งข้าว 2 – 3 วัน เหลือเพียง 8 – 12 ชัว่ โมง
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ข้าวสร้างสุข
ที่อยู่       : 19 หมู่ 2 ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
E-mail   : kanpitcha.p@gmail.com
โทรศัพท์
: 08 0794 3112
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Brown Rice Cracker

Product details
Brown rice cracker from the production process using heat pump system
to dry rice at the right temperature. The cracker is still a valuable nutrient.
Platform : Technology Business Incubation of Phayao University Science Park

Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address      
:
		
E-mail         
:
Phone number :

Office of the Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Phayao University Science Park
Kao Srang Suk limited partnership
19 Moo 2, Maekla Sub-district, Muang District,
Phayao 56000
kanpitcha.p@gmail.com
08 0794 3112
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ผลิตภัณฑ์ลูกเดือยแต๋น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลูกเดือยมีกลิน่ หอมเฉพาะตัวมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงจึงมีแนวความคิดทีจ่ ะน�ำมาผลิตเป็น
ขนมขบเคีย้ วเพือ่ ให้สะดวกต่อการรับประทานจึงพัฒนาเป็นลูกเดือยแต๋นโดยมีสว่ นผสมของ
ข้าวก�่ำและงาด�ำในอัตราส่วนที่เหมาะสม
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด แม่เล็กฟูดโปรดักส์
ที่อยู่
: 19 หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
E-mail
: kanpitcha.p@gmail.com
โทรศัพท์
: 08 0794 3112
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Chinese Pearl Barley Snack

Product details
Chinese pearl barley have a unique aroma with highly nutritious, so the idea
is to produce a snack for easy eating, thus developing a butt punch with a
mixture of rice and poppy.
Platform : Technology Business Incubation of Phayao University Science Park
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
		
E-mail
:
Phone number :

Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Phayao University Science Park
Mae-Lek Food Procuct limited partnership
19 Moo 2, Maekla Sub-district, Muang District,
Phayao 56000
kanpitcha.p@gmail.com
08 0794 3112
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สุพิชชา ไรซ์เบอรี่ช็อคโกครั้นช์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายไรซ์เบอรี่ช็อคโกครั้นช์
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สุพิชชาโปรดักส์
ที่อยู่
: 156 หมู่ 5 ต�ำบลพลายชุมพล อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
		 65000
E-mail
: first_3_2@hotmail.com
โทรศัพท์
: 08 8293 5243

116

FOOD

Rice Berry Choco Crunch

Product details
Rice Berry Choco Crunch : Healthy food with higher vitamins, minerals and
antioxidants, good for weight control as it has less Carbohydrates and high
Fiber, reduce risk of heart disease, diabetes, high blood pressure.
Platform : Technology Business Incubation of Pibulsongkram Rajabhat University
Science Park
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:

Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Pibulsongkram Rajabhat University Science Park
Supichcha Product limited partnership
156 Moo 5, Phlai Chumphon Sub-district,
Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000
E-mail
: first_3_2@hotmail.com
Phone number : 08 8293 5243
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ลูกเดือยอบกรอบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
จะใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการอบลูกเดือยให้แห้งก่อนน�ำไป
แกะเปลือกและอบเพื่อให้ลูกเดือยพองตัวและมีความกรอบที่เป็นเอกลักษณ์
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลิตโดย
: ร้านบ้านแม่ยุพิน
ที่อยู่
: 19 หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
E-mail
: kanpitcha.p@gmail.com
โทรศัพท์
: 08 0794 3112
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Fried Chinese Pearl Barley

Product details
Detail of Products : Using the process to dry the spur before removing the
shell and baking again, so that the pivot swells and crispy.
Platform : Technology Business Incubation of Phayao University Science Park

Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
		
E-mail
:
Phone number. :

Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Phayao University Science Park
Mae-Yu-Pin House Shop
19 Moo 2, Maekla Sub-district, Muang District,
Phayao 56000					
kanpitcha.p@gmail.com
08 0794 3112
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แจ้ กะ โน้ต ลูกเดือยอบกรอบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายลูกเดือยอบกรอบ
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟูด โปรดักส์
ที่อยู่
: 156 หมู่ 5 ต�ำบลพลายชุมพล อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
		 65000
E-mail
: first_3_2@hotmail.com
โทรศัพท์
: 08 8293 5243
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“JAE KA NOTE” Fried Chinese Pearl Barley

Product details
Crispy snack
Platform : Technology Business Incubation of Pibulsongkram Rajabhat University
Science Park
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
E-mail
Phone number

Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Pibulsongkram Rajabhat University Science Park
J and N Food Product limited partnership
156 Moo5, Phlai Chumphon Sub-district,
Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000
: first_3_2@hotmail.com
: 08 8293 5243
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ซี-โอ น�้ำส้มผสมน�้ำผึ้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายน�้ำส้มผสมน�้ำผึ้ง
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอส เค ฟูด แอนด์ มาร์เก็ตติ่ง
ที่อยู่
: 156 หมู่ 5 ต�ำบลพลายชุมพล อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
		 65000
E-mail
: first_3_2@hotmail.com
โทรศัพท์
: 08 8293 5243

122

FOOD

“Ze-O” Orange Juice with Honey

Product details
Orange juice with honey
Platform : Technology Business Incubation of Pibulsongkram Rajabhat University
Science Park
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
E-mail
Phone number

Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Pibulsongkram Rajabhat University Science Park
SK Food and Marketing limited partnership
156 Moo 5, Phlai Chumphon Sub-district,
Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000
: first_3_2@hotmail.com
: 08 8293 5243
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มะขามแปรรูป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปเป็นการถนอมอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
นั้นได้แก่ มะขามคลุก มะขามคลุกรสบ๊วย มะขามแก้ว มะขามกวน มะขามแช่อิ่ม เป็นต้น
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลิตโดย
: บริษัท สุจีรา อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
ที่อยู่
: 99 หมู่ 9 ต�ำบลท่าโพธิ์ อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
65000
E-mail
: Sujeera_tamarind@hotmail.com
โทรศัพท์
: 08 8154 0744
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Tamarind Processed

Product details
Tamarind processed products
Platform : Technology Business Incubation of Naraesuan University Science Park

Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization
Science Park Promotion Agency (SPA)		
Cooperation with : Naraesuan University Science Park
Produced by
: Sujeera Intertrade co.,ltd
Address
: 99 Moo 9, Tapoe Sub-district, Muang District,
		 Pitsanulok 65000
E-mail
: Sujeera_tamarind@hotmail.com
Phone number : 08 8154 0744
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กล้วยตาก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล้วยตากผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะสะอาด และปลอดภัยได้รับ
มาตรฐาน อย.,ฮาลาล, GMP และ Haccp
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
		 วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลิตโดย
: บริษัท วิมลวนิช จ�ำกัด
ที่อยู่
: 156 หมู่ 5 ต�ำบลพลายชุมพล อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
		 65000
E-mail
: first_3_2@hotmail.com
โทรศัพท์
: 08 8293 5243
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Dried Banana

Product details
Dried Banana (kluay Taak) : A snack made from banana, it has been certified
for a numbers of standard including Thai FDA, Halal, GMP and HACCP.
Platform : Technology Business Incubation of Pibulsongkram Rajabhat
University Science Park
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
		
E-mail
:
Phone number :

Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Pibulsongkram Rajabhat University Science Park
Vimonvanich Co.,ltd
156 Moo 5, Phlai Chumphon Sub-district,
Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000
first_3_2@hotmail.com
08 8293 5243
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กล้วยตากเสริมสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล้วยตากแปรรูปแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ กล้วยตากและกล้วยแผ่น เนื่องจาก
ปัจจุบนั ตลาดเริม่ มีการแข่งขันสูงขึน้ ผูป้ ระกอบการจึงตระหนักถึงความคุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์ที่
ลูกค้าจะได้รบั จึงสร้างความแตกต่างโดยการผลิตสินค้าจากธรรมชาติมสี ว่ นผสมของสมุนไพร
ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรคเนื่องจากส่วนผสมจากสมุนไพร
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด นิตยา 2509
ที่อยู่
: 99 หมู่ 9 ต�ำบลท่าโพธิ์ อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
65000
E-mail
: nittaya2509ltd@gmail.com
โทรศัพท์
: 08 6199 6911
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Dried Banana with Herb

Product details
Dried Banana (kluay Taak) with herb
Platform : Technology Business Incubation of Naraesuan University Science Park

Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization		 Science Park Promotion Agency (SPA)
Cooperation with : Naraesuan University Science Park
Produced by
: Nittaya 2509 limited parnership
Address
: 99 Moo 9, Tapoe Sub-district, Muang District,
		 Pitsanulok 65000				
E-mail
: nittaya2509ltd@gmail.com
Phone number : 08 6199 6911
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“ปั้นแป้ง” นวัตกรรมช็อคโกแลตและวิปครีม
แบบผง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมสินค้ากลุม่ ปัน้ แป้ง เป็นสินค้าพร้อมจ�ำหน่าย ประกอบด้วย ปัน้ แป้ง ขนมผิงเคลือบ
ช็อคโกแลต นวัตกรรมช็อคโกแลต ที่สามารถทนความร้อน ละลายช้ากว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
รสชาติดี เหมาะส�ำหรับเคลือบขนม ผลไม้ ไอศกรีม เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีนวัตกรรมวิปครีม
แบบผง มีคุณสมบัติคงตัวดี ใช้งานง่าย สามารถเก็บรักษาได้นาน ใช้ส�ำหรับท�ำขนม เบเกอรี่
หรือเค้กได้หลากหลายเมนูตามใจชอบ
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สนับสนุนโดย :
		
		
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
:
ที่อยู่
:
E-mail
โทรศัพท์
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ชินชู ฟูดแอนด์มาร์เก็ตติ่ง
99 หมู่ 9 ต�ำบลท่าโพธิ์ อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
65000
: punpangthaicookie@yahoo.com
: 08 1604 9098

FOOD

“Punpang” chocolate and flour
whip cream

Product details
Punpang products include flour molding candy, chocolate coating and
innovative chocolate that can withstand heat than the general product. They
are good taste and suitable for coating candy, fruit, ice cream, etc. There are
also innovative whipped cream powder with easy to use and can be stored
for a long time. Use for making bakery as you like.
Platform : Technology Business Incubation of Naraesuan University Science Park
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
		
E-mail
:
Phone number. :

Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Naraesuan University Science Park
Chinchu Food and Marketing limited partnership
99 Moo 9, Tapoe Sub-district, Muang District,
Pitsanulok 65000
punpangthaicookie@yahoo.com
08 1604 9098
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ผลิตภัณฑ์เอนเนอร์จี้บาร์ จากสาหร่ายเกลียวทอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายเกลียวทองทีเ่ ป็นแหล่งพลังงาน และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงมีอายุ
การเก็บรักษายาวนาน มีคุณค่าทางอาหารสูงสามารถทดแทนอาหารมื้อหลักได้
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
		 วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตโดย
: บริษัท กรีนไดมอนด์ จ�ำกัด
ที่อยู่
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
		 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ
		 อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail
: chidranut@step.cmu.ac.th
โทรศัพท์
: 09 5595 9395
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Spirulina Energy Bar

Product details
Spirulina energy bar is extremely high in many nutrients, antioxidant and
anti-inflammatory properties and reduce blood pressure.
Platform : Technology Business Incubation of Chiang Mai University Science
and Technology Park
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:

Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Chaing Mai University Science and Technology Park
Green Diamond Co.,ltd
Research and Technology Transfer
(RTT) Building : The Faculty of Engineering,
		 Chiang Mai University 239 Huay Kaew Road,
		 Suteb Sub-district, Muang District, Chiang Mai
		 50200
E-mail
: chidranut@step.cmu.ac.th
Phone number. : 09 5595 9395
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เส้นพาสต้าจากข้าวกล้อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เส้นพาสต้าจากข้าวจัดเป็นเส้นบะหมีท่ ปี่ ราศจากกลูเตน การท�ำเส้นพาสต้าจากข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวก�ำ่ ท�ำให้ได้เส้นพาสต้าทีม่ คี วามหลากหลาย รสสัมผัส
แตกต่างกัน มีคณ
ุ ลักษณะทีด่ ตี า่ งกัน เช่น ความหอม ความเหนียวนุม่ ใกล้เคียงกับเส้นพาสต้า
ที่ท�ำจากแป้งสาลีและที่ส�ำคัญแปรรูปมาจากข้าวอินทรีย์ที่เพาะปลูกได้เองในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันบ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ จาก Design Center พ.ศ. 2558
การวิเคราะห์โภชนาการ อายุการเก็บรักษา จาก Service LAB พ.ศ. 2558
สนับสนุนโดย :
		
		
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
:
ที่อยู่
:
		
E-mail
:
โทรศัพท์
:
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิสาหกิจชุมชนแปรรูป ผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 6 ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ann.mjubi@gmail.com
09 8829 6896

FOOD

Pasta From Various Gluten-free Rice

Product details
Pasta is from various gluten-free rice from organic rice grown in Chiang Rai.
Platform : Technology Business Incubation of Maejo UniversityScience Park

Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
		
Address
:

Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Maejo University Bussiness Incubator
Baan Samanmit Organic Product Community
Enterprise
Maejo University Science Park, 63 Moo 6,
Nong Han Sub-district, San Sai District,
		 Chiang Mai 50290
E-mail
: ann.mjubi@gmail.com 		
Phone number : 09 8829 6896
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ไอศกรีมผงกึ่งส�ำเร็จรูป รสผลไม้ไทย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นไอศกรีมผงรสผลไม้ไทย ที่ลูกค้าสามารถท�ำไอศกรีมได้เองง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องปั่น
ไอศกรีม เพียงเติมนมสดแช่เย็นเข้าไปในผงไอศกรีม (ตรา E-Z icy–DIY.ไอศกรีม) แล้วตีด้วย
เครื่องตีไข่ (ตีด้วยมือ) น�ำไปแช่แข็งที่ตู้แช่แข็งของตู้เย็น 4-5 ชม. แล้วน�ำออกมารับประทาน
ได้เลย
ขนาด : 100 กรัม/กล่อง
ราคา: 135 บาท/กล่อง
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
		 วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลิตโดย
: บริษัท เชียงรายโฮมเมด จ�ำกัด
ที่อยู่
: 333 หมู่ 1 ต�ำบลท่าสุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
E-mail
: chon.san@mfu.ac.th
โทรศัพท์
: 09 6095 9993
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Thai Fruit Flavor Ice Cream Powder

Product details
Thai Fruit Flavor Ice Cream Powder that customers can make their own
ice cream easily. Only add fresh milk in ice cream powder, beat with egg
whisk (hand-beaten) and refrigerate in a freezer for 4-5 hours
Platform Technology Business Incubation of Mah Fah Laung University Science Park
Size : 100 g. / Box 							
Price : 135 Bath/Box
Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
Address
:
		
E-mail
:
Phone number :

Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Mah Fah Laung University Science Park
Chiang Rai Homemade Co.,ltd
333 Moo 1, Thasud Sub-District, Muang District,
Chiang Rai 57100
chon.san@mfu.ac.th		
09 6095 9993
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เห็ดปรุงรสครูกานต์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เกิดจากรวมตัวกันก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แหนมเห็ด
ข้าวเกรียบเห็ด น�ำ้ พริกเห็ด เห็ดแดดเดียว เห็ดทอดกรอบ ส�ำหรับสินค้าทีข่ ายดีทสี่ ดุ คือ เห็ดทอด
กรอบปรุงรส ทีม่ กี รรมวิธกี ารผลิตทีส่ ะอาดและปลอดภัย รสชาติอร่อย ได้รบั มาตรฐาน GMP
ฮาลาล อย. NFI
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลิตโดย
: วิสาหกิจชุมชนแปรรูป เห็ดบ้านสวนแม่ทะ
ที่อยู่
: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 6 ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย
		 จังหวัดเชียงใหม่ 50290
E-mail
: ann.mjubi@gmail.com
โทรศัพท์
: 09 8829 6896
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“KRU KARN” Mushroom Snack

Product details
Mushroom snack
Platform : Service platform of Maejo University Science Park

Supporter
:
Organization		
Cooperation with :
Produced by
:
		
Address
:

Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
Maejo University Bussiness Incubator
Ma-Ta Garden House Mushroom Community
Enterprise
Maejo University Science Park, 63 Moo 6,
Nong Han Sub-district, San Sai District,
		 Chiang Mai 50290
E-mail
: ann.mjubi@gmail.com 		
Phone number : 09 8829 6896
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เครื่องดื่มปลีกล้วยส�ำเร็จรูป (Plee Preme)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครือ่ งดืม่ จากปลีกล้วยผสมขิงส�ำเร็จรูป มีทง้ั แคลเซียมสูง โปรตีน ธาตุเหล็กฟอสฟอรัส วิตามิน
ซี และเบตาแคโรทีน อีกทั้งยังสามารถลดน�้ำตาลในหลอดเลือดได้ แล้วยังมีสรรพคุณในการ
ช่วยเพิ่มน�้ำนมมารดา ลดไข้ระดู ท�ำให้เลือดสมบูรณ์ บ�ำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง และยังมี
กากใยอาหารมากที่มีผลต่อระบบขับถ่ายได้ดี ปลีกล้วยจึงเป็นอาหารสมุนไพรอีกชนิดหนึ่ง
ที่เหมาะส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอีก
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันบ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สนับสนุนโดย :
		
		
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
:
ที่อยู่
:
		
E-mail
:
โทรศัพท์
:
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน		
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริษัท พลีพรีม จ�ำกัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 6 ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ann.mjubi@gmail.com
09 8829 6896

FOOD

Banana Blossom Tea (Plee Preme)

Product details
Banana Blossom Tea, with Vitamin C, A, E, fiber and potassium reduces the
blood sugar level, for mother with a baby, this product increase the breast
milk supply.
Platform : Technology Business Incubation of Maejo University Science Park

Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization		 Science Park Promotion Agency (SPA)
Cooperation with : Maejo University Bussiness Incubator
Produced by
: Plee Preme Co.,ltd
Address
: Maejo University Science Park, 63 Moo 6,
Nong Han Sub-district, San Sai District,
		 Chiang Mai 50290
E-mail
: ann.mjubi@gmail.com 		
Phone number : 09 8829 6896
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ปลาสลิดอ้ายธี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ปลาสลิดแปรรูป ปลาสลิดอบกรอบ น�ำ้ พริกปลาสลิด ปลาสลิดแดดเดียว
การน�ำ วทน. ไปสนับสนุน : การแปรรูปปลาสลิด และการยืดอายุผลิตภัณฑ์
ขนาด และ ราคา : 200 กรัม ราคา 270 บาท , ขนาด 100 กรัม ราคา 150 บาท

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
		 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ�ำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)
ร่วมกับ
: ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตโดย
: นาย สุธี สมานมิตร
ที่อยู่
: 394/2 หมู่ 11 ต�ำบลคลองด้าน อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
		 10560
E-mail
:
โทรศัพท์
: 08 1710 6733
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Prasalid-Aitee

Product details
Product characteristics Bang Bo organic gouramy fish Fried,Crispy Original Flavor
Supported by Science Technology and Innovation
Size and/or Price: 270 Baht / 200 g., 150 Baht/100 g.

Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization
Regional Coordination (East Region) Ministry of
		 Science and Technology 		
Cooperation with : Samutpakarn Community Development Office
Produced by
: Mr. Sutee Samanmits
Address
: 394/2 Moo11, Klongdarn Sub-district, Bangbor
		 District, Samutprakan 10560
E-mail
:		
Phone number : 08 1710 6733
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กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ�่ำ :
คุ๊กกี้สมุนไพร ขนมเปี๊ยะ ขนมไทย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ�่ำ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร จากโครงการ
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักวิจัยจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ถ่ายทอดกระบวนการผลิตและคิดวิจัยปรับปรุงสูตรคุ๊กกี้
สมุนไพรชนิดต่างๆ
ขนมเปีย๊ ะ และขนมไทยทีม่ สี ว่ นผสมของสมุนไพรพืน้ บ้าน นอกจากนีก้ ระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยียังสนับสนุนการพัฒนาเตาอบขนม และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ด้วย
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 ประจ�ำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5)
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลิตโดย
: กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ�่ำ			
ที่อยู่
: หมู่ 18 ซ. ล�ำลูกกา 41 ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
		 12120
E-mail
:		
โทรศัพท์
: 09 8265 2508
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Klum Phathana Stri Chumchon Yen Cham :
Herbs Cookies, Chinese Pastry, Thai Dessert

Product details
Science Villages inherited food technology for Klum Phathana Stri Chumchon Yen
Cham. Rajamangala University of Technology Thunyaburi is Clinical Technology
with technology transfer and research improve the formula Herbs Cookies,
Chinese Pastry and mixture of traditional herbs in Thai Dessert. In addition to
Ministry of Science and Technology to support the development of Bakery
Oven and packaging.
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization		 Regional Coordination (Central Region) Ministry
		 of Science and Technology
Coorperate with : Rajamangala University of Technology Thunyaburi
Produced by : Klum Phathana Stri Chumchon Yen Cham
Address
: Moo 18, Soi Lam Luk Ka 41, Khu Khot Sub-district,
		 Lam Luk Ka District, PathumThani 12120
E-mail
:		
Phone number : 09 8265 2508
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มะขามป้อมแช่อิ่ม นางสนม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
วทน. ทีน่ ำ� ไปสนับสนุน: การเพิม่ มูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อมิ่ (พัฒนากระบวนการ
ผลิตมะขามป้อมแช่อิ่ม พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มะขามป้อมแช่อิ่ม)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ขึ้นทะเบียน OTOP)
มะขามป้อมแช่อิ่ม ไซส์ใหญ่ กิโลกรัมละ 200 บาท

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
(คูปองวิทย์เพื่อโอทอป)
ร่วมกับ
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลิตโดย
: วิสหากิจชุมชนแก้วสมใจ
ที่อยู่
: 450 หมู่ 6 ต�ำบลย่านยาว อ�ำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
E-mail
: nuttiq@gmail.com
โทรศัพท์
: 035 504 043
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Nang Sanom Indian Gooseberry
Preserve

Product details
Product characteristics: Indian Gooseberry Preserve
Supported by Science Technology and Innovation: Adding value and developing
products compote.
Standard: OTOP
Price : 1000g./200 Baht

Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS) (STI Coupon
		 for OTOP Upgrade)
Coorperate with : Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Produced by : Keaw Som Jai Community Enterprise
Address
: 450 Moo 6, yan Yao Sub-district, Sam Chuk District,
		 Suphan Buri 72130
E-mail
: nuttiq@gmail.com
Phone number : 035 504 043
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วิสาหกิจชุมชนป้าอรหนองเสือ :
กล้วย ผักและผลไม้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กล้วย : เป็นผลผลิตทางการเกษตรทีส่ ามารถปลูกได้ทกุ ภูมภิ าคของประเทศไทย อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี เป็นอีกพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกกล้วย เพื่อจ�ำหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ แต่พนื้ ทีด่ งั กล่าวประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมใหญ่ในปี 2554 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (สสนก.) ได้เข้าไป
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่ชุมชนหนองเสือ ท�ำให้ปัจจุบันชุมชน
สามารถบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ทีไ่ ด้ดว้ ยตนเอง และส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
โดย ศวภ.5 ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 ประจ�ำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5)
ร่วมกับ
: อบต. บึงบา อ�ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ผลิตโดย
: วิสหากิจชุมชน ป้าอรหนองเสือ
ที่อยู่
: 96 หมู่ 3 ต�ำบลบึงบา อ�ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
E-mail
:		
โทรศัพท์
: 08 1927 9954, 02 1153 652
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‘Pa On’ Community enterprise in Nong
Suea : Bananas, fruits and vegetables

Product details
Banana: The agricultural products can be grown in all regions of the country.
Amphur Nong suea, Pathum Thani, Another area in which the bananas. Available
for both domestic and foreign. But those areas experiencing flooding in the
year 2011. Hydro and Agro Informatics Institute the latest technology in water
management in the area. Currently, communities can make water management
in the area on their own. Ministry Of Science and Technology, Coordination
Centre following the results of operations and technology in various fields. To
promote continuous professional farmers.
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization 		 Regional Coordination (Central Region) Ministry
		 of Science and Technology
Cooperation with : Subdistrict Administrative Organization Bungba
Nong Suea PathumThani
Produced by
: Pa-On Nong Suea Community Enterprise
Address
: 96 Moo3, Bung ba, Sub-district, Nong Suea
District, PathumThani 12170			
E-mail
:
Phone number : 08 1927 9954, 02 1153 652
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COSMECEUTICALS AND

COSMETICS
เวชสำ�อางและเครื่องสำ�อาง

เวชส�ำอางและ
เครื่องส�ำอาง

ยาสีฟันสมุนไพรสกัดตรา ช่อคูน
สูตรโบราณ “ทันตะมูลา”

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ยาสีฟันสมุนไพรชนิดครีม เลือกสรรส่วนผสมที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาสูตรและผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ใบรับแจ้งเลขที่ 10-1-5987779
ขนาดบรรจุ 100 กรัม ราคาปกติ 299 บาท

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
Email
โทรศัพท์
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  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รายสาขา 2 เกษตรแปรรูป
: วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
: บริษัท ช่อคูน จ�ำกัด
: เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ต�ำบลประชาธิปัตย์
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
: chorkoon.herb@gmail.com    
: 09 4191 5146, 09 4562 3249

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

CHORKOON Natural
Toothpaste

Product details

Gentle & Healthy, Multi-protection, Complete Care
Made from all natural ingredients; SLS Free, No Synthetic Sodium Fluoride,
No Synthetic Chemicals
Supported by Science Technology and Herbology Innovation
Thai FDA registering Number 10-1-5987779
100g / 299 Baht
Supporter
: Nation Science and Technology Development
Organization
Agency (NSTDA)
		
Innovation Technology Assistant Program (ITAP)
Department Of IndustRriAal Promotion (DIP)
Corperate with : Thai Traditional Medicine College Rajanangala
University Of Technology Thanyaburi
Produced by : Chor Koon Co.,ltd				
Address
: 8 Pahonyotin Road, Pachatipat
  Sub-district, Tanyaburi District,
   
  Patumtani 12130
E-mail
: chorkoon.herb@gmail.com    
Phone number : 09 4191 5146, 09 4562 3249
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เวชส�ำอางและ
เครื่องส�ำอาง

ครีมมาส์กหน้าและสบู่เบลลิส

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ครีมมาสก์หน้าและสบู่เบลลิสซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มความกระจ่างใสของผิวหน้า 
และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
กระบวนการสกัดสารแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรีแ่ ละเทคโนโลยี Encapsulation
ของวิตามินอีและซี
ครีมมาสก์หน้า (1,950 บาท) และ สบู่เบลลิส (270 บาท)
เป็นงานร่วมวิจัยกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
ร่วมกับ
: ศูนย์ค้นคว้าวิจัย และ พัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ผลิตโดย
: บริษัท เบลลิสบิวตี้ จ�ำกัด 					
ที่อยู่
: 29/11 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
E-mail
: svongvichit@gmail.com
โทรศัพท์
: 08 9151 6111, 08 6825 8111
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COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Facial Mask and Cleansing Soap
BELL-IS

Product details
Facial Mask & Rejuvenated Cream and Facial-Cleansing Soap for Skin
Clarity and Collagen Activation
Process for Extraction of Anthocyanin from Riceberry Rice with Liposomal
Vitamin C and E
Facial Mask (1,950 Baht) & Facial-Cleansing Soap (270 Baht)
Co-Research with Naresuan University
Supporter
Organization

: Nation Science and Technology Development
Agency (NSTDA)
Innovation Technology Assistant Program (ITAP)

Coorperate with : Drug Discovery Center, Thammasat University and
National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology
Produced by : Bellis Beauty Co., Ltd
Address
: 29/11 Moo 4 Srichan Road, Nai Mueang Sub-district,
Muang Khon kaen District, Khon Kaen 40000
E-mail
: svongvichit@gmail.com
Phone number : 08 9151 6111, 08 6825 8111
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เวชส�ำอางและ
เครื่องส�ำอาง

ชาลีน อายซีรัม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
อายซีรมั ดูแลผิวรอบดวงตาอย่างอ่อนโยน บ�ำรุงอย่างล�ำ้ ลึกด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ
ให้ผิวรู้สึกกระชับ แลดูเรียบเนียน และรอยหมองคล�้ำแลดูจางลง
ขนาด/ราคา : 10 มล. ราคา 390 บาท

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
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สนับสนุนโดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
ร่วมกับ
: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลิตโดย
: บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จ�ำกัด				
ที่อยู่
: 99 หมู่ 9 ต�ำบลท่าโพธิ์ อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก
  จังหวัดพิษณุโลก 65000
E-mail
: ch.prattana@gmail.com
โทรศัพท์ : 08 1532 8115

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Shalynn Eye Serum

Product details
Product characteristics : The gentle eye treatment product possessing
with light formula, enhance the result of the treatment, deeply moisture
the skin and strengthen eye-area skin elasticity and firmness effectively.
Size/Price : 10 ml. 390 Baht

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Thailand Center of Excellence for Life Sciences
  (Publice Organization (TCELS)
: Naresuan University Business Incubation Center
: Eastern Essence Co.,Ltd. 				
: 99 Moo 9, ThaPho Sub-district,
Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000
E-mail
: ch.prattana@gmail.com  
Phone number : 08 1532 8115

157

เวชส�ำอางและ
เครื่องส�ำอาง

ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลุม่ อาชีพสมุนไพรบ้านเพ็ญอ�ำพันธ์ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น เจลสมุนไพรแฮร์โทนิค
ครีมบ�ำรุงผิวหน้า/ผิวกาย ผงขัดผิวสมุนไพร โทนเนอร์ โสมผสมแตงกวา  ครีมนวดผม
ซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ละชนิดมีประโยชน์และสรรพคุณต่างกัน เช่น ช่วยในการบ�ำรุง
ผิวให้กระจ่างใส ท�ำให้ผิวชุ่มชื่น ไม่แห้งกร้าน และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิว การเตรียม
สารสกัดสมุนไพร หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส�ำอางว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป
(GHP) และร่วมพัฒนา จนผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวของกลุม่ ได้รบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว มผช.551/2553
ผลิตภณฑ์ ขนาด : 100 มล. ราคา 149 บาท, 400 มล. 385 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
: 			
: กลุ่มอาชีพสมุนไพรบ้านเพ็ญอ�ำพันธ์				
: 117/1 ซอย 7 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
: 		
: 0 2277 1483, 08 1870 1225

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Herbal Body Cream and Lotion

Product details

Baan Phen Amphan herbal group has produced the cosmetics products such as
herbal gel hair tonic, herbal cream/lotion, body scrub, Cucumber-Ginseng toner and
hair conditioner. Their herbal formulas used in the products provide different the
various benefits to the skin such as promote skin radiance, prevent dryness and
do not cause skin irritation. Ministry of Science and Technology by Department of
Science Service has conducted a technology transfer of a Good Hygienic Practice
(GHP) and also improved the production process of herbal cream/lotion and herbal
extract preparation. Therefore the groups can improve their product quality.  Finally,
the product passed the standard requirements and be certified for Thai community
product standard (TCPS).Thai community product standard : TCPS 551-2553 (2010)
Size and/or Price : Size 100 ml. price 149 baht, Size 400 ml. 385 baht
Supporter
: Department of Science Service (DSS)
Organization
Coorperate with :		
Produced by : Baan Phen Amphan herbal group 			
Address
: 117/1 Soi 7, Phutthamonthon Sai 2 Road,
   Bang Khae Nuea Sub-district, Bang Khae District, Bangkok
E-mail
:		
Phone number : 0 2277 1483, 08 1870 1225
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เวชส�ำอางและ
เครื่องส�ำอาง

น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับกลุ่มน�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสวนลุงสงค์ได้พัฒนา
กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ความใส มีกลิ่นที่ดี มีน�้ำและสิ่งที่ระเหยได้ที่อุณหภูมิ 105
องศาเซลเซียส ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของน�้ำหนัก ไม่พบสารปนเปื้อนโลหะหนัก และมี
ปริมาณจุลินทรีย์ไม่เกินมาตรฐาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ น�้ำมันมะพร้าว มผช.670/2547
ผลิตภัณฑ์ ขนาด 1,000 ซีซี ราคา 600 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
:
: กลุ่มน�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสวนลุงสงค์
: 109 หมู่ 3 ต�ำบลบางใบไม้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
: 		
: 09 0152 1057

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Cold-Pressed Coconut Oil

Product details
The production process of cold-pressed coconut oil is developed by
Department of Science Service and Suanlungsong Cold-Pressed of
Coconut Oil to conform the Thai community product standard (TCPS).
The product is a clear solution with natural fragrance. Water and volatile
compounds that evaporated at 105ºC should not exceed 0.2 percent by
weight. Moreover, the contaminated heavy metals and microorganism level
should not over TCPS limit.
Thai community product standard : TCPS 670-2547 (2004)  
Size 1,000 cc. and Price 600 baht
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Department of Science Service (DSS)

:
: Suanlungsong Cold-Pressed of Coconut Oil
: 109 Moo 3, Bang Baimai Sub-district, Muang District,
Surat Thani 84000
E-mail
: 		
Phone number : 09 0152 1057
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เวชส�ำอางและ
เครื่องส�ำอาง

สบู่ก้อนสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลุ่มอาชีพบ้านสบู่ได้พัฒนาสูตรสบู่ก้อนสมุนไพรจากน�้ำมันพืชท�ำปฏิกิริยากับด่าง
เกิดเป็นสบู่กับกลีเซอรีน ซึ่งกลีเซอรีนที่ได้จากปฏิกิริยา  เป็นกลีเซอรีนธรรมชาติ
ช่วยบ�ำรุงผิวให้ชมุ่ ชืน้ ไม่แห้งกร้าน ใช้แล้วไม่กอ่ ให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว โดย วศ. ได้
ช่วยปรับสูตรสบูก่ อ้ นให้มปี ริมาณไขมัน และปริมาณไฮดรอกไซด์ทเ่ี หมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และให้คำ� ปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุงสถานทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอางให้ถูกสุขลักษณะ การเก็บรักษาคุณภาพสบู่ก้อน สบู่ที่ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ สบู่กวาวเครือขาว – น�้ำแร่ สบู่แตงกวา สบู่ขมิ้น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน มผช.94/2552
ขนาด และ/หรือ ราคา (ราคาก้อนละ 35 - 100 บาท)
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์

162

: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
: 		
: กลุ่มอาชีพบ้านสบู่
: 76 หมู่ 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แยก 8 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
: 		
: 08 6524 2552

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Herbal Soap Bar

Product details

Baansabu group produces herbal soap bar by saponifying vegetable
oil and sodium hydroxide. This chemical reaction produces soap and
glycerin. Glycerin in the finished product of handmade soap is a natural
humectant, which retains the moisture, prevents skin dryness and does
not cause skin irritation. Department of Science Service has developed
the soap formula which contains the appropriate fat content and
retained hydroxide concentration according to Thai Community Product
Standard (TCPS). The TCPS certified soaps are Pueraria mirifica-mineral
water soap bar, cucumber soap bar and curcumin soap bar.
Thai community product standard : TCPS 94-2552 (2009)  
Size and/or Price : 35 - 100 baht/ Price
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Department of Science Service (DSS)

:
: Baan sabu group
: 76 Moo 4 Prasertmanukij Road, Jorakaebua Sub-district,
Ladprao District, Bangkok 10230
E-mail
: 		
Phone number : 08 6524 2552
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เวชส�ำอางและ
เครื่องส�ำอาง

สบู่ก้อนกลีเซอรีนสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านรินรณี มีผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางสมุนไพร เช่น ผลิตภัณฑ์
บ�ำรุงผิวมะหาด สบูม่ ะหาด สบูไ่ วท์เทนนิง่ สบูแ่ ครอทมะละกอ สบูน่ ำ�้ นมข้าว และสบูห่ วั ไชเท้า 
มีสว่ นผสมของสมุนไพรชนิดต่างๆ ช่วยในการบ�ำรุงผิว ท�ำให้ผวิ ชุม่ ชืน้ ไม่แห้งกร้าน ไม่กอ่ ให้
เกิดการระคายเคืองต่อผิว กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้นำ� ตัวอย่างสบูก่ อ้ นกลีเซอรีนของ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านรินรณี มาทดสอบหาปริมาณกลีเซอรีน ปริมาณคลอไรด์ และ
ปริมาณไฮดรอกไซด์ พบว่าปริมาณกลีเซอรีนต�่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานก�ำหนด วศ. จึงได้
ปรับสูตร และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกระบวนการผลิต จนสบู่ก้อนมะหาด สบู่ไวท์เทนนิ่ง
สบู่แครอทมะละกอ สบู่น�้ำนมข้าว และสบู่หัวไชเท้า ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านรินรณี
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบู่ก้อนกลีเซอรีน (มผช.665/2553)  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนกลีเซอรีน มผช.665/2553
ขนาด และ ราคา ขนาด 65 กรัม ราคา 70 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
:		
: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านรินรณี
: 44/105-106 หมู่ 5 ต�ำบลขวัญเมือง อ�ำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
: 		
: 08 6521 9021, 08 9612 9144

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Herbal Glycerine Bar Soap

Product details

Rinranee Herbal Community Enterprise produces various range of herbal
cosmetics such as mahaad body cream/lotion, mahaad soap, whitening soap,
carrot-papaya soap, rice milk soap and white radish soap. The herbal extracts
in the products help to promote the moisture of the skin and prevent dryness
without making irritation. This group faced the problem that the glycerine
content in the soaps was less than that of the standard (less than 20%). Ministry
of Science and Technology by Department of Science Service conducted a
technology transfer to improve the soap formula and the production process
as well. Eventually, the products passed the standard requirements and be
certified for Thai community product standard (TCPS).
Thai community product standard : TCPS 665-2553 (2010)  
Size and Price : Size 65 g. , Price 70 baht
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Department of Science Service (DSS)

:
: Rinranee Herbal Community Enterprise
: 44/105-106 Moo 5 Khwan Mueang Sub-district,
Bang Pahan District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13220
E-mail
: 		
Phone number : 08 6521 9021, 08 9612 9144
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สบู่ก้อนกลีเซอรีนโปรตีนไหม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กลุม่ อนุรกั ษ์ธรรมชาติสบูโ่ ปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่ายได้มกี ารน�ำโปรตีนไหมมาเป็น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สบูก่ อ้ นกลีเซอรีน ซึง่ มีสรรพคุณทีด่ ใี นการบ�ำรุงรักษาผิวพรรณ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้นำ� ตัวอย่างสบูก่ อ้ นกลีเซอรีนโปรตีนไหมมาทดสอบหา
ปริมาณกลีเซอรีน ปริมาณคลอไรด์ และปริมาณไฮดรอกไซด์ และได้ลงพืน้ ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา
เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะจนสบู่ก้อนกลีเซอรีนโปรตีนไหม
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนกลีเซอรีน มผช.665/2553
ขนาด และ ราคา ขนาด 80 กรัม, ราคา 70 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
:		
: กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่าย
: 520 หมู่ 2 ต�ำบลหนองสาหร่าย อ�ำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
72170
: 		
: 08 6702 8676

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Silk Protein Glycerine Soap Bar

Product details

Ban Nong Sarai group had developed a Glycerine soap bar with natural
silk protein. The silk protein in the product good helps to promote a
healthy skin. Ministry of Science and Technology by Department of Science Service has conducted a technology transfer to improve the soap
formula and the production process as well. Eventually, the products
passed the standard requirements and be certified for Thai community
product standard (TCPS).
Thai community product standard : TCPS 665/2553 (2010)  
Size and Price : Size 80 g. , price 70 baht
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Department of Science Service (DSS)

:
: Conservation of natural silk protein soap Ban Nong Sarai
: 520  Moo 2 , Nong Sarai Sub-district, Don Chedi District,
Suphan Buri 72170
E-mail
: 		
Phone number : 08 6702 8676
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โลชั่นมะหาดกันแดดทองค�ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนากระบวนการผลิตโลชั่นมะหาดกันแดดทองค�ำของ
กลุม่ บ้านเทวินทร์สมุนไพร เพือ่ แก้ปญ
ั หาการแยกชัน้ ของผลิตภัณฑ์ โดยให้คำ� ปรึกษา
เกี่ยวกับการปรับสูตรของโลชั่น รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มคี วามคงสภาพ ไม่แยกชัน้ ไม่ตกตะกอน มีกลิน่ ทีด่ ี
มีคา่ ความเป็นกรด-ด่างอยูใ่ นช่วง 5.0-8.0 ไม่พบสารปนเปือ้ นโลหะหนัก และมีปริมาณ
จุลินทรีย์ไม่เกินมาตรฐาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว มผช.551/2553
ขนาด และ/หรือ ราคา ขนาด 120 มิลลิลิตร ราคา 150 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
168

: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
:
: กลุ่มบ้านเทวินทร์สมุนไพร
: 12/4 หมู่ 6 ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
: 		
: 08 1596 9334

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Gold and Mahad Sunscreen Lotion

Product details

Department of Science Service has helped to improve the production
process of gold mahad sunscreen lotion by Baan Tewin Herbal group
to overcome a separated-texture problem. The formula and process was
adjusted according to GHP and Thai Community Product Standard (TCPS).
The TCPS certified gold mahad sunscreen lotion has a homogenous
texture and a nice scent. Acceptable pH values should lie in the range 5.0
to 8.0. In addition, the contaminated heavy metals and microorganism level
are also under TCPS limit.
Thai community product standard : TCPS 551-2553 (2010)  
Size and/or Price : size 120 ml and price 150 baht
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Department of Science Service (DSS)

:
: Baan Tewin herbal group
: 12/4 Moo 6, Ban Chang Sub-district,  Ban Chang District,
Rayong 21130
E-mail
: 		
Phone number : 081 596 9334
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น�้ำอบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษากลุ่มเครื่องหอม สิริกรเกี่ยวกับกระบวน
การผลิต การจัดสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ลักษณะทั่วไป ความเป็นกรด-ด่าง ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของเครื่องหอม
สิริกรได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น�้ำอบผลิตจากดอกไม้และพืชพรรณที่มีกลิ่นหอม
โดยการต้มและแต่งกลิ่นด้วยเครื่องหอม น�้ำอบที่ได้รับมาตรฐานเป็นของเหลวใส มีแป้งหิน
ตกตะกอนเมื่อวางทิ้งไว้ ไม่พบส่วนที่เป็นน�้ำมันลอยเหนือน�้ำอบ มีสีและกลิ่นหอมตาม
ธรรมชาติของน�้ำอบ ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.5-8.0
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน�้ำอบ มผช.257/2547
ขนาด และ ราคา สูตรต้นต�ำรับ ขนาด 90 กรัม ราคา 35 บาท
         สูตรธรรมชาติจากดอกมะลิ/กุหลาบ 50 กรัม ราคา 125 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
: 		
: กลุ่มสิริกรเฮอเบิลฮับ (เครื่องหอม สิริกร)
: 119/46 หมู่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
: 		
: 08 1732 7971

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Aroma Water

Product details

Department of Science Service has recommended Krueng Hom Sirikorn
group to handle a hygienic production and a work area as well as a
product analysis to be approved by Thai Community Product Standard
(TCPS). Aroma water is made from fragrant flowers and plants. Water
extract mixed with incense and perfumed powder. The TCPS certified
aroma water consists of clear liquid with the powder settling down at
the bottom of container. There should not show any evident of oil on
the liquid surface. This product has a natural color and fragrance. The
pH range is valid between 5.0 to 8.0.
Thai community product standard : TCPS 257-2547 (2004)  
Size and Price Original formula - size 90 g and price 35 baht
            Floral formula - size 50 g and price 125 baht
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Department of Science Service (DSS)

:
: Sirikorn Herbal Hub group (Krueng Hom Sirikorn)
: 119/46 Moo 5, Bang Kruai - Sai Noi Road, Bang Si
    Thong Sub-district, Bang Kruai District, Nonthaburi 11130
E-mail
: 		
Phone number : 08 1732 7971
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แชมพูสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนา ประสบปัญหาด้านจุลนิ ทรียใ์ นแชมพู
สมุนไพรเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงให้ค�ำแนะน�ำ
เกีย่ วกับการปรับสูตรผสม กระบวนการผลิต และการจัดสถานทีผ่ ลิตให้ถกู สุขลักษณะ  
ท�ำให้แชมพูผสมดอกอัญชัน  แชมพูประค�ำดีควาย  และแชมพูผสมงาด�ำ และใบบัวบก
ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนา ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
แชมพู ผลิตภัณฑ์ต้อง มีลักษณะเป็นเนื้อเดียว ไม่มีสิ่งแปลกปลอม มีสีและกลิ่นที่ดี
ตามธรรมชาติของแชมพู
ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 4.5 – 8.0
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพู มผช. 92/2552
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
           
E-mail
โทรศัพท์

172

: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
: 		
: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนา
: 60/264 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510
: 		
: 08 1345 2946

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Herbal Shampoo

Product details

Romyen 5 Pattana Herbal Community Enterprise encountered a microbial
content in shampoo which exceeded the Thai Community Product
Standard (TCPS) limit. Department of Science Service has suggested
the appropriate formulation, the hygienic production and work area
which are in agreement with the standard requirements. Now, butterfly
pea shampoo, Soap nut tree shampoo as well as gotu kola and black
sesame mixed shampoo were certified by TCPS. These shampoos have a
homogeneous texture and contain natural colors and scents.
Valid pH values lie in the range 4.5 to 8.0.
Thai community product standard : TCPS 92-2552 (2009)
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Department of Science Service (DSS)

:
: Romyen 5 Pattana Herbal Community Enterprise
: 60/264 Phraya Suren Road, Bang Chan Sub-district,  Khlong
Samwa District, Bangkok 10510
E-mail
: 		
Phone number : 08 1345 2946
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แชมพูสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพรของกลุ่มสุทธิโอสถประสบปัญหาไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และเกิดการตก
ตะกอน นอกจากนีย้ งั พบว่าเส้นผมกระด้างหลังจากการสระ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จึงได้พฒ
ั นากระบวนการผลิตแชมพูสมุนไพรและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุม่ สุทธิโอสถ  
โดยการลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ การเตรียมสารสกัดสมุนไพร ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ และสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยแก่
ผู้บริโภคและได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ มีความเป็นเนื้อเดียว
ไม่มีสิ่งแปลกปลอม มีสีและกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของแชมพู ความเป็นกรด-ด่าง
อยู่ในช่วง 4.5 – 8.0
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพู มผช. 92/2552
ขนาด และ ราคา (ขนาด 240 มล. ราคา 200 บาท)
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
:
: กลุ่มสุทธิโอสถ
: 750/6 หมู่ 2 ต�ำบลท่าม่วง อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
: 		
: 08 1344 5623

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Herbal Shampoo

Product details

Suthi-osote herbal shampoos had several problems in product quality
before such as texture separation and hair roughness after use. Department
of Science Service helped the Suthi-osote group on conductivity a
technology transfer on process development, raw material selection,
herbal extraction and shampoo formulation. A good hygienic practice
(GHP) was also suggested to ensure that herbal shampoos are safe
and certified by Thai Community Product Standard (TCPS). Now, the
Suthi-osote herbal shampoos have a homogeneous texture as well as
natural colors and scents. The pH range is between 4.5 to 8.0.
Thai community product standard : TCPS 92-2552 (2009)  
Size and Price : size 240 ml. and price 200 baht
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Department of Science Service (DSS)

:
: Suthi-osote group
: 750/6 Moo 2, Tha Muang Sub-district,Tha Muang district,
Kanchanaburi 71110
E-mail
: 		
Phone number : 08 1344 5623
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แชมพูส�ำหรับสุนัข

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงได้พฒ
ั นาสูตรและกระบวนการ
ผลิตให้ถูกสุขลักษณะและสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ส่วนประกอบต้องมีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์มี
ความคงสภาพ ไม่แยกชั้น ไม่ตกตะกอน มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.0-8.0
มีปริมาณจุลินทรีย์ไม่เกินมาตรฐาน มีส่วนประกอบของสมุนไพรหลายชนิด ได้แก่
บอระเพ็ด ใบหมี่ ประค�ำดีควาย ไพล และขมิน้ ช่วยบ�ำรุงขนและผิวของสุนขั สามารถ
ท�ำความสะอาดขนสุนัขได้ดี ก�ำจัดกลิ่นตัวสุนัขได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช.553/2547
ขนาด และ ราคา ขนาด 1000 ซีซี ราคา 200 บาท
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
:
: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
: 322/1 หมู่ 3 ต�ำบลทัพหลวง อ�ำเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
: 		
: 08 1193 0511

COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Dog Shampoo

Product details

Dog shampoo was formulated by Sufficiency Economy Promotion Community
Enterprise. The processes were developed with hygienic production to
achieve Thai Community Product Standard (TCPS). The product contains
safe ingredients together with various natural herb extracts from heart-leaved
moonseed, litsea glutiosa, soap nut tree, cassumunar ginger and curcuma.
These herbs provide not only hair and skin nourishment but also remove
dog odor removal. The shampoo has a homogenous texture. The pH range
is valid between 5.0 to 8.0. The presence of microorganisms in the product
do not exceed TCPS limit.
Thai community product standard : TCPS 553-2547 (2004)  
Size and Price : size 1,000 cc. and price 200 baht
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Department of Science Service (DSS)
:		
: Sufficiency Economy Promotion Community Enterprise
: 322/1 Moo 3, Thapluang Sub-district, Muang District,
Suphanburi 72240

E-mail
: 		
Phone number : 08 1193 0511
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สโนว์เกิร์ล ไรซ์เบอร์รี่ เฟเชียล ครีม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ครีมเนื้อเจลสูตรบางเบา
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ GMP
ขนาด และ ราคา 6 กรัม/ซอง/ 39 บาท

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
: บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จ�ำกัด
ที่อยู่
: 319/50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                    กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail
: sales.naturerich@gmail.com
โทรศัพท์
: 08 8772 7789
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Snowgirl Riceberry Facial Cream

Product details

Product characteristics Light White Gel Cream
Supported by National Innovation Agency      
Standard GMP (Good Manufacturing Practice)
Size and/or Price 6g/39 Baht

Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: National Innovation Agency (NIA)

:
: Siam Natural Product Co.,Ltd.
: 319/50 Vibhawadee Rungsit Road, Samsaennai
Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400
E-mail
: Sales.naturerich@gmail.com
Phone number : 08 8772 7789
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สบู่ตาลโตนด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : สบู่สมุนไพรผสมตาลโตนดในรูปทรงลูกตาล ช่วยให้ผิวพรรณ
ผ่องใส ไม่เหี่ยวย่น ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ลดสิว ฝ้า กระ จุดด่างด�ำ
การใช้ วทน. : การผลิตสบู่ และการจัดท�ำมาตรฐาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : มผช. โอทอป
ราคา/ขนาด : 100 บาท (ปริมาณ 80 กรัม)
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี ส�ำนักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นา เล
ที่อยู่
: 11/4 หมู่ 7 ต�ำบลท่าหิน อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
E-mail
: sales.naturerich@gmail.com
โทรศัพท์
: 08 1275 7156 ติดต่อ คุณพูนทรัพย์ ชูแก้ว
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Palmyra Palm Soap

Product details

Product characteristics : Herbal soap with Palmyra palm in shape of
toddy palm fruit, it keeps skin healthy, moisturize, anti-aging and reduce
acne and freckle
ST&I application : soap technology, packaging development and standard
preparation
Product standard : OTOP Thai Industrial Standard Institute
Price/Size : 100 Baht (80 grams)
Supporter
: Office of the Permanent Secretary Ministry of  Science
Organization
and Technology (OPS)
Cooperation with : Clinic of Technology, Research and Development
Office, Prince of Songkla University (PSU)
Produced by
: Node Na Le, Palmyra palm soap group
Address
: 11/4 Moo 7, Tha Hin Sub-district, Sathing Phra District,
Songkhla, 90190
E-mail
: Sales.naturerich@gmail.com
Phone number : 08 1275 7156 (Khun Poonsap)
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น�้ำตาลโตนดผง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : น�้ำตาลโตนดผง ผลิตจากน�้ำตาลแท้ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน
ไม่ใส่สารกันบูดเพิ่มความหอมหวานให้กับชา กาแฟ และอาหารต่าง ๆ
การใช้ วทน. : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ราคา/ขนาด : ขวดละ 80 บาท / ถุงละ 200 บาท

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ
: คลินิกเทคโนโลยี ส�ำนักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นา เล
ที่อยู่
: 11/4 หมู่ 7 ต�ำบลท่าหิน อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
E-mail
:
โทรศัพท์
: 08 1275 7156
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Organic Palmyra Palm Sugar

Product details

Product characteristics : Organic Palmyra Palm Sugar, 100% from natural
no chemical and food preservative .. increase taste for your tea, coffee
and other foods.
ST&I application : Packaging Technology
Price/Size : 80 Baht/Bottle, 200 Baht/Pouch
Supporter
: Office of the Permanent Secretary Ministry of  Science
Organization
and Technology (OPS)
Cooperation with : Clinic of Technology, Research and Development
Office, Prince of Songkla University (PSU)
Produced by
: Node Na Le, Palmyra palm soap group
Address
: 11/4 Moo 7, Tha Hin Sub-district, Sathing Phra District,
Songkhla, 90190
E-mail
:
Phone number
: 08 1275 7156
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ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากสารจากธรรมชาติซงึ่ เป็นสมุนไพรคุณภาพ ทีม่ สี รรพคุณรักษา และดูแล
เส้นผมทุกสภาพผม อาทิ เช่น แชมพู และ ครีมนวดผม
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน พัฒนามาตรฐานการผลิต (โรงเรือน)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.,อย.
ราคา 85 บาท

สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
:		
ผลิตโดย
: บริษัท เนเชอร์รอล เอสเซ็นส์ จ�ำกัด
ที่อยู่
: 290/67 ซอยรามค�ำแหง 122 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail
:
โทรศัพท์
: 0 2372 1370, 08 1441 0537
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Herbal Hair Treatment

Product details

All ingredient made from naturally herb, the benefits of product are
help and maintain hair and scalp better.
Technology support To develop the manufacturing process
Standard Product and manufacturing place certified by Thai FDA
Price 85 baht/each

Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization
Research
Cooperation with :		
Produced by
: Natural Essences Co.,ltd
Address
: 290/67 Soi Ramkhamhaeng 122, Sapansoog
		
Sub-district, Sapansoog District, Bangkok 10240
E-mail
:
Phone Number : 0 2372 1370, 08 1441 0537
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สบู่จากน�้ำมันถั่วดาวอินคา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สบู่ใสล้างหน้าจากน�้ำมันถั่วดาวอินคา อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว ช่วยให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื้น
ไม่แห้งตึง ลดการสะสมของสิว
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากน�้ำมันถั่วดาวอินคา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย., มผช.
ราคา 65 บาท

สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
:		
: เอกรักษ์ แบรนด์
: 192 หมู่ 9 ต�ำบลขมิ้น อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
:
: 09 6606 3656
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Dow Inca soap

Product details

The active ingredients , Its come form Sacha inchi , It’ can be apply all
skins like skin care, moisturizing and reduce acne
Technology support To develop the formula and manufacturing process
To develop a packaging
Standard Product certified by Thai FDA
Price 65 baht/each
Supporter
Organization
Cooperation with
Produced by
Address
E-mail
Phone Number

: Thailand Institute of Scientific and Technological
Research (TISTR)
:		
: Aekkarak Brand
: 192 Moo 9, Kamin Sub-district, Mueng District,
Sakonnakorn 47000
:
: 08 6606 5656
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เครื่องส�ำอางจากสารสกัดแมงกะพรุน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ น�ำสารสกัดแมงกะพรุนไทยมาพัฒนาจนเป็นซีรั่มสูตรเข้มข้นช่วย
ต้านอนุมูลอิสระ ฟื้นฟูผิว ลดความหมองคล�้ำ
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : อย.
ราคา 1,800 บาท

สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ
:		
ผลิตโดย
: บริษัท เพิร์ล ซีฟู้ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่อยู่
: 127/12 ต�ำบลแม่กลอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
E-mail
:
โทรศัพท์
: 09 8562 9562
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Cosmetic made form jellyfish extraction

Product details

Essential benefits substance from jellyfish, develop to serum to apply
on face and neck, the benefit of serum to recovery skin from pollution
and reduce dark spot.
Technology support To develop the formula and manufacturing process
Standard Product certified by Thai FDA
Price 1800 bath/each
Supporter
Organization
Cooperation with
Produced by
Address
E-mail
Phone Number

: Thailand Institute of Scientific and Technological
Research (TISTR)
:		
: Pearl Sea Food (Thailand)  Co.,ltd
: 127/12 MaeKlong Sub-district, Mueng District,
Samut songkram 75000
:
: 09 8562 9562
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สบู่ถั่วเขียว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ถั่วเขียวซึ่งมีสารส�ำคัญมาสกัดสารกลุ่มซาโปนินที่มีคุณสมบัติเป็น
สารช�ำระล้างธรรมชาตินำ� มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดผิวหน้าเพือ่ รักษาสิว
วทน. ที่น�ำไปสนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย.
ราคา 200 บาท

สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
: บริษัท โสภิตา อินเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
ที่อยู่
: 26/27 หมู่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
E-mail
:
โทรศัพท์
: 09 3656 9265
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Green bean soap

Product details

It’s contain with essential extract from green bean its was called ac
Saponin, Its property are cleaning agent, and reduce acne on face
Technology support To develop a formula and process to manufacturing
Standard Product and manufacturing certified by Thai FDA
Price 200 bath/each

Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization
Research (TISTR)
Cooperation with :		
Produced by
: Sopita Interprise Co.,ltd
Address
: 26/27 Moo 8, Boromarajonan Road, Chimpee
Sub-district,Talingchan District, Bangkok 10170
E-mail
:
Phone Number : 09 3656 9265
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สบู่และ สครับ ขัดผิว กาแฟ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ สครับขัดผิวจากกากกาแฟ ซึง่ มาจากธรรมชาติ 100% ปราศจาก
สารเคมี เพราะใช้สารยืดอายุผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติล้วน ๆ
วทน.ที่น�ำไปสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย.
ราคา 100 บาท

สนับสนุนโดย :
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
:
ที่อยู่
:
E-mail
:
โทรศัพท์
:
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
บริษัท โสภิตา อินเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด				
185 หมู่ 7 ต�ำบลเหมืองหม้อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
09 5451 4114
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Coffee soap and scrub

Product details

It made from 100% naturally coffee from Loei, without chemical agents
to extend long shelf life , body polish and safe
Technology support To develop a formula and process to manufacturing
Standard Product and manufacturing certified by Thai FDA
Price 100 baht/each

Supporter
: Thailand Institute of Scientific and Technological
Organization
Research (TISTR)
Cooperation with :		
Produced by
: Sopita Interprise Co.,ltd
Address
: 185 Moo 7,MuengMoe Sub-district,
Mueng District, Phree 54000
E-mail
:
Phone Number : 09 5451 4114
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สบู่ธรรมชาติ RICH

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สบูธ่ รรมชาติ ทีช่ ว่ ยในการขจัดเซลล์ผวิ เก่า เผยผิวใหม่ ลดจุดด่างด�ำ และคงความชุม่ ชืน้
ให้กับผิว ฟองมาก อาบสะอาด และได้จากกลีเซอรีนธรรมชาติ 100 %
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขนาดผลิตภัณฑ์ : 3 x 7 x 10 ซม.
ราคา : 150 บาท/กล่อง
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
  วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลิตโดย
: วิสาหกิจชุมชน สปาแฟคทอรี่ ไทยเแลนด์
ที่อยู่
: 148 หมู่ 2 ต�ำบลเขาคราม อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
E-mail
: wantanee-79@hotmail.com
โทรศัพท์
: 08 1787 3072
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natural glycerin “RICH”

Product details

100% natural glycerin oil control soap helps to remove old skin cells, to
revealing new skin and to reduce dark spots on the skin retain moisture
bubble bath very clean and.
Platform : Technology Business Incubation of Walailak University Science
Park
Size : 3 x 7 x 10 cm.
Price : 150 baht/carton
Supporter
:
Organization		
Coorperate with :
Produced by :
Address
:

Office of The Permanent Secretary (OPS)		
Science Park Promotion Agency (SPA)
Walailak University Science Park
Spa Factory Thailand Small Community Enterprise
148 Moo 2,Khao Khram Sub-district, Mueang Krabi
District, Krabi 81000
E-mail
: wantanee-79@hotmail.com
Phone Number : 08 1787 3072
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เครื่องส�ำอางสกัดจากรังนก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                           
ขนาด : 5 x 5 x 10 ซม.
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                         
ผลิตโดย
: นาย กมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์
ที่อยู่
: 23  ต�ำบลปากพนัง อ�ำเภอปากพนัง
  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
E-mail
: wantanee-79@hotmail.com    
โทรศัพท์
: 08 1978 9772
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KMS

Product details

KMS is an extracted cosmetics from bird nest, Southern Thailand.
Platform : Technology Business Incubation of Walailak University
Science Park           
Size : 5 x 5 x 10 cm.
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Office of The Permanent Secretary (OPS)		
Science Park Promotion Agency (SPA)
: Walailak University Science Park
: Mr. Gamonsak Laspiboon            
: 23 Pak Phanang Sub-district, Pak Phanang District,
NakhonSiThammarat 80140
E-mail
: wantanee-79@hotmail.com  
Phone number : 08 1978 9772
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ได้แก่หมอนยางพารา ยางบริหารมือ หมอน ตุก๊ ตาจาก
วัสดุเหลือใช้ และเบาะรองนั่งยางพารา ที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านยางพารา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิจัยและพัฒนาสูตรเฉพาะทางเคมี เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับยางพารา
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โครงการสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมาย
การค้า, ประกวดรางวัล Most Innovation Award
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร์ จ�ำกัด
ที่อยู่
: ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ต�ำบลคอหงส์
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail
: jariya-k@psu.ac.th
โทรศัพท์
: 08 4749 9988
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Havea Brasiliensis products

Product details

Rubber Tree products are valued added from timber waste and these are
researched and developed from Prince of Songkla University Science Park.
Platform : Technology Business Incubation of Prince of Songkla University
Science Park

Supporter
:
Organization		
Coorperate with :
Produced by :
Address
:
E-mail
โทรศัพท์

Office of The Permanent Secretary (OPS)		
Science Park Promotion Agency (SPA)
Prince of Songkla University Science Park
42 Natural Rubber Co.,ltd
12 th Floor Learning Resource Center, Kho Hong
Sub-district, Hat Yai District, Songkhla 90110
: jariya-k@psu.ac.th
: 08 4749 9988
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สบู่ข้าวออแกนิค

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
จิตตาสบู่ข้าวและสครับจากพืชสมุนไพรธรรมชาติช่วยท�ำความสะอาด ผิวหน้าและ
ผิวกายได้อย่างล�้ำลึก สะอาดหมดจดและอ่อนโยนต่อผิว ช่วยดูแลผิวคุณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพช่าวยลดฝ้า รอยหมองคล�ำ้ ให้คณ
ุ เผยผิวขาว สะอาดสดใสไปตลอดทัง้ วัน
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ราคา: 350 บาท/ชิ้น
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
   วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลิตโดย
: นายปรัชชา ช่างเสนา
ที่อยู่
: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึกพิมลกลกิจ ชั้น 4 ถนนมิตรภาพ            
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
E-mail
: scpark_kku@hotmail.com
โทรศัพท์
: 09 1130 4198
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Organic Rice Soap

Product details

Organic rice soap helps to remove old skin cells and moisture your skin.
Platform : Technology Business Incubation of Khon Kaen University
Science Park
Price : 350 Baht

Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)		
Organization		 Science Park Promotion Agency (SPA)
Coorperate with : Khon Kaen University Science Park
Produced by : Mr.Prachcha Changsana
Address
: Khon Kaen University 4th Fl. Pimonkit Mittapab
   Road, Naimung Sub-district, Mung Khon Kaen
   
   District, Khon Kaen 40000
E-mail
: scpark_kku@hotmail.com
Phone number : 09 1130 4198
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แชมพูและครีมนวดผสมสูตรอัญชันบอระเพ็ด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางสมุนไพร ตราวนพรรณ ประกอบไปด้วยแชมพูและครีมนวดผม
สูตรอัญชันบอระเพ็ดส�ำหรับผมมัน ช่วยให้เส้นผมดกด�ำ ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผม
และช่วยชะลอการหงอกของเส้นผม
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ราคา: ปลีก 120 บ./ขวด
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
  วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: ส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลิตโดย
: นางสาว ณัฐปวีย์ โชคธนาพร
ที่อยู่
: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึกพิมลกลกิจ ชั้น 4 ถนนมิตรภาพ
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
E-mail
: scpark_kku@hotmail.com
โทรศัพท์
: 09 1130 4198
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Herbal Essences Shampoo

Product details

Herbal essences shampoo helps your hair dryness, oiliness and irritation.
Platform : Technology Business Incubation of Khon Kaen University
Science Park
Price : 120 Baht

Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)		
Organization		 Science Park Promotion Agency (SPA)
Coorperate with : Khon Kaen University Science Park
Produced by : Miss Nuttapavi Choktanapon
Address
: Khon Kaen University 4th Fl. Pimonkit Mittapab
   Road, Naimung Sub-district, Mung Khon Kaen
   
   District, Khon Kaen 40000
E-mail
: scpark_kku@hotmail.com
Phone number : 09 1130 4198
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ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากโปรตีนไหม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตและจ�ำหน่าย เจลล้างหน้า  สบู่เหลวโปรตีนไหม ครีมโปรตีนไหมผสมอะโวกาโด,
สเปรย์โลชั่นปรับสภาพผิว
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของศูนย์
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขนาด : 250 - 290 บาท/ชิ้น
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
  วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลิตโดย
: นางสาว ชมภูพรรณ สมัปปิโด
ที่อยู่
: ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail
: msubiscenter@yahoo.com
โทรศัพท์
: 08 9618 0788
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Silk Protein Cosmetics

Product details

Silk protein or sericin is produced by the silkworm in production of its
cocoon. Sericin has been in skin, hair, and nail cosmetic. The products
help your skin moisture, softer and smoother.
Platform : Technology Business Incubation of  Maha Sarakham University
Science Park
Prices : 250 - 290 Baht
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)		
Organization
Science Park Promotion Agency (SPA)
Coorperate with : Maha Sarakham University Science Park
Produced by : Ms. Chompupan Samuppido
Address
: Kham Riang Sub-district, Kantharawichai District,   
                             Maha Sarakham 44150
E-mail
: msubiscenter@yahoo.com
Phone number : 08 9618 0788
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ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากน�้ำมันร�ำข้าว
และสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแพรวทิพย์ ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากน�้ำมันร�ำข้าว ได้แก่
สบู่ โลชัน่ ครีมกันแดด ครีมบ�ำรุงผิวทีไ่ ด้มาจากข้าวอินทรียซ์ งึ่ ปลอดภัย และปราศจาก
สารเคมี ผสมกับสมุนไพรไทยต่างๆ มีสรรพคุณช่วยในการดูแลรักษาผิว ลดริ้วรอย
และจุดด่างด�ำ
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลิตโดย
: ร้านสมุนไพรแพรวทิพย์
ที่อยู่
: เลขที่ 27 ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E-mail
: praewthip.ja@hotmail.com
โทรศัพท์
: 09 1382 8268
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Rice Bran Oil Cosmetics

Product details

Rice bran oil, this oil is rich in vitamins, nutrients and antioxidants, it
hydrates the skin and helps it to retain moisture, thus, making your skin
softer and smoother, reduce the appearance of wrinkles and fine lines
and helps to protect the skin from sun damage.
Platform : Technology Business Incubation of Uttaradit Rajabhat
University Science Park
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)		
Organization
Science Park Promotion Agency (SPA)
Coorperate with : Uttaradit Rajabhat University  Science Park
Produced by : Praewtip Herb Shop
Address
: 27 Tha It Sub-district, Meuang Uttaradit District,
                             Uttaradit 53000
E-mail
: praewthip.ja@hotmail.com
Phone number : 09 1382 8268
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ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากสมุนไพธรรมชาติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตและจ�ำหน่าย คือ เครื่องส�ำอาง
สมุนไพร ประเภท แชมพูสมุนไพร ครีมนวดผม ทรีทเม้นท์หมักผม สบู่เหลวอาบน�้ำ สบู่ก้อน
โลชัน่ ทาผิว ครีมบ�ำรุงผิว เกลือขัดผิว โทนเนอร์เช็ดหน้า เจลล้างหน้า สเปรย์ไล่ยงุ ตะไคร้หอม
เป็นต้น โดยใช้สมุนไพรทีม่ ใี นท้องถิน่ เป็นวัตถุดบิ เช่น ใบหมี่ ดอกอัญชัน ขมิน้ ไพล ข้าว มะเฟือง
มะกรูด ฯลฯ เน้นการใช้สมุนไพรในปริมาณมาก เป็นสมุนไพรทีป่ ลูกแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี
และใช้สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตใช้
เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้รับมาตรฐาน Primary GMP
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
   วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลิตโดย
: ร้าน ชีวาร์
ที่อยู่
: เลขที่ 99 หมู่ 9 ต�ำบลท่าโพธิ์ อ�ำเภเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
E-mail
: sirinunsanmon@yahoo.com
โทรศัพท์
: 08 1993 6364
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Herbal Cosmetics

Product details

The products of herbal cosmetics, herbal shampoo, conditioner, hair
treatment, Soap, bath soap, body lotion, skin cream, salt scrub, toner, facial
cleansing gel, etc., using local herbs as raw materials such as litsea
glutinosa, Butterfly Pea, turmeric,Cassumunar Ginger,Rice,Carambola,
Kaffir lime etc. Use herbs in large quantities. It is a natural herb. No
chemicals and use herbal extracts to enhance product performance.
Production process using semi-automatic machinery.
Get Primary GMP
Platform : Technology Business Incubation of Naraesuan University
Science Park
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Office of The Permanent Secretary (OPS)		
Science Park Promotion Agency (SPA)
: Naraesuan University Science Park
: Chi va Shop
: 99 Moo 9, ThaPho Sub-district,
Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000
E-mail
: sirinunsanmon@yahoo.com  
Phone number : 08 1993 6364
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สบู่กลีเซอรีน แบบธรรมชาติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เบสสบู่กลีเซอรีน แบบธรรมชาติ
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
   วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตโดย
: บริษัท เฮลล์ เฮิร์บ เซนเตอร์
ที่อยู่
: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
E-mail
: chidranut@step.cmu.ac.th  
โทรศัพท์
: 09 5595 9395
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Glycerin Soap

Product details

Glycerin Soap is completely natural product ; Completely moisturized
and healthy skin
Platform : Technology Business Incubation of Chiang Mai University
Science Technology Park
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Office of The Permanent Secretary (OPS)		
Science Park Promotion Agency (SPA)
: Chiang Mai University Science and Technology Park
: Health Herb Center
: 239 Huay Kaew Road, Su Tep Sub-district,
   Muang District, Chiang Mai 50200
E-mail
: chidranut@step.cmu.ac.th
Phone number : 09 5595 9395
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ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง ยาดม จากสมุนไพรธรรมชาติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง ยาดม จากสมุนไพร มีแปลงปลูกสมุนไพรเอง และส่งเสริมชุมชน
โดยการรับซื้อวัตถุดิบผลิตด้วยสูตรเฉพาะของตนเอง
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
  วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลิตโดย
: บริษัท ชลสุวรรณ จ�ำกัด
ที่อยู่
: เลขที่ 333 หมู่ 1 ต�ำบลท่าสุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
E-mail
: chon.san@mfu.ac.th  
โทรศัพท์
: 09 6095 9993
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Natural herbal balsam

Product details
Product Description : Balsam by planting our herbs. And promote the
community by purchasing raw materials produced by their own recipes.
Entering into business incubation, science, technology and innovation.
Of Mae Fah Luang University Science Park, 2016.
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address

: Office of The Permanent Secretary (OPS)		
Science Park Promotion Agency (SPA)
: Northern Science Park Mae Fah Luang University
: chonsuwan Co.,ltd
: 333 Moo1, Thasud Sub-district, MuangDistrict,
Chiang Rai 57100
Email
: chon.san@mfu.ac.th  
Phone number : 09 6095 9993
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เครื่องส�ำอางจากข้าวก�่ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางประเภทบ�ำรุงเส้นผม โดยการน�ำข้าวก�่ำมาสกัดให้ได้สารส�ำคัญอาทิ
สารฟีนอลีกรวม และสารแอนโธไซยานิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์จากข้าวก�่ำ
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
   วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บ้านการยะ
ที่อยู่
: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50202
E-mail
: bannkaraya@gmail.com
โทรศัพท์
: 05 301 4096
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COSMECEUTICALS
AND COSMETICS

Black Purple Rice Cosmetics

Product details

Black purple rice cosmetics provides anti-oxidants and nutrition to help your
hair smooth and glossy, vitamin B along with other proteins necessary for
hair growth.
Platform : Technology Business Incubation of Chiang Mai University Science  
Park
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)		
Organization		 Science Park Promotion Agency (SPA)
Cooperation with : Chiang Mai University Science and Technology Park
Produced by
: Baan Ka Ra Ya limited partnership
Address
: 239 Huay Kaew Road, Su Tep Sub-district,      
Muang District, Chiang Mai 50200
E-mail
: bannkaraya@gmail.com
Phone number : 05 301 4096
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MACHINERY AND

TOOLS
เครื่องจักรและเครื่องมือ

เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เครื่องเจาะดินอเนกประสงค์

รายละเอียดเครื่องจักร
เครื่องเจาะดินอเนกประสงค์ ใช้เครื่องยนต์ 6.5 แรงม้า 
ใบเจาะดินขนาด 6 นิ้ว
ใบเจาะดินขนาด 8 นิ้ว
ใบเจาะดินขนาด 10 นิ้ว
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ
: 	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ผลิตโดย
: 	นายสุทธิชัย อ่อนก้อน		 			
ที่อยู่
: 219 ถนนนิยโยธิน ต�ำบลเชิมชุม อ�ำเภอเมือง 			
                   	จังหวัดสกลนคร 47000
E-mail  
: 		
-					
โทรศัพท์   : 	08 7223 7979
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MACHINERY AND
TOOLS

Drill Ground machine

Specification
6.5 hp engine
Drill size 6 inches
Drill size 8 inches
Drill size 10 inches
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization
Cooperate with : 	Sakonnakhon Technical College
Produced by : 	Mr. Sutthichai Aonkon			  	
Address
: 219 Nitaya Road, Cheing chum Sub-district, 	  	
                         	Meung, Sakon Nakhon 47000
E-mail  
: 		
-				
Phone number : 	08 7223 7979
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด
เป็นเครื่องจักรขนาดเล็กที่เหมาะกับชุมชน
ช่วยผ่อนแรงในการแกะเมล็ดข้าวโพดฝัก
สดติดจมูก เพือ่ น�ำไปแปรรูปเป็นน�ำ้ นมข้าว
โพด ข้าวโพดอบ ลดการปนเปื้อนจากการ
สัมผัสมือคน ท�ำให้คุณภาพของข้าวโพดที่
น�ำไปแปรรูปมีความสดเพราะสามารถแกะ
เมล็ดออกจากฝักได้เร็ว เหมาะกับผู้ที่ริเริ่ม
จะท�ำธุรกิจและกลุม่ เกษตรกรปลูกข้าวโพด
ฝักสด

รายละเอียดเครื่องจักร
ก�ำลังการผลิต : 200 – 250 กก. (เมล็ดข้าวโพด)/ชม.
ราคา : 150,000 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตโดย
: อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิพลวงษ์ 		               	
ที่อยู่             : 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ  		
	  	กรุงเทพมหานคร 10800
E-mail  
: chv_th@hotmail.com					
โทรศัพท์   : 08 6305 3869

220

Fresh Sweed Cron Seed Removing
machine is a small friendly community
machine, reduce labor for peel fresh
corn and germ to make Corn milk,
reduce contamination from the touch.
The quality of the corn is fresh and
clean and it can be processed peel
corn seeds from pods faster. It fit
for who do business initiatives and
farmers planting corn fresh.

MACHINERY AND
TOOLS

Fresh Sweed Corn Seed Removing

Specification
Capacity: 200-250 kg (corn seeds) / hr.
Price: 150,000 baht
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization
Cooperate with : 	King Mongkut’s University of Technology
		 North Bangkok
Produced by : 	Mr. Chavalit Rungitthivong		 		
Address
: 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang Sub-district,
		 Bangsue District, Bangkok 10800
E-mail  
: 	Chv_th@hotmail.com				
Phone number : 	08 6305 3869
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เครื่องจักรส�ำหรับการแปรรูปข้าว

เครื่องสีข้าว CR 80

เครื่องท�ำความสะอาด
ข้าวเปลือก รุ่น CC 80

รายละเอียดเครื่องจักร
เครื่องสีข้าว CR 80 ใช้ระบบกะเทาะเปลือกข้าวแบบใบพัดหมุนเหวี่ยง ท�ำให้อัตรา
ข้าวหักลดน้อยลง และรักษาคุณภาพและสารอาหารของข้าวอย่างครบถ้วนสามารถ
สีข้าวเปลือกได้ 80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
เครื่องท�ำความสะอาดข้าวเปลือก รุ่น CC 80 เพื่อยืดอายุการใช้งาน และดูแลรักษา
เครื่องสีข้าว การท�ำความสะอาดข้าวเปลือกก่อนท�ำการสีถือเป็นเรื่องส�ำคัญ ดังนั้น
เครือ่ งท�ำความสะอาดข้าวเปลือกรุน่ CC 80 จึงคิดค้นขึน้ เพือ่ ท�ำความสะอาดข้าวเปลือก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ
: 		
ผลิตโดย
: บริษัท ซี แอล พี เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด				
ที่อยู่
: 101/62/12 ซอย 5/4 หมู่ 20 นวนคร ต�ำบลคลองหนึ่ง
		 อ�ำเภอคลองเตย ปทุมธานี 12120
E-mail  
: 		
โทรศัพท์   : 0 2909 0478
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Rice Milling Machine CR 80

         Grain Cleaner
Machine CC 80

MACHINERY AND
TOOLS

Rice Process Machine

Specification
Rice Milling machine CR80 Use centrifuge rotor to shelled rice for
reduced the rate of broken grains and maintain the quality of grain and
nutrients in its entirety. Capacity: 80 kg / hr.
Grain cleaner machine CC80 To extend lifespan and Maintenance
of Rice Milling machine. The cleaning the grain before Rice Milling is
important. Grain cleaner machine CC80 model is formulated to most
effectively to clean the grain.
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization
Cooperate with : 		
Produced by : 	CLP Engineering Co.ltd				
Address
: 101/62/12 Soi 5/4 Moo 2, Nawanakorn
		 Klongneung Sub-district, Klongloung District,
		 Patumtani 12120
E-mail
: 		
Phone number   : 0 2909 0478
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เครื่องจักรนวัตกรรมด้านมะพร้าว

รถซาเล้งพร้อมเครื่องมือ
ขายน�้ำมะพร้าว

รายละเอียดเครื่องจักร

เครื่องมือเจาะ
ลูกมะพร้าวดูดน�้ำ
เครื่องย่อยลูกมะพร้าว
ที่กินหมดแล้ว

รถซาเล้งพร้อมเครื่องมือขายน�้ำมะพร้าว ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วน ได้แก่
• อุปกรณ์ปาด-ผ่า ส�ำหรับผ่าครึ่งมะพร้าวเพื่อทานเนื้อ
• อุปกรณ์เจาะ ส�ำหรับเจาะลูกมะพร้าวจากทางด้านบนเพื่อใส่หลอดดื่มน�้ำจากลูก
• อุปกรณ์สกัด ส�ำหรับเจาะลูกมะพร้าวจากทางด้านล่างของลูกเพื่อน�ำมาเก็บไว้ในภาชนะคราวละ
มากๆ ส�ำหรับจ�ำหน่ายต่อไป
เครื่องมือเจาะลูกมะพร้าวดูดน�้ำ  ใช้ส�ำหรับเจาะเพื่อดูดน�้ำมะพร้าวสดจากลูกด้วยมือ ตัวอุปกรณ์
ท�ำจากวัสดุที่เป็นสแตนเลส มีน�้ำหนักเบา สะดวกต่อการพกพา และง่ายต่อการท�ำความสะอาด
เครื่องย่อยลูกมะพร้าวที่กินหมดแล้ว ใช้ส�ำหรับย่อยลูกมะพร้าวสดเหลือทิ้ง โดยเครื่องย่อย
มะพร้าวสดนี้สามารถย่อยมะพร้าวได้ทั้งเปลือกและกะลาพร้อมกันในคราวเดียว และสามารถย่อย
ลูกมะพร้าวสดได้ในทุกรูปแบบไม่วา่ จะเป็นมะพร้าวทีผ่ า่ นการผ่า เฉาะ หรือจะเป็นมะพร้าวสดทัง้ ลูก
ก็สามารถย่อยได้เช่นกัน โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องแยกเปลือกและกะลาออกจากกันก่อน เศษมะพร้าวที่
ย่อยได้สามารถน�ำไปท�ำปุ๋ย, วัสดุปรับปรุงดิน หรือท�ำเป็นเชื้อเพลิงได้

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ
: 		
ผลิตโดย
: 	บริษัท โคโคอินโนเวชั่น จ�ำกัด	 		
ที่อยู่
: 47/2 ซอย ช่างอากาศอุทิศ 16 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 	
	  กรุงเทพมหานคร 10210
E-mail  
: 		
โทรศัพท์ : 0 2928 3365
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Motorcycle with selling
coconut water tools

Specification

Coconut water
drilling tools
Coconut Chipper
machine

MACHINERY AND
TOOLS

Coconut Innovation

Motorcycle with selling coconut water tools The device consists of three parts:
• 	Cutting - Rip half a coconut to eat.
• Drilling - Drilling coconut from the top to insert the tube for drink the coconut water.
• Extracting - extracting coconut water by drilling the bottom of coconut to
store in bulk, For further distribution
Coconut water drilling tools Used for drilling fresh coconut water from hand. The
device, made of stainless steel material is lightweight and easy to carry and easy
to clean
Coconut Chipper machine For coconut waste, The machine can mashed full
coconut and coconut shells together at one time and can mashed coconut in all
forms, Do not need to separate anything apart before. Mashed coconut can be used
to make fertilizer, soil amendments or fuel.

Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization
Cooperate with : 			
Produced by : Coco Innovation Co.,ltd				
Address
: 47/2 Soi Changagasoutis 16, Don Muang
		Sub-district, Don Muang District, Bangkok 10210
E-mail
: 			
Phone number : 	0 2928 3365
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมัก
แบบควบคุมอุณหภูมิ “คาวเทค”

รายละเอียดเครื่องจักร
เครือ่ งผลิตก๊าซชีวภาพและปุย๋ หมักแบบควบคุมอุณหภูมิ “คาวเทค” เป็นระบบการหมัก
แบบแห้ง โดยเพิม่ เติมและพัฒนาระบบการควบคุมอุณหภูมิ ช่วยลดระยะเวลาในการ
กักเก็บสารอินทรีย์ ลงไปประมาณครึง่ หนึง่ จากระบบเดิม หรือสามารถช่วยเพิม่ ผลผลิต
ก๊าซชีวภาพได้มากเป็นสองเท่าของระบบทีม่ ขี นาดเท่ากันและไม่มกี ารควบคุมอุณหภูมิ
นอกจากนี  ้ สิง่ ทีไ่ ด้จากเครือ่ งคือ ก๊าซชีวภาพคุณภาพสูงทีส่ ามารถน�ำไปใช้เป็นพลังงาน
ความร้อนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) เข้าเครื่องปั่นไฟเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า หรือใช้ทดแทนน�ำ้ มันเบนซิน นอกจากนีย้ งั ได้วสั ดุปรับปรุงดินในรูปแบบ
ของปุ๋ยหมัก เพื่อน�ำไปใช้ในภาคเกษตรกรรมได้			
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ
: 		
ผลิตโดย
: บริษัท ไมโครไบโอเทค จ�ำกัด		 		
ที่อยู่
: 75 ซอยประชานิเวศน์ 3 ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง
	  	จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail  
: micro-biotec@hotmail.com				
โทรศัพท์   : 0 2589 7388, 0 2591 4310
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MACHINERY AND
TOOLS

COWTEC Thermo-control Biogas
and Compost Machine

Specification
COWTEC used dry fermentation system and development temperature
control. Shortens time to retain organic matter. Down to about half of the
original system. Or can increase biogas yield was more than double that
of the same size Also, Biogas can be used as high-grade thermal energy,
including renewable forms. Use with generator to produce electricity
or replace gasoline addition, the soil in the form of compost. It can be
used in the agricultural sector.
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization
Cooperate with : 		
Produced by : Micro-biotec Co.ltd			
Address
: 75 Soi Pachanived 3, Tasai Sub-district,
		 Muang District, Nonthaburi 11000
E-mail
: 	micro-biotec@hotmail.com 			
Phone number : 0 2589 7388, 0 2591 4310
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เครื่องม้วนฟ่อนชีวมวล

รายละเอียดเครื่องจักร
สามารถน�ำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้จาก
เครือ่ งจักรสามารถน�ำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน หรือไปเป็นเชือ้ เพลิงส�ำหรับผลิตไฟฟ้า
เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน และลดการเผาอ้อยในไร่ ขจัดปัญหามลพิษ
ทางอากาศในชุมชนชาวไร่อ้อย สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนจากมูลค่าของใบอ้อย
สร้างอาชีพผู้ผลิตและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน
สมรรถนะของเครื่องจักร
• ขนาดของม้วนฟ่อนชีวมวลทีไ่ ด้จากเครือ่ ง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. ยาว 70 ซม.
• น�้ำหนัก 20 -25 กก./ก้อน (ความชื้น < 10%)
• ก�ำลังการผลิต : 50 – 100 ก้อน/ชม.
ราคา : 250,000 บาท
หน่วยงาน : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ผลิตโดย : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิพลวงษ์ 			
      	
	  	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อยู่
: 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ  		
	  	กรุงเทพมหานคร 10800
E-mail : chv_th@hotmail.com
โทรศัพท์ : 	08 6305 3869
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MACHINERY AND
TOOLS

Biomass Baler

Specification
Technology can be applied to other types of production, including
output from the machines can be used as renewable energy. Or as
fuel for electricity generation in order to reduce fuel from coal. And
reduce the burning of sugarcane plantations. Eliminate air pollution in
the cane plantation. Generate revenue for the community of the value
of the cane. Job creation and maintenance of agricultural machinery
in the community.
Performance Machine
• The size of the Biomass Baler : Diameter 60 cm, long 70 cm.
• weight 20 -25 kg / bale (humidity <10%)
• Production: 50-100 bales / hour.
Price: 250,000 baht
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)	 
Organization 	 
Produced by : Mr. Chavalit Rungittiponvong
	  	King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Address
: 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang Sub-district,
		 Bangsue District, Bangkok 1080
E-mail   
: chv_th@hotmail.com
Phone number : 08 6305 3869
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เครื่องสีข้าว

เครื่องสีข้าวขาว “กรีนบี”
รุ่น NANO 3

เครื่องสีข้าว
รุ่น NW 1000 TURBO

รายละเอียดเครื่องจักร
เครื่องสีข้าวขาว “กรีนบี” รุ่น NANO 3 ตัวเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด ไม่กินเนื้อที่
น�้ำหนักเบา เหมาะส�ำหรับในครัวเรือน ใช้สีข้าวขาว สามารถสีได้ทั้งข้าวเมล็ดสั้น และ
ข้าวเมล็ดยาว เน้นให้ผบู้ ริโภคได้รบั ประทาน ข้าวทีส่ มี าใหม่ๆ เพราะข้าวจะหอม รสชาติดี
มีวิตามินมากกว่า ประหยัดกว่าซื้อข้าวสาร ได้รําข้าวใช้เลี้ยงสัตว์หรือท�ำปุ๋ยก็ได้
เครือ่ งสีขา้ ว รุน่ NW 1000 TURBO เครือ่ งสีขา้ วรุน่ NW 1000 TURBO เครือ่ งสีขา้ ว
ได้ทงั้ ข้าวขาว และข้าวกล้อง ก�ำลังการผลิต สีขา้ วเปลือกได้ประมาณ 50 - 70 กิโลกรัม
ต่อชั่วโมง ตัวเครื่องมีไซโคลนดูดแกลบและรําแยกเก็บใส่ถุงผ้าจึงท�ำให้ไม่มีฝุ่นละออง
ในขณะที่เครื่องท�ำงาน
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ         : 		
ผลิตโดย
: บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จ�ำกัด			 	
ที่อยู่
: 304 ต�ำบลคลองหลวงแพ่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
E-mail  
: 		
-				
โทรศัพท์   : 0 3884 6200-2
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Greenbee NANO 3

NW 1000 TURBO

MACHINERY AND
TOOLS

Rice Milling Machine

Specification
Greenbee NANO 3 The machine is compact size Lightweight. Design
for household. It’s able to do any shot grain rice and long grain rice, for
consumers can eat new rice because new rice is more fragrant, more
flavor and has more vitamins. And can also be used bran as fertilizer
or animal feed.
NW 1000 TURBO can mill as white rice and brow rice production capacity
was about 50-70 kg per hour. The machine has a cyclone vacuum rice
bran extract and store in the bag, so it makes no dust while working
machines.
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization
Cooperate with : 		
Produced by : Natrawee Technology Co.ltd			
Address
: 304 KlongLuangpang Sub-district, Muang District,
	  	Chachoengsao 24000
E-mail
: 		
-				
Phone number : 	0 3884 6200-2
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เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน

เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

นวัตกรรมส�ำหรับเทคโนโลยีการก�ำจัดน�ำ้ และ
ใช้พลังงานที่ลดลงในการอบแห้งสามารถใช้
กับผลิตภัณฑ์หลายอย่างรวมถึงผลไม้สด ผัก
สมุนไพร เนื้อสัตว์ เป็นต้น

รายละเอียดเครื่องจักร

ปั๊มความร้อน: ลดการใช้พลังงานลง 4 เท่าเมื่อเทียบกับกระบวนการอบแห้งปัจจุบัน
อุณหภูมติ ำ�่ : รักษาคุณค่าของอาหารและเนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ลดความเสีย่ งในการ
ท�ำงานในที่อุณหภูมิสูง
ขดลวดระเหย: เทคโนโลยีพิเศษเพื่อขจัดน�้ำออกจากอากาศ ไม่มีการปล่อยก๊าซร้อน
และสูญเสียพลังงาน
วัสดุ: สแตนเลสเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การใช้งาน: ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถอบแห้งได้ภายในชุดเดียวกัน
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ
: 		
ผลิตโดย
: บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด			 	
ที่อยู่
: 450/10 ซอยพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 		
                    	กรุงเทพมหานคร 10900
E-mail  
: guarantee.engineering@gmail.com			
โทรศัพท์   : 	0 2939 6369
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Heatpump Dryer

MACHINERY AND
TOOLS

Innovation for water removal technology
for lower energy consumption and better
drying performance of several products
included fresh fruit, herb, vegetable,
meat etc.

Specification
Heat pump : 4 times lower energy consumption than current drying process.
Lowdrying temperature: Preserve products’ nutrition and texture, minimize
risk of working in high temperature.
Evaporator coil: Special technology to remove water from saturated air,
no hot gas emission and energy lost.
Control: Temperature is selected and controlled during operation.
Material: Stainless steel for hygiene and quality of product.
Versatikity: Different products can be dried within same batch.
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization  						
Cooperate with : 		
-			
Produced by : Guarantee Engineering Co.,ltd		
Address
: 450/10 Soi Phaholyothin Road,Ladyao 		
	   Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900
Email
: guarantee.engineering@gmail.com
Phone number : 0 2939 6369
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เครื่องอบปลาแดดเดียว

รายละเอียดเครื่องจักร

เครือ่ งอบนีแ้ ม้จะถูกออกแบบมาเพือ่ อบปลาแดดเดียวแต่สามารถน�ำไปประยุกต์อบเนือ้ หมูหรือ
เนื้อวัวแดดเดียวได้เช่นกัน โดยตัวเครื่องจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. ขาตั้ง 2. ตัวตู้อบ
และ 3. ฝาครอบ จึงท�ำให้สามารถถอดล้างได้ง่ายไม่หมักหมม ขาตั้งท�ำหน้าที่ยกตัวตู้ให้สูงกว่า
พื้นเพื่อสุขอนามัย โดยอุณหภูมิที่ตั้งไว้ส�ำหรับตู้อบมีค่าประมาณ 50 - 60 องศาเซลเซียส
ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะส�ำหรับอบอาหาร ทั้งนี้อุณหภูมิของตู้อบที่ท�ำได้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อ
ความหนา ความชื้น และจ�ำนวนที่น�ำมาอบ
• ให้ความร้อนด้วย หลอดอินฟาเรดขนาด 1,300 วัตต์
• กระจายความร้อนด้วยพัดลม
• มีชุดวงจรควบคุมอุณหภูมิ                                                                   
• โครงเครื่องและตู้อบท�ำจากสเตนเลส
ราคาเริ่มต้นที่ 200,000 บาท/เครื่อง

สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ
: ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลิตโดย
: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนบ้านสาขลา	
ที่อยู่
: 7 หมู่ 4 ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์
                     	จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์
: 08 4922 4655
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MACHINERY AND
TOOLS

Dryer Dried Fish Machine

Specification
This machine is designed to be baked fish but can be applied to roast pork or
beef as well. The device can be divided into three parts. 1. Stand 2. Body and
3. The cover. The machine can be removed easily, so do not pile up. The stand
serves to lift the container to a higher floor for hygiene. Set temperature oven
for approximately 50-60 degrees Celsius, the temperature that is suitable for
baking. however, the temperature of the oven is done depends on the type of
meat thickness and moisture of the baked
• Infrared lamps heating with 1,300 watts.
• Heat dissipation by fan
• temperature control circuit
• Chassis and oven made of stainless steel.
Prices start at 200,000 baht / unit.

Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization
Cooperate with : Dr. kunnayut eamsaart Faculty of Engineering, 	
	  Kasetsart University
Produced by : 	Baan Sa Khla Community Enterprise 		
Address
: 7 Moo 4, Naglou Sub-district, Prasamudjadee
	 	District, Samutprakarn 10290
Phone number : 08 4922 4655
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

รายละเอียดเครื่องจักร
เป็นเครื่องจักรระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ที่ต้องการเคลื่อนที่เข้าไป
ในไร่/นา น�ำเศษเหลือจากการเกษตร เพื่อหยุดการเผาทิ้ง มาท�ำเป็นเชื้อเพลิงแท่ง
ตะเกียบ (Biomass Pellet) เพื่อน�ำเชื้อเพลิงไปใช้ในอุตสาหกรรม ทดแทนพลังงาน
จากไม้ฟืน ถ่านหิน ก๊าซ และน�้ำมันเตา เป็นต้น
ก�ำลังการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Pellet) 200 – 300 กก./ชม.
ราคาเครื่องอัดเม็ดพร้อมเครื่องยนต์ต้นก�ำลัง 400,000 บาท  
หน่วยงาน : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตโดย : 	อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิพลวงษ์			
ที่อยู่        	: 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ  		
	  	กรุงเทพมหานคร 10800
E-mail      : chv_th@hotmail.com
โทรศัพท์ : 08 6305 3869
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MACHINERY AND
TOOLS

Mobile Biomass Pellet Milling Machine

Specification
Machine is Built for community and enterprise farmers who want to
move into the farm. Remove residues from agriculture, to stop the burn,
change to made fuel rods chopsticks (Biomass Pellet) for use in the fuel
industry. Renewable energy from wood, coal, gas and oil and so on.
Capacity grain biomass (Biomass Pellet) 200 - 300 kg / hr.
Price of biomass pellet and engine 400,000 baht.
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization  							
Cooperate with : King Mongkut’s University of Technology 		
	   North Bangkok					
Produced by : 	Mr. Chavalit Rungitthivong				
Address
: 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang Sub-district,
		 Bangsue District, Bangkok 1080
E-mail  
: Chv_th@hotmail.com				
Phone number   : 08 6305 3869
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

ตู้รีฟัน ตู้รีไซเคิลอัตโนมัติ

รายละเอียดเครื่องจักร

ก�ำลังไฟ 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ อัตราไฟฟ้า อัตราการกินไฟฟ้าประมาณ 10-20 บาท
ต่อชั่วโมง
หน้าจอ LED ระบบสัมผัส ขนาด 19 นิ้ว สีสันสวยงาม พร้อมเสียงอธิบายประกอบ
การใช้บริการ มีเมนูการใช้งานที่ง่าย
สามารถใช้งานได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ท�ำงานด้วยระบบที่เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบของผู้ให้บริการต่างๆ ท�ำให้สามารถ
ตรวจสอบยอดการท�ำรายการได้ทันที มีระบบเงินออม ที่ลูกค้าสามารถเก็บเงินออม
ไปใช้บริการในครั้งต่อไป
ตัวตูม้ ขี นาด เทียบเท่าตูเ้ ย็น 8 คิว เป็นขนาดทีเ่ หมาะกับการติดตัง้ ให้บริการตามสถานที่
ทั่วไป สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
หน่วยงาน : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ :  	
ผลิตโดย : 	คุณอนน เชาวกุล				
ที่อยู่
: 222 หมู่ 14 ต�ำบลขามใหญ่ อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดอุบลราชธานี 34000
E-mail : refunrecycling@gmail.com 				
โทรศัพท์ : 08 1837 2820
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MACHINERY AND
TOOLS

Refun Machine

Specification
220v 50hz cost Electricity : 10-20 Baht/hr.
19-inch LED touch screen with a colorful description of the service. The
menu is easy to use.
Can be used as Thai Language and English
Work with the system directly connected with the various service
providers. Making it possible to check the balance list now. The savings,
customers can use the service to keep savings in the future.
The box size is equivalent to eight queues refrigerator is the perfect size
to the installation location based services in general. Can be easily moved
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization  							
Cooperate with : 		
-				
Produced by : Mr. Anon Chavakun				
Address
: 	222 Moo 14,Camyai Sub-district, Muang District,
		 Ubon Ratchathani 34000
E-mail
: 	refunrecycling@gmail.com 			
Phone number  : 	08 1837 2820
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์
ชุดสอยผลไม้ออกแบบมาเพื่อลด
ข้อด้อยทั้งหมดของไม้สอยผลไม้
ปกติในตลาดทั้งหมด ตัวตะกร้ารูป
ทรงใบไม้ ปลายบนสุดมีมีดคมตัด
ปลายแหลมมีลกั ษณะแบบกรรไกร
ตัวอุปกรณ์ท�ำจากแเตนเลส

รายละเอียดเครื่องจักร
• ตัดง่ายลูกผลไม้ไม่ช�้ำ
• ด้วยชุดใบมีดขนาดเล็กจึงสามารถเลือกลูกผลไม้ในการตัดได้
• ใช้แรงในการตัดน้อย
• ด้วยความโค้งของตัวอุปกรณ์ช่วยปรับองศาในการตัดไม่ต้องยืนไกลต้นไม้มาก
• อุปกรณ์ท�ำจากสเตนเลสมีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน
• ถุงผ้าไนล่อนสามารถถอดเปลี่ยนได้
หน่วยงาน : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ :  	
ผลิตโดย : 	คุณอภิชาติ สุขเรืองทรัพย์				
ที่อยู่
: 389 หมู่ 1 ซอยเทพานิเวศน์ อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดสมุทรปราการ 10270
E-mail :		
-				
โทรศัพท์ : 09 8650 5243
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Versatile fruit-picker designed
to reduce the disadvantages
of lots of fruit-picker in all
markets. The basket-shaped
leaves and Top-end with a
sharp knife, cut with scissors.
The body made of stainless
steel.

MACHINERY AND
TOOLS

Versatile fruit-picker

Specification
• Easy Cutting and the fruit is not bruised.
• With small Blade, it can choice of cut fruit.
• Low force in cutting
• The curvature of the apparatus, it can cut by don’t standing far
• The tools is made of stainless steel with a durable, long lasting.
• Nylon bag can be replaced
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization  						
Cooperate with : 		
-				
Produced by : Mr. Apichart Sukrungsrap		 		
Address
: 389 Moo 1, Muang District, Samudprakarn 10270
E-mail
:         	
-         			
Phone number : 09 8650 5243
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน�้ำพลังแสงอาทิตย์
แบบไมโครบับเบิล

รายละเอียดเครื่องจักร
อาศัยพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตฟองอากาศทีม่ ขี นาดเล็กมาก (Micro Bubbles)
ซึ่งสามารถแขวนลอยอยู่ในน�้ำได้นานกว่าฟองอากาศที่มีขนาดใหญ่ ท�ำให้ออกซิเจนละลาย
ในน�้ำได้ดีกว่า  ฟองอากาศเกิดขึ้นจากปั๊มน�้ำแบบใบพัดหมุนเหวี่ยง (Centrifugal pump)
สามารถกระจายฟองอากาศในรัศมีที่ไกลครอบคลุม
ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน
1). ส่วนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยแผงโซล่า ก�ำลังไฟฟ้าไม่นอ้ ยกว่า 700 วัตต์
2).ปั๊มผลิต Micro Bubbles ดัดแปลงจากปั๊มจุ่มหรือปั๊มไดโว ก�ำลังขับไม่น้อยกว่า 700 วัตต์
อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 30,000 ลิตร/ชั่วโมง สามารถบังคับทิศทางน�้ำและฟองอากาศได้
และมีวาล์วปรับปริมาณอากาศ
3).โครงสร้างและทุ่นลอย สามารถลอยบนผิวน�้ำได้อย่างเสถียรในขณะเครื่องท�ำงาน
หน่วยงาน : 	กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 				
	 	 ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
ผลิตโดย : บริษัท LEO ELECTRONICS จ�ำกัด (ผู้รับเทคโนโลยีจาก Inverter
		 จาก NECTEC ดร. กรธรรม สถิรกุล)			
ที่อยู่
: 29 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา 		
	  	กรุงเทพมหานคร 10260
E-mail :
โทรศัพท์ : 08 9704 7444
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MACHINERY AND
TOOLS

The Solar Energy Surface Aerator
Micro-bubble

Specification
Residential electricity from solar cells Produced bubbles with very small (Micro Bubbles),
which can be suspended in the water longer than larger bubbles. The oxygen
dissolved in the water, the better. Bubbles formed from water pump centrifuge
rotor (Centrifugal pump) can distribute the bubbles in the radial distance covered.
Consist of three parts:
1). The production of electricity from solar energy. Solar panels consist Power not
less than 700W
2). Pump Manufacturing Micro Bubbles adaptation of the submersible pump or militiamen. Power is not less than 700 W, the flow rate of not less than 30,000 liters
/ hour can force the water and bubbles. and an air intake valve
3). Structure and buoys Can float on water while the machine is operating stably.
Supporter
: Department of Science Service (DSS)
Organization  		 Nation Science and Technology Development Agency
		 (NSTDA)				
Cooperate with : 	Thai Machinery Association			
Produced by : 	LEO ELECTRONICS Co.,Ltd (Technology Inverter From
		 NECTEC By Dr. Kontum Satirakun) 	
Address
: 29 Soi Bangna-Trad 34, Bangna Sub-district,
		 Bangna District, Bangkok 10260
E-mail
:         -          	
-				
Phone number  : 	08 9704 7444
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เครื่องกลเติมอากาศ แบบกังหันน�้ำ
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียดเครื่องจักร
เครือ่ งกลเติมอากาศ แบบกังหันน�ำ้ นี้ ได้นำ� เอาต้นแบบของกังหันชัยพัฒนามาต่อยอด
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้า
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 230 วัตต์ จ�ำนวน 4 แผง รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาเปลี่ยน
เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 2 ลูก แบตเตอรี่จะจ่าย
กระแสไฟฟ้ามายังมอเตอร์ ดีซี ขนาด 750 วัตต์ หมุนกังหันด้วยอัตราทด 221
ต่อรอบ กังหันหมุน 7-13 รอบต่อนาที
กังหันหมุนตักน�ำ้ ขึน้ มาและน�ำ้ จะไหลออกตามรูทมี่ กี ารเจาะเอาไว้ เพือ่ จะท�ำให้นำ�้ ผสม
กับอากาศเพิม่ ออกซิเจน ตกลงมาทีผ่ วิ น�ำ้ โดยกังหันก็จะหมุนกดน�ำ้ ให้จมลงใต้ผวิ น�ำ้ และ
ดันน�้ำให้ออกไปด้านหลังของกังหัน เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน�้ำได้ไหลไปตามแรง
ราคา 280,000-346,500 บาท (ขึ้นกับวัสดุ)
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สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ
: สมาคมเครื่องจักรกลไทย
ผลิตโดย
: บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จ�ำกัด
ที่อยู่
: 9/1 ซอยยาสูบ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจัตร 			
  	  กรุงเทพมหานคร 10900
E-mail
: 	taec@thai-a.co.th, sales@thai-a.co.th
โทรศัพท์
: 	0 2691 5900

MACHINERY AND
TOOLS

Solar Power Wheel Water Aerator

Specification
Aeration water turbine aeration machine applied from Chaipattana turbine
aeration by using solar energy instead of electricity.
230 watt solar panel is powered by four solar. Saving power to the
batteries 12v. Battery will supply power to the DC motor with 750 watt
turbine with a ratio of around 221 turbines rotate 7-13 rpm.
turbine rotating scoop up water and water is flowing out of the hole
that has been drilled out. The water is mixed with air to add oxygen.
The falling water spins the turbines are sunk flush to the surface. And
the water pressure to the back of the turbine. It adds oxygen to the
water can flow to the force.
Price 280,000-346,500 baht (depending on material)
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization
Cooperate with : 	Thai Machinery Association
Produced by : Thai Agency Engineering Co.,ltd
Address
: 9/1 Soi Yasoob 2, Jompon Sub-district,
		 Jutujak District, Bangkok 10260			
E-mail
: taec@thai-a.co.th, sales@thai-a.co.th 		
Phone number : 0 2915 9000
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เรือดูดเลนแบบพื้นฐาน

รายละเอียดเครื่องจักร
ขนาด 5.5 เมตร X 2 เมตร X 2 เมตร ท�ำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
มีชุดแขนกลและกระชอนที่ส่วนปลาย ตักขยะบนผิวน�้ำได้มากถึง 200 กิโลกรัม
ชุดอุปกรณ์ดูดเลนตะกอนท้องน�้ำลึก 3 เมตร
ปั๊มดูดเลนก�ำลังสูง เทียบเท่าปั๊มจุ่มที่ท�ำงานด้วยค่าระดับส่งสูงสุด 10 เมตร
แขนกลและระบบขับเคลือ่ นทัง้ หมดส่งก�ำลังด้วยระบบไฮดรอลิก เชือ่ มต่อปัม๊ ไฮดรอลิก
3 ตัว ขนาดรวม 39 ซีซี
ใช้ต้นก�ำลังจากเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1,800 ซีซี 4 สูบ 36 แรงม้า
หน่วยงาน : 	ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
		 ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับ
: 	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผลิตโดย
: 	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ		
ที่อยู่
: 114 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง 		
		 ปทุมธานี 12120
E-mail
:
โทรศัพท์
: 0 2564 6500
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MACHINERY AND
TOOLS

Dredglander

Specification
Size 5.5 x 2 x 2 meters, made of stainless steel.
Have a colander and arm at the end and dustpan surface of up to 200 kg.
Lane sludge extraction 3 meters water depth.
Pump Lane High Submersible pump that works with the equivalent of
a maximum of 10 meters.
The arm and all powered transmission with hydraulics. Connect pump
hydraulics three sizes including 39 cc.
Use the power of 1800 cc four-cylinder diesel engine with 36 horsepower.
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization  		 Nation Science and Technology Development 	
 		 Agency (NSTDA)				
Cooperate with : 	Nation Metal and Materials Technology Center
Produced by : 	Nation Metal and Materials Technology Center
Address
: 114 Phaholyothin Klongneung Sub-district, 		
                           Klongloung District, Patumtani 12120
E-mail
:  	
-                 			
Phone number : 0 2564 6500
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เครื่องจักรและ
เครื่องมือ

เรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์

รายละเอียดเครื่องจักร
ขนาด 4.5 เมตร X 2 เมตร X 2.2 เมตร สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งบนบกและในน�้ำ
โครงสร้างเป็นอลูมิเนียมผสม รองรับสภาพน�้ำกร่อยในพื้นที่คูคลองปากแม่น�้ำและ
ร่องน�้ำในชุมชน
แขนกลส�ำหรับขุดดิน ตักโคลนเลน รับน�้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม
สามารถเปลี่ยนสลับอุปกรณ์ได้จากปลายแขนกล ได้แก่ บุ้งกี๋ หัวขุด ปั๊มดูดเลน หรือ
ปั๊มน�้ำ ตามต้องการ
ล้อตีนตะขาบ แขนกลและระบบเคลื่อนไหวทั้งหมดส่งก�ำลังด้วยระบบไฮดรอลิก
เชื่อมต่อปั๊มไฮดรอลิก 4 ตัว ขนาดรวม 40 ซีซี
ใช้ต้นก�ำลังจากเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1,800 ซีซี 4 สูบ 36 แรงม้า
หน่วยงาน : 	ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
		 ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผลิตโดย : 	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ		
ที่อยู่
: 114 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง 		
		 ปทุมธานี 12120
E-mail :
โทรศัพท์ : 0 2564 6500
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Multiply Dredgerpillian

Specification
Size 4.5 x 2 x 2.2 meters can be driven both on land and in water. The
structure is aluminum alloy. Supports the brackish water in estuaries
and canals channel community.
The arm for digging scoop mud weight up to 100 kg.
Can switch the device from the end of the robot arm and buckets to
dig the lane or suction pumps as needed.
Wheel loaders and articulated arm systems are all moving forward with
the hydraulics. Connect pump hydraulics 4 a total size of 40 cc.
Use the power of 1800 cc four-cylinder diesel engine with 36 horsepower.
Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization  		 Nation Science and Technology Development
		 Agency (NSTDA)				
Cooperate with : Nation Metal and Materials Technology Center
Produced by : 	Nation Metal and Materials Technology Center
Address
: 114 Phaholyothin Klongneung Sub-district, 		
                           	Klongloung District, Patumtani 12120
E-mail
:   	
-                			
Phone number   : 	0 2564 6500
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OTHER
อื่นๆ

อื่นๆ

น�้ำยา และ เครื่องไล่ยุง
MosShield®

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
น�ำ้ ยาและเครือ่ งสร้างไอน�ำ้ ขนาดอนุภาคระดับนาโนเพือ่ ใช้ในการไล่ยงุ ในรัศมีวงกว้าง
ใช้เทคโนโลยี PASAR หรือการ Encapsulation ของน�้ำมันหอมระเหยเพื่อคง
ประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้มีระยะเวลาที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้น
ราคาจ�ำหน่าย :4,500 บาท
เป็นงานร่วมวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
ร่วมกับ
: ศูนย์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลิตโดย   : บริษัท บาริแคร์ จ�ำกัด
ที่อยู่
: 196 ซอยศาลาธรรมสพน์ 11 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170
E-mail
: hona1_1@yahoo.com  
โทรศัพท์ : 08 6319 0780
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Product details
Mosquito Repellent with Air Humidifier with Nanosized Particles
Using PASAR Technology or Essential Encapsulation to Enhance the
Effectiveness of Essential Oils to Prolonged Repellent & Protecting Time
from Mosquito
4,500 baht (including mosquito repellent liquid)
Co-Research with National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
(BIOTEC)

OTHER

Mosquito Repellent &
Humidifier MosShield®

Supporter
Organization
        
Coorperate with
Produced by
Address

: National Science and Technology Development
Agency (NSTDA)
   Innovation Technology Assistant Program (ITAP)
: Drug Discovery Center, Thammasat University
: Barricare Co.,ltd 				
: 196 Salathammasop 11 Road Salathammasop
Sub-district, Thawiwathana District, Bangkok 10170
E-mail
: hona1_1@yahoo.com  
Phone Number : 08 6319 0780
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ยูมิ
ยูมิ ไบโอ แฮนด์ วอช
แอนติ-แบคทีเรีย มายด์

ยูมิ ไบโอ เซอร์เฟส
คลีนเนอร์ แอนด์ กรีส
รีมูฟเวอร์

อื่นๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ยูมิ ไบโอ แฮนด์ วอช แอนติ-แบคทีเรีย มายด์
• ลักษณะผลิตภัณฑ์ : สบู่เหลวล้างมือสูตร Anti-bacterial ที่เพิ่มความเนียนนุ่มให้ผิวด้วย
สารสกัดจากธรรมชาติ และ กรดแลคติก ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง
• วทน. ที่น�ำไปสนับสนุน: เทคโนโลยีชีวภาพน�ำสารสกัดจากธรรมชาติ (Essential oil) และ
กรด กรดแลคติก ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
• (ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เลขที่ 10-1-5862084
• ราคา: 185บาท /ขวด ขนาด 350 มิลลิลิตร/ขวด
ยูมิ ไบโอ เซอร์เฟส คลีนเนอร์ แอนด์ กรีส รีมูฟเวอร์
• ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ใช้ส�ำหรับท�ำความสะอาดสิ่งสกปรกทุกที่ในบ้านของคุณและยังช่วย
ลดการสะสมของสิ่งสกปรก ตั้งแต่ต้นทาง เหมาะส�ำหรับใช้ในครัวเรือน ห้องน�้ำ ห้องครัว
ลดการสะสมของไขมันในท่อระบายน�้ำ
• วทน. ที่น�ำไปสนับสนุน : การผสมผสานกันอย่างลงตัวของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
ร่วมกับเอนไซม์ และ สารย่อยสลายทางชีวภาพ
• ได้รับเครื่องหมายอาหารและยา (ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เลขที่ 63/2559
• ราคา: 200 บาท, 250 บาท, 350 บาท ตามล�ำดับ
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
: บริษัท คีนน์ จ�ำกัด
: 86 88 90 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
: info@keeen.co.th / www.umibrand.com
: 0 2747 2102-3

UMI
UMI BIO HAND WASH
& ANTI BACTERIA
MILD

UMI BIO SURFACE
CLEANER & GREASE
REMOVER

UMI BIO HAND WASH & ANTI BACTERIA MILD
• Product Description: it provides perfect protection from germs, and acts as an
organicdisinfectant and excellent skin moisturizer with deodorizer as well nourishing
the skin.
• The gentle formula is made with plant-based cleaning ingredients, natural essential
oil and lactic acid that leave hands soft, disinfected and refreshed.
• (Food and Drug Administration, Ministry of Public Health) no. 10-1-5862084
• size 350ml/bottle
• price: 185baht /bottle
UMI BIO SURFACE CLEANER & GREASE REMOVER
• Product Description: All-In-One Smart Cleaner for cutting grease, grime and dirt
everywhere in your home. It also attacks accumulated dirt and quickly restores
proper flow in household/mainline drains. Sewage and organic debris
can build up and tends to accumulate in household drains, or main lines
leading to septic tanks, which may lead to slow draining kitchen sinks,
bathroom sinks,and also generate odors from floor drains.
• It comprises 8 strains of oil-degrading microbes, enzymes and
• biosurfactants that are capable of digesting oil molecules and all organic substances.
• (Food and Drug Administration, Ministry of Public Health) No. 63/2559
• price: 200 baht, 250 baht, 350 baht respectively

OTHER

Product details

Supporter
: National Science and Technology Development
Organization
Agency (NSTDA)		
Coorperate with : National Nanotechnology Center
Produced by : KEEEN Co.,ltd
Address
: 86, 88, 90, Chaloem Phra Kiat Rama 9 Road,
NongBon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
Email
: info@keeen.co.th
Phone number : 0 2747 2102-3
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อื่นๆ

ผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค�้ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมทอมือตลอดทั้งผืนได้รับพระราชทานรางวัลในการประกวดผ้าไหมระดับภาค
ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ มีการออกแบบลวดลายให้มีความทันสมัยประยุกต์ให้เข้ากับ
ลายโบราณที่สืบทอดมา 
ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเรื่องเทคนิคการใช้สีและสารเคมีที่ปลอดภัยในการ
ฟอกย้อมจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. และตรานกยูงพระราชทาน
ปริมาณการผลิต : 200-300 เมตร/เดือน
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)                                             
:
: คุณล�ำดวน นันทะสุธา (กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค�้ำ)
: 231 หมู่ 2 บ้านโพธิ์ค�ำ ต�ำบลกุดแห่ อ�ำเภอนากลาง                      
จังหวัดหนองบัวล�ำภู 39170                                                
:
: 0 4235 9370 , 08 7219 8231

Product details
Hand Woven Thai Silk with Khit Technique.  Baan Pho Kam Khit Silk has
uniquely designed with the modern design in combination with the
traditional pattern which continuously earned the national and regional
awards every year.
The group had been supported from Department of Science Service
(DSS) on the environmentally safe color and chemicals in dyeing process.
Thai Community Standard and Thai Royal Peacock seal
Production volume: 200-300 meter/month

OTHER

Baan Pho Kam Khit Silk

Supporter
: Department of Scince  Service (DSS)
Organization		
Coorperate with :
Produced by : Mrs. Lumduan Nantasutha (Baan Pho Kam Khit Silk)
Address
: 231 Moo 2, Baan Pho Kam, Kut Hae Sub-district,
Na Klang District,  Nong Bua Lam Phu 39170
Email
:
Phone number : 0 4235 9370, 08 7219 8231
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อื่นๆ

สมายล์ ฟีท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพ
ใช้เทคโนโลยีกระจายแรงกดในต�ำแหน่งที่ต้องการ
ขนาด S, M และ L
รุ่น Top-pro ราคา 1,300 บาท
• รุ่น Pro-slim ราคา 1,000 บาท
• รุ่น Comfort ราคา 500 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ร่วมกับ
:
ผลิตโดย
: บริษัท เฮลท์ อินโนเวชั่น แอนด์ ดีไซน์ จ�ำกัด
ที่อยู่
: 556/12 ถนน.คลองเรียน1 ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่
  จังหวัดสงขลา 90110
E-mail
: thesmilefeet@gmail.com
โทรศัพท์
: 08 6770 3628
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Product details
Healthy insole
Physical Pressure Release Technology
Size S, M & L
Price Top-pro 1,300 Baht
• Pro-slim 1,000 Baht
• Comfort 500 Baht
Supporter
Organization  
Coorperate with
Produced by
Address
   
E-mail
Phone number

OTHER

Smile Feet

: National Innovation Agency (Public Organization)
  (NIA)
:
: Health Innovation and Design Co.,ltd
: 556/12 Klongrian 1 Road, Hatyai Sub-district,
Hatyai District, Songkla 90110
: thesmilefeet@gmail.com
: 08 6770 3628
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อื่นๆ

AutoMODS: ระบบการตรวจหาเชื้อวัณโรค
และทดสอบความไวต่อยาแบบอัตโนมัติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

AutoMODS เป็นระบบตรวจหาวัณโรคและทดสอบความไวต่อยาแบบอัตโนมัตดิ ว้ ยเทคโนโลยี
การประมวลผลภาพดิจติ ลั ท�ำให้สามารถรายงานผลได้รวดเร็ว มีความปลอดภัย และลดภาระ
งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในราคาที่ประหยัดกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในท้องตลาด
ผลิตภัณฑ์นี้ มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ได้เป็นผู้คิดค้นหลักการของระบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือด้านการคิดค้นระบบประมวลผลภาพจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา  ประเทศ
แคนาดา, ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ
วิศวกรรม ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และด้านการผลิตโดย
บริษัท เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จ�ำกัด และมีราคาจ�ำหน่าย เครื่องละ 800,000 บาท
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
ร่วมกับ
: Grand Challenges Canada ของรัฐบาลประเทศแคนาดา 
กองทุนโลก ภายใต้การให้ทุนของส�ำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค
มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา  
ผลิตโดย
: บริษัท เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จ�ำกัด
ที่อยู่
: 1050/1 ถนนสถานพยาบาล ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
E-mail
: thrf@tbhiv.org
โทรศัพท์
: 0 5371 3135, 0 5375 2560
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Product details

AutoMODS is an automated tuberculosis detection and drug susceptibility testing
system under the principle of digital image processing to provide rapid result, safety
and less labor-intensive process for laboratory technicians at a lower price (800,000
THB per set) compared to the prices of other commercial products in the market.
The principle of the system was invented by TB/HIV Research Foundation with the
collaboration of University of Alberta, Canada for the development of digital image
processing, Design & Engineering Consulting Service Center for product design and system improvement and Pay It Forward Co., Ltd. as a manufacturer. price 800,000  Baht
Supporter
Organization

OTHER

AutoMODS: Tuberculosis Drug
Susceptibility Testing System

: National Innovation Agency (NIA)

National Science and Technology Development
Agency (NSTDA)

Design & Engineering Consulting Service Center (DECC)
Coorperate with : Grand Challenges Canada, Canada
Global Fund granted by Bureau of Tuberculosis,        
Department of Disease Control
University of Alberta, Canada
Produced by : Pay It Forward Co., Ltd. (PIF)
Address
: 1050/1 Satarnpayabarn Road, Muang Sub-district,
               
Muang District,Chiang Rai 57000
E-mail
: thrf@tbhiv.org
Phone number : 0 5371 3135, 0 5375 2560
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อื่นๆ

สมายด์ แฟกซ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แอปพลิเคชันที่ใช้รับ-ส่งโทรสารผ่านสมาร์ทโฟน
ใช้ Native Application ที่ท�ำงานบนสมาร์ทโฟนโดยตรง
ค่าบริการรายเดือน 200, 500 และ 1,500 บาท
Smart Mobile Fax Application โซลูชั่นส์แรกของประเทศไทย
สนับสนุนโดย
ร่วมกับ
ผลิตโดย
ที่อยู่
E-mail
โทรศัพท์
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: ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
:      
: บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จ�ำกัด
: 357 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบ�ำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700                                                                     
: info@creaturelab.co.th  
: 0 2433 4333

Product details
Application for receiving – sending FAX via smartphone.
Native application works directly on smartphone.
Monthly fee 200, 500 and 1,500 baht.
The first smart mobile fax application in Thailand.

OTHER

Smile FAX

Supporter
: National Innovation Agency (NIA)
Organization
Coorperate with :
Produced by : Creaturelab Network Solution.co.,ltd
Address  
: 357 Charansanitwong Road, BangBamru
                            Sub-district, Bangphlat district, Bangkok 10700
E-mail
: info@creaturelab.co.th
Phone number : 0 2433 4333

263

อื่นๆ

สเปรย์ไล่หนู

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สเปรย์ไล่หนูในห้องเครื่องรถยนต์ ซึ่งสกัดจากสมุนไพร เหมาะส�ำหรับฉีดป้องกันหนู
ในห้องเครื่องรถยนต์ด้วยเทคโนโลยี Nanoencapsulation
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขนาด : 5 x5x10 เซนติเมตร
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
  วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลิตโดย
: นาย กมลศักดิ์  เลิศไพบูลย์
ที่อยู่      : 6/123 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330
E-mail
: wantanee-79@hotmail.com        
โทรศัพท์
: 08 5888 3818
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Product details
Detail of Products : Spray NorRat in repellent area. In case of reduce the
damage occurred by rat in your house and electrical equipment such
as refrigerators, washing machines, air-conditioner and photocopier etc.
by Nanoencapsulation Tenhnology
Platform : Technology Business Incubation of Walailak University Science
Park
Size: 5 x5x10 cm.
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address      

OTHER

NorRat

: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
: Walailak University Science Park

: Mr. Gamonsak Laspaibul

: 6/123 Ni Mueang Sub-district, Mueang District,
Nakhon Si Thammarat 80330
E-mail        
: wantanee-79@hotmail.com        
Phone number   : 08 5888 3818
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อื่นๆ

วิตามินพืช ALA

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จุลินทรีย์เร่งการเจริญเติบโตของพืช
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                           
ขนาด : 5 x5x10 เซนติเมตร
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
  วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลิตโดย
: นาย ดริน พงษ์เภตรา
ที่อยู่       : 331 ถนนธราธิบดี ต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอพุนพิน
                    จังหวัดสุราษฎณ์ธานี 84130
E-mail  
: wantanee-79@hotmail.com        
โทรศัพท์
: 08 5888 3818
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Product details
Microbial from ALA helps your plants growth.
Platform : Technology Business Incubation of Walailak University
Science Park
Size : 5 x5x10 cm.
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address       
                 
E-mail         
Phone number

OTHER

Vitamins for Plants “ALA”

: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
: Walailak University Science Park
: Mr. Darin Pongpatra

: 331 Thanathibodi Road, Tha Kham Sub-district,
Phunphin District, Surat Thani 84130
: wantanee-79@hotmail.com      
: 08 5888 3818
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อื่นๆ

สเปรย์ป้องกันน�้ำและสิ่งสกปรก สมาร์ทไวท์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมของสารเคลือบที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเป็นสารป้องกันน�้ำหรือคราบ
สิ่งสกปรกไม่ให้เกาะติดพื้นผิวรองเท้าผ้าใบสีขาวที่ผ่านการพ่นเคลือบให้มีลักษณะ
เหมือนน�้ำเกาะติดบนใบบัว ไม่เปลืองแรงซัก ช่วยให้รองเท้าผ้าใบคงความขาวสดใส
ดูใหม่อยู่เสมอ ใช้งานง่ายในรูปแบบสเปรย์พ่นเคลือบ
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
  วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลิตโดย
: บริษัท วอนนาเทค จ�ำกัด
ที่อยู่       : 174 หมู่ 6 ต�ำบลทุ่งใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
E-mail
: wmuensit@yahoo.com  
โทรศัพท์
: 09 5534 2941
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Product details
Innovative coatings through research and development or protection.
Stains, dirt does not stick to the surface of white sneakers through the
coating sticks to look like water on a lotus leaf. Washing blasts Helps
maintain a bright white sneakers. Looking new Intuitive style spray coating.
Platform : Technology Business Incubation of Prince of Songkla University
Science Park

OTHER

Water and Dirt Defense Spray
“Smart White”

Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization   Science Park Promotion Agency (SPA)
Coorperate with : Prince of Songkla University Science Park
Produced by : Wonnatec Co.ltd
Address    
: 174 Moo 6 , Thung Yai Sub-district, Hat Yai
                           District, Songkhla 90110
E-mail      
: wmuensit@yahoo.com              
Phone number   : 09 5534 2941
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อื่นๆ

ไหมขัดฟัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมธรรมชาติ 100% ทีพ่ นั เกลียวเส้นไหม 2 เส้นเข้าด้วยกันเคลือบ
ด้วยน�้ำมันมะพร้าวและขี้ผึ้งแท้ จะช่วยในการรักษาแผลในช่องปากและมีความลื่นใน
ขณะท�ำความสะอาดซอกฟัน นอกจากนีย้ งั ผสมสารสกัดจากกานพลูและเปลือกมังคุด
ที่มีคุณสมบัติในการก�ำจัดและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในคราบพลัคที่ติดอยู่บนผิวฟันได้ดี
ปราศจากสารเคมีตกค้างตลอดกระบวนการผลิต
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ราคา : 79 บาท/ชิ้น
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
   วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลิตโดย
: บริษัท ยิ้มละไมไหมขัดฟัน 2010 จ�ำกัด
ที่อยู่       : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึกพิมลกลกิจ ชั้น 4 ถนนมิตรภาพ
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
E-mail
: scpark_kku@hotmail.com
โทรศัพท์
: 09 1130 4198
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Product details
Made from natural silk ; elastic, soft and durable. Improve efficiency
of removing plaque where brushing alone could not reach. Coated
with macademia nut oil and beeswaxhelps healing oral wounds and
avoiding gum cut.
Platform : Technology Business Incubation of Khon Kaen University
Science Park
Price : 79 Baht
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address      

OTHER

Dental Floss

: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
: Khon Kaen University Science Park

: Yim Ra Mai Dental Floss Co.,ltd

: Khon Kaen University 4th Fl. Pimonkit Mittapab
   Road, Naimung Sub-district, Mung District,
Khon Kaen 40000
E-mail        
: scpark_kku@hotmail.com
Phone number   : 09 1130 4198
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อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามธรรมชาติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตผ้าย้อมครามธรรมชาติ
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของศูนย์
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ้าพันคอ: 250/350/500/600/700 บาท/ผืน
ผ้าคลุมไหล่ : 900/1200/1500 บาท/ผืน
ผ้าซิ่น : 1500/1950/2500/2800/3500/4500
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
   วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลิตโดย
: บริษัท เอ อี ซี 2015 จ�ำกัด
ที่อยู่       : อาคารกลุมงานวิจัยและปฏิบัติงานชั้น 1 ต�ำบลขามเรียง
อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail
: msubiscenter@yahoo.com
โทรศัพท์
: 08 9618 0788
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Product details
Natural indigo dyed fabric
Platform : Technology Business Incubation of  Maha Sarakham University
Science Park
Price (Baht) :
• scarf 250/350/500/600/700
• Shawl  900/1200/1500
• Sarong 1500/1950/2500/2800/3500/4500
Supporter
Organization
Coorperate with
Produced by
Address      

OTHER

Natural indigo dyed fabric

: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Science Park Promotion Agency (SPA)
: Maha Sarakham University Science Park

: AEC 2015 Co.,ltd

: Kham Riang Sub-district, Kantharawichai District,
MahaSarakham 44150
E-mail        
: msubiscenter@yahoo.com
Phone numbe : 08 9618 0788
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อื่นๆ

Paper mached

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษฟางข้าวออแกนิกส์มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องใส่ของ
ถุงใส่ของ สมุด ฯลฯ
เข้ารับบริการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
  วิทยาศาสตร์ (สอว.)
ร่วมกับ
: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตโดย
: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ฟางไทยแฟคทอรี่
ที่อยู่       : อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 239
ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail
: chidranut@step.cmu.ac.th        
โทรศัพท์
: 08 3748 2995
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Product details
Organic straw mash are made into products, such as book, bag, box
Platform : Technology Business Incubation of Chiang Mai University
Science and Technology Park

OTHER

Paper mached from Organic straw

Supporter
: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Organization
Science Park Promotion Agency (SPA)
Coorperate with : Chiang Mai University Science and Technology Park
Produced by : Fang-Thai Factoty Limited Partnership
Address      
: Reaearch and Technology Transfer Building Faculty
                           of Engineering 239 Huay Kaew Road, SuTep
Sub-district, Muang District, Chiang Mai 50200
E-mail  
: chidranut@step.cmu.ac.th       
Phone numbe : 08 3748 2995
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อื่นๆ

ไม้มงคล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ไม้มงคล : เป็นไม้ประดับขนาดเล็ก ที่มีการส่งเสริมการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ และ
ใช้วัสดุธรรมชาติในการเพาะปลูก อีกทั้งยังสนับสนุนการน�ำของเหลือทิ้งและภาชนะ
เก่ามาประยุกต์ใช้แทนกระถางปลูก ซึ่งเป็นอีกแนวความคิดที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน
และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศของสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สปวท.)
  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ�ำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5)
ร่วมกับ
: องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองเจ็ด อ�ำเภอหนองเสือ
ผลิตโดย
: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองเจ็ด
ที่อยู่
: ต�ำบลคลองเจ็ด อ�ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12120
E-mail
:
โทรศัพท์
: 08 1927 9954, 0 2115 3652
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Product details
The Scared Wood is small ornamental which is promote to the planting
of organic farmers and  use  natural materials in the crop. In addition it
also supports the import of waste and container applied to plantt pots.
This concept helps reduce global warmimg and increase the oxygen in
the air Bangkok.

OTHER

Sacred Wood

Supporter
Organization

: Office of The Permanent Secretary (OPS)
Regional Coordination (Central Region) Ministry
of Science and Technology
Coorperate with : Khlong Chet Sub-district Administrative Organization,
Nong Sua
Produced by : Klong Jed Community Enterprise
Address
: Khlong Chet Sub-district, Nong Sua District,
Pathum Thani 12120
E-mail
:
Phone number : 08 1927 9954, 0 2115 3652
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รายชื่อร้านค้า “ตลาดน�้ำคลองผดุงกรุงเกษม”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ร้านไก่ย่างบางตาล
ร้านหมูสะเต๊ะนายนะ
ร้านเห็ดย่าง คุณกี้
ร้านตะโก้
ร้านย�ำลูกชิ้น
ร้านปลาหมึกย่าง
ร้านซาลาเปา (เจ้ยงค์)
ร้านหมี่กรอบแม่เล็ก (ตลาดน�้ำตลิ่งชัน)
ร้านน�้ำส้มคั้นสด / นมข้าวโพด คุณจุ๊

โทร. 082-081-3759
โทร. 080-910-8143 / 081-321-9826
โทร. 098-926-4456
โทร. 094-252-9328
โทร. 081-644-6687
โทร. 086-623-6992 / 085-561-4065
โทร. 081-644-6689
โทร. 081-580-3391
โทร. 095-075-8044

รายชื่อร้านค้า “บนสะพานเชื่อม”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ร้านมะพร้าวล่อนจ้อน (ขั้นเทพ)
ร้านผักปลอดสารพิษ คุณเสือ
ร้านสวนทักษภร (ผลไม้)
ร้านกิตติรัช ทับทิมทอง (ส้มโอขาวใหญ่ไร้เมล็ด)
ร้านผักกินดีมีประโยชน์ คุณแซนดี้
วิสาหกิจชุมชน (เมล่อนญี่ปุ่น)
ฮักแพง (ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร)
กลุ่มเกษตรปลอดภัยอ�ำเภอฝาง   
(ส้ม,อาโวคาโด,บัวหิมะ)
9. Nasi Kerabu ข้าวย�ำปักษ์ใต้
10. ขนมหม้อแกงหม้อดิน (สองพี่น้อง)
11. ร้านผลไม้ (ตามฤดูกาล) คุณเจี๊ยบ
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โทร. 094-754-8010
โทร. 098-347-8779
โทร. 087-170-8130
โทร. 086-174-2185
โทร. 089-497-8448
โทร. 095-798-2261
โทร. 084-532-6833
โทร. 089-429-4469
โทร. 089-229-8047
โทร. 094-332-1544 / 063-194-1456
โทร. 087-193-3994

รายชื่อร้านค้า “บูธต่างๆ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”
1. ร้านภัตตาคารมังกรหลวง
2. ร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้
3. ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมัทนา
4. ร้านขนมกุยช่าย คุณพัฒน์
5. ร้านบ้านสวนมะนาวไทย
6. ร้านเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ (ตรา ไอ ฟรุ๊ตตี้)
7. ร้าน Sweet Mafia (แพนเค้ก) คุณนก
8. ร้านกุ้งอบวุ้นเส้น (คุณกี้)
9. ร้านหมูน้อยร้อยกระบวนท่า (ย�ำคาร์เวียร์)
10. ร้าน I’am Pudding มะพร้าวอ่อน (คุณกอล์ฟ)

โทร. 089-201-4442
โทร. 083-158-7832 / 092-795-4329
โทร. 085-819-6396 / 087-811-1097
โทร. 094-654-2414
โทร. 085-298-5533
โทร. 080-431-4351
โทร. 084-469-6198
โทร. 098-926-4456
โทร. 086-669-2772
โทร. 081-156-6664
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ส่วนราชการ
ส�ำนักงานรัฐมนตรี (สร.)

อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-333-3701 โทรสาร 02-333-3836
อีเมลล์ office@most.go.th เว็บไซต์ www.most.go.th/osmweb

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท)

อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-333-3700 call center 1313 โทรสาร 02-333-3833
อีเมลล์ info@most.go.th เว็บไซต์ www.ops.go.th

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์. 0-2201-7000-4 อีเมลล์ webmaster@dss.go.th เว็บไซต์ www.dss.go.th

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 0 2596 7600 โทรสาร 0 2561 3013 เว็บไซต์ www.oap.go.th

หน่วยงานในก�ำกับ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7001-5
Call Center 0 2564 8000 อีเมลล์ info@nstda.or.th เว็บไซต์ www.nstda.or.th  

สถาบันมาตรวิทยา (มว.)

เทคโนธานี3/4-5 หมู่ 3 ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 โทรศัพท์ 02 577 2877, 0 2577 2859 เว็บไซต์ www.nimt.or.th

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0 2160-5432 โทรสาร: 0 2160-5438  
อีเมลล์ info@sti.or.th เว็บไซต์ www.sti.or.th

รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009
Call Center 0 2577 9300 อีเมลล์ tistr@tistr.or.th เว็บไซต์ http://www.tistr.or.th/
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Government service
Office of the Minister of Science and Technology

75/47, RAMA 6 road, Thung-Phyathai, Ratchathewee, Bangkok 10400, Thailand
Tel.: (+66) 2333 3701 Fax: (+66) 2 333 3836 E-mail: office@most.go.th
Website : www.most.go.th/osmweb

Office of the Permanent Secretary (OPS)

75/47, RAMA 6 road, Thung-Phyathai, Ratchathewee, Bangkok 10400, Thailand       
Tel.: (+66) 2333 3700 Fax: (+66) 2 333 3833 Call Center: 1313  
E-mail: info@most.go.thWebsite : www.ops.go.th

Department of Science Service (DSS)

Rama VI Rd. Ratchathewi Bangkok 10400
Tel.: +(66) 2201 7000 4 E-mail : pr@dss.go.th Website : www.dss.go.th

Office of Atoms for Peace (OAP)

16 Vibhavadi Rangsit Road Bangkok 10900, Thailand
Tel.: (+66) 2596 7600 Fax: (+66) 2561 3013 Website : www.oap.go.th

Agency
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
111 Thailand Science Park (TSP), Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
Tel.: (+66) 2564 7000 Fax : (+66) 2564 7001-5 Website : www.nstda.or.th

National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

3/4-5 Moo 3, Klong 5, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand  Tel.: (+66)
2577 5100, (+66) 2577 2877 and (+66) 2577 2859 Website : www.nimt.or.th

National Science Technology and Innovation Policy Office (STI)
L14, Chamchuri Square, 319 Phyathai Road, Phatumwan, 10330
Bangkok, Thailand
Tel.: (+66) 2160 5432 Fax: (+66) 2160 5438
E-mail : info@sti.or.th Website : www.sti.or.th

State Enterprise
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
Thailand Tel.: (+66) 2 577 9000 Fax : (+66) 2577 9009 Call
Center : (+66) 2577 9300 E-mail : tistr@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th
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รัฐวิสาหกิจ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลอง 5 อ�ำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 9999 โทรสาร 0 2577 9900 อีเมลล์ info@nsm.or.th  
เว็บไซต์ www.nsm.or.th

องค์กรมหาชน
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 4444  โทรสาร 0 2143 9586
อีเมลล์ info@gistda.or.th เว็บไซต์ www.gistda.or.th

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร. 0 2401 9889 โทรสาร 037 392 913 เว็บไซต์ www.tint.or.th

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)

111 อาคารสิรินธรวิชโชทัย หมู่ 6 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 217 040 โทรสาร 044 217 047 เว็บไซต์ www.slri.or.th

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)

191 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053 225 569
โทรสาร  053 225 524 E-mail: info@narit.or.th เว็บไซต์ www.narit.or.th

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน�้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400  
โทรศัพท์: 0 2642 7132 โทรสาร: 0 2642 7133 เว็บไซต์: www.haii.or.th

ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 017 5555
โทรสาร 02 017 5566 อีเมล info@nia.or.th เว็บไซต์ www.nia.or.th
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)

ชั้น 22 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 644 5499
โทรสาร 02 644 9538 อีเมล hotline@tcels.or.th เว็บไซต์ www.tcels.or.th
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State Enterprise
National Science Museum (NSM)

NSM Address: Technopolis, Klong 5, Klong Luang, Pathum Thani, 12120, Thailand
(+66) 2577 9999 ext. 2108, 2109 (Visitor Services) E-mail : info@nsm.or.th
Website : www.nsm.or.th

Public organization
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency
(Public Organization) (GISTDA)

120 The Government Complex Commemorating His Majesty The King’s 80 th
Birthday Anniversary, 5th December, B.E.2550(2007) Ratthaprasasanabhakti
Building 6th and 7th Floor, Chaeng Wattana Road, Lak Si Bangkok 10210, Thailand
Tel.: (+66) 2141 4444 Fax : (+66) 2143 9586
E-mail : info@gistda.or.th Website : www.gistda.or.th

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) (TINT)

9/9 Moo7, Tambon Saimoon, Amphoe Ongkharak, Nakhon-Nayok 26120,
Thailand Tel.: (+66) 2401 9889 Fax: (+66) 3739 2913 Website : www.tint.or.th

Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) (SLRI)

111 University Avenue, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
Tel.: (+66) 4421 7040 Fax: (+66) 4421 7047 Website : www.slri.or.th

National Astronomical Reseach Institute of Thailand
(Public Organization) (NARIT)

Siripanich Building 191 Huay Kaew Road Muang District, Chiangmai Thailand
50200 Tel.: (+66) 5322 5569 Ext. 502 Fax: (+66) 5322 5524
E-mail: info@narit.or.th Website : www.narit.or.th

Hydro and Agro Informatics Institute (Public Organization) (HAII)

8 th Floor, Bangkok Thai Tower 108 Rangnam Rd., Phayathai, Ratchatewi,
Bangkok 10400, Thailand Tel.: (+66) 2642 7132 Fax :(+66) 2642 7133
Website : www.haii.or.th

National Innovation Agency (Public Organization) (NIA)

73/2 Rama VI Road, Rajdhevee, Bangkok 10400 Tel : (+66) 2017 5555  
Fax : (+66) 2017 5566 E-mail : info@nia.or.th Website : www.nia.or.th
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(Public Organization) (TCELS)

22nd Floor CMMU Building 69 Vibhavadi-Rangsit Road Samsen Nai, Phayathai
Bangkok 10400 Thailand Tel.: (+66) 2644 5499 Fax : (+66) 2644 9538
E-mail : hotline@tcels.or.th Website : www.tcels.or.th
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