RMP600 หัวโพรบแบบสัมผัสที่มีความแม่นย�ำสูง

ที่ไม่มีใครเสมอเหมือน
ความถูกต้องของ 3D และการท�ำซ�้ำ

ความสามารถในการสื่อสาร
ทีด่ กี ว่า

ประสิทธิภาพที่โดดเด่น

ประสิทธิภาพสูงขึน้ ชิน้ งานทีเ่ สียน้อยลง
และผลก�ำไรมากขึน้

RMP600 – การควบคุมกระบวนการท�ำงานด้านนวัตกรรม
จัดการกับความผันแปรในกระบวนการที่ต้นทาง และเก็บเกี่ยวผลตอบแทน
ยิง่ มนุษย์มสี ว่ นร่วมในกระบวนการผลิตมากขึน้ เท่าไร ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความผิดพลาดก็จะยิง่ มากขึน้ การตรวจวัดแบบ
อัตโนมัตใิ นกระบวนการผลิตโดยใช้หวั โพรบ Renishaw สามารถช่วย ลดความเสีย่ งนี้ ได้ ระบบหัวโพรบแบบคลืน่ วิทยุ
ของ Renishaw RMP600 สามารถช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจวัดต่อไปนี้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
กระบวนการผลิตของคุณให้ดขี น้ึ ซึง่ ส่งผลต่อ ผลก�ำไรทีม่ ากขึ้น

การ
เฝ้ าตรวจสอบ
หลังกระบวนการ

การควบคุมในกระบวนการ
การตัง� ค่ากระบวนการ
ฐานรากกระบวนการ

ฐานรากกระบวนการ
การปรับให้เหมาะสมทีส่ ดุ และการตรวจติดตามสมรรถนะการท�ำงานของเครือ่ งมือกล
ใช้รว่ มกับซอฟต์แวร์เฉพาะเครือ่ งของ Renishaw AxiSet™ Check-Up
ให้ขอ้ มูลทีร่ วดเร็ว ถูกต้องแม่นย�ำและการด�ำเนินงานเชือ่ ถือได้ทม่ี กี ารรายงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพเรียบง่าย
RMP600

•
•
•

ก�ำจัดข้อผิดพลาดของเครือ่ งจักร
ลดการหยุดท�ำงานนอกแผน
ผลิตชิน้ ส่วนสินค้าทีด่ อี ย่างสม�่ำเสมอ

การตัง้ ค่ากระบวนการ
การตรวจวัดต�ำแหน่งและตัง้ ศูนย์ของชิน้ งานบนเครือ่ งจักรแบบอัตโนมัติ
เป็ นหัวโพรบเครือ่ งมือเครือ่ งจักรแบบคลืน่ วิทยุทม่ี คี วามยืดหยุน่ และความเทีย่ งตรงสูงทีส่ ดุ ในโลก
ไม่เหมือนกับหัวโพรบทัวไปจากแบรนด์
่
อน่ื สไตลัสทีม่ คี วามยาวเพิม่ ขึน้ ได้รบั การสนับสนุนโดยไม่มกี ารลดลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญในประสิทธิภาพของหัวโพรบ ซึง่ หมายความว่าการตัง้ ค่างานทีย่ ากก่อนหน้านี้จะท�ำได้งา่ ยขึน้

Y

RMP600

•
•
•

ขจัดความจ�ำเป็ นทีต่ อ้ งใช้อุปกรณ์ยดึ จับทีม่ รี าคาแพงและความผิดพลาดจากการตัง้ ค่าด้วยมือ
ปรับใช้กระบวนการผลิตใหม่ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการใหม่ ของลูกค้าได้
เซ็ตงานได้เร็วขึน้ ช่วยเพิม่ คุณภาพและลดชิน้ งานทีเ่ สีย

การควบคุมในกระบวนการ
การตรวจวัดอัตโนมัตสิ ำ� หรับชิน้ งานหยาบและชิน้ งานส�ำเร็จบนเครือ่ งจักรแบบหลายแกน
ประสิทธิภาพ RMP600 submicron 3D ช่วยให้การตรวจสอบของรูปทรงทีม่ คี วามซับซ้อนไม่สามารถ
ใช้ได้กบั หัวโพรบทัวไปจากยี
่
ห่ อ้ อืน่ การใช้งานเครือ่ งจักรแบบปรับได้สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างราบรืน่
เมือ่ ใช้งานร่วมกับ Productivity+™ ของ Renishaw
•
•
•

เพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
ชดเชยค่าจากสภาพแวดล้อมและสภาพเครือ่ งจักร
ลดเวลาทีไ่ ม่ได้สร้างผลผลิตและของเสีย เพิม่ ผลผลิตและผลก�ำไร

การตรวจสอบหลังกระบวนการ
การตรวจสอบความสอดคล้องของคอมโพเน็นต์ก่อนการถอดออกจากตัวเครือ่ ง
RMP600 ใช้รว่ มกับซอฟแวร์ OMV ในการตรวจสอบเครือ่ งของ Renishaw ช่วยให้การตรวจสอบ
ทีเ่ ชือ่ ถือได้กบั แบบจ�ำลอง CAD ซึง่ หมายความว่าการตรวจสอบการปิ ดเครือ่ งทีน่ ้อยลงและดังนัน้
การตัง้ ค่าและการซ่อมงานจึงน้อยลง
•
•
•

ลดเวลาในการตรวจสอบการปิ ดเครือ่ งและต้นทุน
การรายงานอย่างรวดเร็วและตรวจสอบย้อนกลับของส่วนทีส่ อดคล้องกับข้อมูลจ�ำเพาะ
เพิม่ ความเชือ่ มันในกระบวนการผลิ
่
ต

X

สิ่งดีๆ จากการใช้งานหัวโพรบ...
เครือ่ งจักรทีไ่ ด้รบั การปรับแต่งมาให้ตดั ชิน้ งานโลหะได้มากขึน้ เทีย่ งตรงได้
มากขึน้ และแม่นย�ำมากขึน้ จะช่วยเพิม่ ผลิ ตผล ก�ำไร และความสามารถ
ในการแข่งขันของคุณได้สงู สุดอย่างรวดเร็ว

... วิถท
ี างของ Renishaw
Renishaw คือผูน
้ �ำในโซลูชนั ระบบการวัดทีไ่ ด้รบั การยอมรับของโลก ซึง่ เป็ น
ผูค้ ดิ ค้นหัวโพรบแบบแตะสัมผัสในทศวรรษ 1970

เป็ นเวลากว่าหลายทศวรรษทีเ่ ราทุม่ เทให้แก่ลกู ค้าและการลงทุนด้าน
การพัฒนา ร่วมกับประสบการณ์ในการผลิตของเราเอง จึงท�ำให้เราสามารถมอบ
ผลิ ตภัณฑ์ทีเ่ ป็ นนวัตกรรมใหม่ และ มีคณ
ุ สมบัติยอดเยีย่ ม ไม่เป็ นรองใคร
ในความเป็ นเลิศด้านเทคนิคและประสิทธิภาพการท�ำงาน

การเซ็ตชิน้ งานแบบอัตโนมัตดิ ว้ ยหัวโพรบ Renishaw RMP600 สามารถท�ำ
ได้เร็วกว่าวิธกี ารเซ็ตงานด้วยมือถึง 10 เท่า ซึง่ หมายถึง การลดต้นทุนลง
อย่างเห็นได้ชดั และทันที
การตัง้ ค่าชิ้ นงาน
ด้วยตนเอง
ท
ต้น

นุ

แบบอัตโนมัติ
เวลา

ลดงานทีเ่ สียและการแก้ไขงานทีท่ ำ� ให้ผลิตผลและก�ำไรต�่ำลง หัวโพรบ
Renishaw RMP600 ช่วยรับประกันว่า การผลิตชิน
้ งานจะ “ถูกต้องตัง้ แต่
ครัง้ แรก” ซึง่ หมายถึง ความสูญเสียทีล่ ดลงและก�ำไรทีเ่ พิ ม่ ขึ้น

คุณลักษณะเด่นของ RMP600
•
•
•
•
•

ออกแบบมาให้มขี นาดกะทัดรัดด้วยระบบส่งสัญญาณวิทยุเหมาะกับเครือ่ ง
แมชชีนนิ่งเซนเตอร์และเครือ่ งกลึงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
เทคโนโลยี RENGAGE™ — ได้รบั การรับรองและจดสิทธิบตั ร
Trigger Logic™ ส�ำหรับการเซ็ตอัพทีร่ วดเร็วและง่ายดาย
ให้การส่งสัญญาณทีป่ ราศจากการรบกวนผ่านการใช้สเปกตรัมกระจาย
แบบกระโดดความถี่ (Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS))
แถบคลืน่ สัญญาณ 2.4 GHz ทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัวโลก
่
— ซึง่ สอดคล้อง
ตามข้อบังคับด้านสัญญาณวิทยุในตลาดใหญ่ๆ ทุกแห่ง

ความเห็นของลูกค้า
“แทบจะไม่มชี ้น
ิ ส่วนหรือแม่พมิ พ์ในร้านของเราทีไ่ ม่มพี าราโบลิก สารประกอบ

โค้ง หรือรูปทรงกรวย การวัดทีร่ วดเร็ว ความแม่นย�ำของการผลิตของงานขึน้ รูป
ของชิ้นส่วนเหล่านี้ ในขณะทีก่ ารยึดบนเครือ่ งจักรเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นต่อการผลิตแบบ
ลีนของเรา หัวโพรบ RMP600 ให้ประสิทธิภาพการท�ำงาน “ในกระบวนการ”
จ�ำเป็ นส�ำหรับความสอดคล้อง การวัดทีม่ คี วามแม่นย�ำสูงของเส้นผ่าศูนย์กลาง
รูเล็กๆ รูปทรงและความคลาดเคลือ่ นทางเรขาคณิต”
Gary Medlock, Triumph Fabrications

่
RMP600 – การผสมผสานที่ไม่มใี ครเสมอเหมือนของความยืดหยุน

และความแม่นย�ำ

ประสิทธิภาพของ RENGAGE™ superior 3D

เทคโนโลยี RENGAGE™

ลักษณะเฉพาะตัวของหัวโพรบทัง้ หมด จะเกิดจากการดัดของสไตลัส
และการเคลือ่ นไหวของกลไกหัวโพรบก่อนทีห่ วั โพรบประทับสัมผัสกับพืน้ ผิว
ดังนัน้ จึงเป็ นเรือ่ งทีข่ น้ึ อยูก่ บั :
• ความยาวและความแข็งของสไตลัส
• แรงทีจ่ ำ� เป็ นต้องใช้ทจ่ี ะทริกเกอร์หวั โพรบ
• ทิศทางของการสัมผัสกับพืน
้ ผิว
• การออกแบบของกลไกของหัวโพรบ
เทคโนโลยี Rengage เป็ นจุดเด่นใน RMP600 ได้รบั การทดสอบส�ำหรับ
ความแม่นย�ำแบบ 3D กับสินค้าจากแบรนด์อน่ื ผลดังทีแ่ สดงในกราฟ
ข้อผิดพลาดด้านล่างเป็ นทีน่ ่าสนใจ

ผสมผสานเทคโนโลยีซลิ โิ คนสเตรนเกจกับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ขนาดกะทัดรัดเป็ นพิเศษเพือ่ บรรลุถงึ ประสิทธิภาพและความสามารถทีไ่ ม่มใี คร
เทียบได้ เหมาะส�ำหรับการใช้งานทีห่ ลากหลายของแอปพลิเคชันเครือ่ งมือ
เครือ่ งจักร และสามารถทีจ่ ะแก้ไขข้อจ�ำกัดประสิทธิภาพการท�ำงาน 3D ของ
การออกแบบโพรบทางเลือกจ�ำนวนมาก เฉพาะหัวโพรบ MP250 OMP400
และ RMP600 ของ Renishaw ทีโ่ ดดเด่นไปด้วยเทคโนโลยีน้ี
Rengage
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ขัว้

วิ ธีการทดสอบ
รูปทรงกลมการสอบเทียบ 25 mm
ตรวจสอบทีก่ ารเพิม่ ขึน้ 5º รอบๆ
ระนาบ X Y ทีล่ ะติจดู ทีแ่ ตกต่างกัน
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กลไก

สเตรนเกจทีแ่ ยก
ต่างหากจากกลไก

การเข้าใกล้
ของสเตรนเกจ

67.5°
45°
22.5°
0 °เส้นศูนย์สตู ร

โครงสร้าง

m&h

แบรนด์อื่นๆ ทัวไป
่
ขนาดเป็ น µm

60
50

การตรวจจับเป็ นอิสระจากกลไกของหัวโพรบซึง่ หมายความว่าหัวโพรบนัน้ ทีม่ ี
เทคโนโลยี Rengage ให้ความสามารถทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการออกแบบทัวไป
่
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ความแม่นย�ำและอัตราการท�ำซ�้ำ 3D ไม่มที ใ่ี ดจะเสมอเหมือน เปิ ดใช้งาน
เกจจิง้ /การวัดบนเครือ่ ง
ปรับปรุงความแม่นย�ำด้วย styli แบบยาวหมายถึงชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงยาก
สามารถตรวจจับได้งา่ ยขึน้
แรงทริกเกอร์ต่ำ� เป็ นพิเศษส�ำหรับการท�ำงานทีล่ ะเอียดอ่อนช่วยก�ำจัดความ
เสียหายของพืน้ ผิวและรูปแบบ
การออกแบบทีก่ ะทัดรัดช่วยให้การเข้าถึงทีด่ ขี น้ึ ในพืน้ ทีท่ ่ี จ�ำกัดและ
เครือ่ งขนาดเล็ก
ทนทาน แม้ในสภาพแวดล้อมทีเ่ ลวร้าย หมายถึง การวัดทีน่ ่าเชือ่ ถือ
และอายุการใช้งานยาวนาน
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ลดเวลาเซ็ตอัพและสอบเทียบ
ได้รบั การปรับปรุงกระบวนการควบคุมและการตัง้ ค่าคุณภาพ
ค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลง

ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ lobing
และประสิทธิภาพ 3D ทีเ่ หนือกว่าโปรดดูท:่ี
www.renishaw.com/rengage

RMP600 และอินเตอร์เฟสเครือ่ งส่งคลืน
่ วิทยุ (RMI หรือ RMI-Q)

ที่ได้รบั การปรับแต่งเพื่อการใช้งานที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
ประโยชน์ของ FHSS
นอกจากระบบออปติคอลมีประสิทธิภาพสูง Renishaw เสนอโซลูชนั ่
คลืน่ วิทยุทน่ี ่าเชือ่ ถือส�ำหรับเครือ่ งทีม่ ขี นาดใหญ่และ/หรือ การติดตัง้
ทีแ่ อปพลิเคชันเส้นทางทีป่ ราศจากสิง่ กีดขวางเป็ นไปไม่ได้
Frequency hopping spread spectrum (FHSS) เป็ นเทคโนโลยี
ทีแ่ ข็งแกร่งและมีการพิสจู น์แล้วว่าช่วยให้อุปกรณ์ในการข้ามไปในแต่ละช่องได้

ซึง่ แตกต่างจากโปรโตคอลอืน่ ๆ ซึง่ อาจต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ผลิตภัณฑ์ Renishaw จะยังคงท�ำงานเป็ นอุปกรณ์อ่นื ๆ เช่น Wi-Fi,
Bluetooth และไมโครเวฟทีเ่ ข้ามาอยูส่ ภาพแวดล้อมเดียวกัน
การด�ำเนินงานภายในคลืน่ ความถี่ 2.4 GHz ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ RMI-Q
สอดคล้องกับกฎระเบียบคลืน่ วิทยุในตลาดทีส่ ำ� คัญทัง้ หมด เป็ นทางเลือกทีด่ ี
ของผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรชัน้ น�ำมากมายและผูใ้ ช้ทม่ี ปี ระสบการณ์

ใช้งานง่ายและเชือ่ ถือได้

ด้วยการออกแบบเพือ่ ประสิทธิภาพทีเ่ หนือกว่า

คือวิธกี ารง่ายๆ ทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้สามารถปรับตัง้ ค่าโหมดการ
ท�ำงานของหัวโพรบให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็ น
เอกสิทธิเฉพาะของ
Renishaw เท่านัน้
์

ด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพของการส่งผ่านและพลังงาน RMI-Q ร่วมมือกับหัว
โพรบการส่งคลืน่ วิทยุของ Renishaw ให้ความสมบูรณ์ของการด�ำเนินงานสูง
แบตเตอรีท่ ย่ี าวนานและความสามารถทีเ่ หนือกว่าทีจ่ ำ� เป็ นในสภาพแวดล้อม
ทีโ่ รงกลึงต้องการ

Trigger Logic™

การทีส่ ร้างจากวัสดุทม่ี คี ณ
ุ ภาพสูงสุดท�ำให้หวั โพรบของ Renishaw
มีความทนทานและเชือ่ ถือได้ในสภาพแวดล้อมทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ เช่น แรงกระตุก
แรงสันสะเทื
่
อน อุณหภูมสิ งู หรือต�่ำมาก และแม้แต่การจมอยูใ่ นของเหลว
เป็ นเวลานาน

•

หัวโพรบคลืน่ วิทยุทห่ี ลากหลายเชือ่ ถือได้อยูร่ ว่ มกันได้ในโรงกลึง
ขนาดใดก็ได้

•

ผสมผสานจนถึงหัวโพรบสีร่ นุ่ ทีส่ อง* และ/หรือเครือ่ งเซ็ตทูลทีม่ ี RMI-Q
แบบเดีย่ ว

•

สัญญาณรบกวนน้อยมากจากแหล่งคลืน่ วิทยุอน่ื ๆ ท�ำให้มนใจถึ
ั่ ง
ประสิทธิภาพการท�ำงานทีส่ อดคล้องกันและมีความน่าเชือ่ ถือ

•

ไม่ตอ้ งการสภาพแวดล้อมคลืน่ วิทยุ/ไร้สายทีม่ กี ารจัดการอย่างระมัดระวัง

•

หัวโพรบ Renishaw ท�ำงานร่วมกับแบตเตอรี่ “ทีม่ จี ำ� หน่ายทัวไป
่ ” ทีม่ ี
การใช้งานอย่างแพร่หลาย

*

หัวโพรบคลืน่ วิทยุรนุ่ ทีส่ องจะมีการระบุอย่างง่ายดายโดยสัญลักษณ์ ‘Q’

ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดดูท่ี
เอกสารข้อมูล RMP600 H-5312-8200

ส�ำนักงานตัวแทนของ Renishaw
ประจ�ำประเทศไทย
119/46 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด
บางนา กม.3 บางนา กรุงเทพฯ 10260
ประเทศไทย

โทร.
แฟ็ กซ์
อีเมล์

+66 2 7469811
+66 2 7469816
thailand@renishaw.com

www.renishaw.com

เกี่ยวกับ Renishaw
Renishaw คือผูน
้ �ำในเทคโนโลยีทางวิศวกรรมทีไ่ ด้รบั การยอมรับของโลก ด้วยประวัตศิ าสตร์ทแ่ี ข็งแกร่งของนวัตกรรมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ ในปี 1973 บริษทั ได้จดั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทท่ี นั สมัยซึง่ ช่วยเพิม่ ความสามารถในการผลิต เพิม่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมอบโซลูชนั การท�ำงาน
อัตโนมัตทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพคุม้ ทุน

เครือข่ายทัวโลกของบริ
่
ษทั สาขาและตัวแทนจ�ำหน่ายช่วยมอบบริการทีย่ อดเยีย่ มและสนับสนุนงานของลูกค้า
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ประกอบไปด้วย:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เทคโนโลยีการผลิตสารเพิม่ คุณภาพ และการหล่อโดยใช้ระบบสุญญากาศ เพือ่ ใช้ในการออกแบบ การสร้างต้นแบบ และการผลิต
เครือ่ งสแกนแบบ CAD/CAM ส�ำหรับงานทันตกรรมและงานโครงสร้างวัสดุสำ� หรับงานทันตกรรม
เครือ่ งมือวัดค่าแบบป้ อนข้อมูลต�ำแหน่งเชิงเส้น องศา และการหมุนด้วยความเทีย่ งตรงสูง
อุปกรณ์ยดึ จับส�ำหรับ CMM (เครือ่ งมือวัดพิกดั ) และเครือ่ งมือวัด
เครือ่ งมือวัดส�ำหรับการวัดเปรียบเทียบชิน้ ส่วนทีผ่ า่ นการแมชชีนนิ่ง
การวัดด้วยแสงเลเซอร์ความเร็วสูงและเครือ่ งมือส�ำรวจส�ำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทีย่ ากล�ำบาก
เครือ่ งเลเซอร์และบอลบาร์สำ� หรับการวัดประสิทธิภาพและการสอบเทียบเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ทางการแพทย์สำ� หรับการใช้งานการผ่าตัดระบบประสาท
ระบบหัวโพรบและซอฟต์แวร์สำ� หรับตัง้ ค่างาน การตัง้ ค่าทูล และการตรวจสอบเครือ่ งจักร CNC
เครือ่ งมือรามานสเปคโตรสโคปี สำ� หรับการวิเคราะห์วสั ดุทไ่ี ม่มอี นั ตราย
เครือ่ งมือเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์สำ� หรับการวัดบน CMM
แท่งสไตลัส CMM และการใช้งานหัวโพรบของเครือ่ งจักร

ส�ำหรับรายละเอียดข้อมูลติ ดต่อทัวโลก
่
เข้าดูได้ที่ www.renishaw.com/contact

RENISHAW
RENISHAW

ได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าเนื้อหาในเอกสารนี้ถกู ต้อง ณ วันทีจ่ ดั พิมพ์ แต่ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองความถูกต้องของเนื้อหานี้ได้
จะไม่ชดใช้คา่ เสียหาย แม้วา่ จะเกิดจากความไม่ถกู ต้องใดๆ ในเอกสารนี้

สงวนลิขสิทธิ ์
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงข้อมูลจ�ำเพาะโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
RENISHAW และสัญลักษณ์หวั โพรบทีใ่ ช้ในโลโก้ RENISHAW เป็ นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Renishaw plc ในสหราชอาณาจักรและประเทศอืน่ ๆ
apply innovation และชือ
่ และชือ่ รุน่ ของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Renishaw เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Renishaw plc หรือบริษทั ในเครือ
ชือ่ แบรนด์หรือชือ่ ผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ ทีใ่ ช้ในเอกสารฉบับนี้เป็ นชือ่ เครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
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