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(ราง) 
 

คําชี้แจงประกอบคําขอรับการสงเสริมการลงทุน 
ประเภท 7.19 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

 
เพื่อใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 10/ 2552  ลงวันที ่15 ตุลาคม 2552 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จึงขอแกไขคําชี้แจงประกอบคําขอรับการสงเสริมการลงทุนประเภท 
7.30 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เพิ่มเตมิ และออกคําชี้แจงใหมดังตอไปนี ้

1. ขั้นตอนการขอรับการสงเสริมการลงทุน 
1.1. ผูขอรับการสงเสริมการลงทุนจะตองยื่น “คําขอรับการสงเสริมการลงทุน” (F PA PP 01) และแบบ

ประกอบคําขอรับการสงเสริม ประเภท 7.19 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) (F PA PP 19)   
ที่สํานักบริหารการลงทุน 4 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  

1.2. การกรอกขอมลูในแบบประกอบคําขอรับการสงเสริมประเภท 7.19 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) แบบ “F PA PP 19” นั้น หากบริษัทใดทีไ่มมีโครงการวิจัย หรือโครงการ วิจยันั้นได
ส้ินสุดลงไปแลว ใหผูขอรับการสงเสริมฯ กรอกขอมูลเฉพาะขอ 1, 2, 3 และขอ 5  

1.3. หากโครงการไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
หรือ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย (Thailand Center of Excellence for Life 
Sciences; TCELS) แลว โปรดแนบหนังสอืหลักฐานมาพรอมกับการยืน่คําขอฯ ดังกลาวดวย 

1.4. กรณีที่โครงการของบริษัทไดรับความเหน็ชอบจาก สวทช. หรือ TCELS แลว สํานักงานจะพิจารณา
โครงการตามขั้นตอนปกต ิ

1.5. กรณีที่โครงการของบริษัทยังมิไดรับความเห็นชอบจาก สวทช. หรือ TCELS แลวนัน้ สํานักงานจะ
นําเสนอโครงการที่บริษัทไดขอยื่นรับการสงเสริมฯ ใหคณะทํางานกลั่นกรองโครงการ
เทคโนโลยีชีวภาพพิจารณาใหความเห็นชอบกอนจะพิจารณาโครงการตามขั้นตอนปกต ิ

1.6. กรณีที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือจะแกไขสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการอนุมตัิโครงการไปแลว 
บริษัทจะตองยื่นขอแกไขโครงการ เพื่อใหสํานักงานพิจารณาโครงการตอไป 

2. โครงการที่อยูในขายขอรับการสงเสริม ประเภท 7.19 กิจการเทคโนโลยีชวีภาพ (Biotechnology) มีดังนี้ 
2.1 เปนโครงการวิจัยและพฒันาที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง และ/หรือเปนโครงการผลิตผลิตภัณฑที่ใช

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง เพือ่ยกระดับความสามารถการผลิตใหกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในสวนของ
โครงการวิจัยและพัฒนา บริษัทจะดําเนนิการวิจัยและพัฒนาเอง หรือรวมวิจยักับหนวยงานอื่นก็ได        



 

                                                                                                                                                หนาที่ 2/7 

ซ่ึงอาจเปนหนวยงานในประเทศ หรือหนวยงานตางประเทศก็ได เพื่อสงเสริมใหเกดิการพัฒนาบุคลากร
วิจัย นอกจากนี้เพื่อสนับสนนุใหธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพทําวิจยัและพฒันา และประยุกตใชเทคโนโลยี
ระดับโมเลกุล การสงเสริมยังครอบคลุมถึงโครงการที่ผลิตวัตถุดิบและ/หรือวัสดุจําเปนที่ใชในการ
ทดลอง/ทดสอบดานชีววิทยาระดับโมเลกุล และโครงการใหบริการดานการตรวจวิเคราะหและ/หรือ
สังเคราะหสารชีวภาพดวย 

2.2 บริษัทจะตองแนบรายละเอยีด และ/ หรือเอกสารแนบอืน่ตามที่สํานักงานระบุไวอยางครบถวน มิฉะนั้น
สํานักงานจะไมรับการยื่นขอรับการสงเสริมฯ ดังกลาว 

3. รายละเอียดกิจการที่เขาขายใหการสงเสริมของแตละหมวดยอย ท้ัง 6 หมวดยอย มดีังนี ้

    3.1 กิจการวิจัยและพัฒนาและ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ หรือการปรับปรุงพนัธุพืช และสัตวท่ีใช
เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเภทกิจการ 7.19.1) 

3.1.1  เปนกิจการที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยใหการคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ และการผลิตพนัธุพืช
และพันธุสัตว ทําไดรวดเร็วและแมนยํามากขึ้น ใหไดพืชและสัตวมีลักษณะที่ตองการ เชน ทนตอ
สภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม ลดความจําเปนในการใชยาฆาแมลงและยาฆาศัตรูพืช 

3.1.2  ตัวอยางของเทคโนโลยีที่ใช ไดแก เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (การดัดแปลงยนี) เทคโนโลยี
เครื่องหมายพนัธุกรรม  และเทคโนโลยีสําหรับการวิจยัระดับโปรตีน/เอนไซม เปนตน 

3.1.3  ตัวอยางของกิจกรรมทีก่ิจการควรมี ไดแก 
1) การศึกษาวิจยัขอมูลพันธุศาสตรเพื่อหาขอมูลทางพันธุกรรมของแตละชนิดพันธุ ศึกษายีน

และการแสดงออกที่เกี่ยวของกับการสืบพนัธุและระบบภูมิคุมกัน   
2) การวิจยัพัฒนาเครื่องหมายพนัธุกรรม (Biomarkers หรือ genetic markers หรือ molecular 

markers หรือ protein markers) ตางๆ เพื่อใชขอมูลทางพันธุกรรมของพืชและสัตว ในการ
ปรับปรุงพันธุ คัดเลือกพันธุที่เจริญเร็ว ปลอดโรค และมีภูมิคุมกันด ี

3) การวิจยัพัฒนาที่เปล่ียนแปลงลักษณะทางพนัธุกรรมโดยตรง เชน การใชฮอรโมนเพื่อ
เหนีย่วนําใหไดเพศที่ตองการ การฉายรังสี/การถายยีนทีเ่หมาะสมรวมกับการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ การดดัแปลง/ตัดตอพันธุกรรม  

4) การประเมินศกัยภาพหรือคุณภาพทางพันธุกรรมของพืชและสัตวที่ผานการคัดเลือก โดยใช
โมเลกุลเครื่องหมายควบคูกบัการประเมินลักษณะเชิงเศรษฐกิจทีแ่สดงออกใหเห็นภายนอก 

3.1.4 ธุรกิจที่เกี่ยวของ ไดแก 
1)   กิจการผลิตเมล็ดพันธุ ตนหรือทอนพนัธุ 
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2) กิจการเพาะพนัธุ  ปรับปรุงพันธุ และผลิตสัตว เชน กุงกลุาดํา กุงกามกราม ปลานิล ปลาไน 
โค 

3) กิจการผลิตไมดอก ไมประดบั เชน กลวยไม พรรณไมน้ํา  

3.2  กิจการวิจัยพัฒนาและ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีชวีภาพ เชน ยา วัคซีน 
โปรตีนเพื่อการบําบัด (ประเภทกิจการ 7.19.2) 

3.2.1 เปนกิจการที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยใหการผลิตเวชภณัฑ ทําไดอยางมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐาน 

3.2.2 ตัวอยางของเทคโนโลยี ไดแก เทคโนโลยีการหมกัที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีพันธุวศิวกรรม 
เพื่อตัดตอยนีใหจุลชีพสามารถผลิตสารที่ตองการได เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ และเทคโนโลยีการ
ตรวจกรอง และการสังเคราะห เพื่อใหไดสารตั้งตนเวชภณัฑ เปนตน 

3.2.3 ตัวอยางของกิจกรรมทีก่ิจการควรมี ไดแก 
1)  การศึกษาขอมูลระดับโมเลกุลพันธุกรรม เชน ศึกษาเปรียบเทียบขอมูลพันธุกรรมมนุษยกับ

การตอบสนองตอฤทธ์ิของยา หรือระดับการแสดงออกของโรคทางพันธุกรรม เพื่อ
ประโยชนในการออกแบบยาหรือการใหยารักษา 

2) การวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่หาโปรตีน หรือตัวตรวจจับ เพื่อผลิตวัคซีน 
3) การพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน โดยเทคโนโลยีดีเอนเอ  
4) การวิจยัออกแบบสังเคราะหสารตั้งตน (Active pharmaceutical ingredients) ในการผลิตยา

ตนแบบ  
5) การวิจยัเชิงคลินิก ชีวสมมูล เภสัชจลนศาสตร ชีวประสิทธิผล เพื่อศึกษาการออกฤทธิ์ของ

เวชภณัฑตอเซลล การเปนพิษตอเซลล 
6) การวิจยัออกแบบกระบวนการผลิต เพื่อใหสามารถพัฒนาการผลิตเวชภณัฑในระดับ

อุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3  กิจการวิจัยพัฒนาและ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตชดุตรวจวินิจฉยัทางการแพทย การเกษตร อาหาร และ
สิ่งแวดลอม (ประเภทกิจการ 7.19.3) 

3.3.1  เปนกิจการที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยในการผลติชุดตรวจวินจิฉัยทางการแพทย การเกษตร อาหาร 
และส่ิงแวดลอม เพื่อประโยชนในการคัดกรอง และการตรวจเพื่อยืนยนัผล 

3.3.2 ตัวอยางของเทคโนโลยีที่ใช ไดแก 
1) เทคโนโลยีระดับโปรตีน เชน หลักการอิมมูโนโครมาโตรกราฟพี่ (Immuno-

chromatography) หรือไมโครอะเรย (Microarray) เพื่อตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี 
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เอนไซม ฮอรโมน หรือหลักการยับยั้งการแบงตัวของแบคทีเรียในหลอดทดสอบ หรือ
หลักการใชไบโอเซนเซอรเพื่อตรวจหาเอนไซม เชื้อโรค หรือสารเคมี เปนตน 

2) เทคโนโลยีระดับยีน เชน เทคโนโลยีไมโครแซทเทลไลท (Microsatellite technology) หรือ  
นิวคลีโอไทดอะเรย (nucleotide array)  เปนตน 

3.3.3 ตัวอยางของกิจกรรมทีก่ิจการควรมี ไดแก  
1) การศึกษาชวีวทิยา/ ลายพิมพดีเอ็นเอของเชือ้ เพื่อนําไปสูการตรวจสอบลักษณะพันธุกรรม 

การปนเปอน และการวินิจฉยัโรคและการระบาดวิทยา เชน การตรวจพันธุกรรมมนษุย การ
ผลิตชุดตรวจกรองเชื้อไวรัสกอนการปลอยกุงลงบอ  

2) การวิจยัพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อพฒันาเปนตวัตรวจจับจําเพาะตอเชื้อ  แอนตเิจน แอนติบอดี 
เอนไซม หรือ DNA probe/primer เพื่อใชในการสรางและผลิตชุดตรวจสอบ  

3) การวิจยัพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท (Microsatellite marker) เพื่อตรวจสอบความ
บริสุทธิ์ของสายพันธุ  

4) การพัฒนาการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต (Recombinant protein) เพื่อใชในการพัฒนาชุด
ตรวจ 

5) การพัฒนาออกแบบใหการตรวจวนิิจฉยัทําไดดีขึ้น เชน ตรวจไดเร็วข้ึน แมนยําขึ้น และ
สามารถตรวจไดหลายอยางในเวลาเดียวกนั  

3.3.4 ธุรกิจที่เกี่ยวของ ไดแก 
1) กิจการผลิตชุดตรวจ 
2) กิจการรับจางวิจัยทีเ่กีย่วของกับวัตถุดิบตนน้ําเพื่อใชในการตรวจวิเคราะห/ ทดสอบ  

3.4  กิจการวิจัยพัฒนาและ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชเซลลจุลินทรีย เซลลพืช และเซลลสัตว ในการผลิต
สารชีวโมเลกุล สารออกฤทธิ์ชีวภาพ (ประเภทกิจการ 7.19.4) 

3.4.1  เปนกิจการที่ใชเทคโนโลยีระดับสงู เชน เทคโนโลยีการหมักขัน้สูง  เทคโนโลยีการสกัดที่ใช
กระบวนการทางชีวภาพ โดยใชเซลลจุลินทรีย เซลลพืช และเซลลสัตว ที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งใน
ระดับยนี และ/หรือระดับเมตาบอลิซึม เพื่อใหผลิตสารชีวภาพที่ตองการ 

3.4.2  ตัวอยางของเทคโนโลยีที่ใช ไดแก เทคโนโลยีการหมักที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรม เพื่อตัดตอยีนใหจลุชีพสามารถผลิตสารที่ตองการได และเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ 
(Bioinformatics) เปนตน 

3.4.3 ตัวอยางของกิจกรรมทีก่ิจการควรมี ไดแก  
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1) ศึกษาระดับโมเลกุลของสารออกฤทธิ์ เพื่อดูโครงสรางทางเคมี ดูการจบัของสารออกฤทธิ์กับ
เปาหมาย  การใชการคํานวณทางคอมพิวเตอรในการทํานายฤทธิ์ 

2) การศึกษาพัฒนาวิศวกรรมกระบวนการผลิต เพื่อใหไดสารสกัดในระดบัอุตสาหกรรมที่ได
มาตรฐาน มีปริมาณเพียงพอ 

3) การพัฒนาจุลชีพดัดแปลงพนัธุกรรม เพื่อใหไดจุลชีพลักษณะพิเศษที่ผลิตผลิตภัณฑที่
ตองการ ที่มีความปลอดภยั 

4) ศึกษาวจิัยทดสอบฤทธิ์สารสกัดจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะหทั้งในหองปฏิบัติการและ
ในแปลงทดลอง เพื่อประโยชนในการบงบอกสรรพคุณ ปริมาณสารและวิธีการใช  

5) ศึกษาวจิัยเพื่อหาเทคนิคในการคัดหาและผลิตเอนไซม และพัฒนาวิธีทดสอบการใช
ประโยชนสารจากจุลินทรียดานตางๆ 

3.4.4 ธุรกิจที่เกี่ยวของ ไดแก 
1) กิจการผลิตอาหารสัตว โดยใชเอนไซมที่เกิดจากการหมกัของจุลินทรีย หรือใช 

จุลินทรีย เชน แบคทีเรีย ยีสต และรา เพื่อเปนสารเสริมชีวนะ  
2) กิจการผลิตสารสกัดมูลคาสูงจากพืช สัตว หรือจุลินทรีย เพื่อใชเปนอาหารเสริม  
3) กิจการผลิตหวัเชื้อจุลินทรียเพื่อใชในการกาํจัดศัตรูพืช และบําบัดน้ําเสยี  

3.5  กิจการผลิตวัตถุดบิและ/หรือวัสดุจําเปนท่ีใชในการทดลอง หรือทดสอบดานชีววิทยาระดับโมเลกุล 
(ประเภทกิจการ 7.19.5) 

3.5.1   เปนกิจการผลิตวัตถุดิบและ/หรือวัสดุจําเปนทีใ่ชในการทดลอง ที่สนับสนุนงานดานชวีวิทยาระดับ
โมเลกุล หรือการทดสอบดานชีววิทยาระดับโมเลกุล โดยเนนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ 

              3.5.2  ตัวอยางของกจิกรรมที่ควรม ีไดแก  
1)   การผลิตดีเอ็นเอมาตรฐาน (DNA standard marker) เปนชุดดีเอน็เอขนาดตางๆ ที่ใชเพื่อการ

เปรียบเทียบเพือ่ประมาณขนาดของดีเอ็นเอที่ตองการศึกษา  
2)   การผลิตสายโอลิโกนิวคลีโอไทด (Oligonucleotides) เปนสายพนัธกุรรม หรือดีเอน็เอสายสั้นๆ 

ที่สังเคราะหขึน้เพื่อใชในการศึกษาวจิัย และการตรวจวิเคราะหทดสอบ เชน ใชเปนไพรเมอร 
(primer) เพื่อใชในการสังเคราะหดีเอน็เอ ใชเปนโพรบ (probe) เพื่อใชในการตรวจความ
ผิดปกติของยนี  

3)   การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อ (Culture media) ที่ใชวัตถุดบิภายในประเทศ มีความจําเพาะตอการเลี้ยง
เชื้อจุลินทรีย  

4)    การผลิตชุดน้ํายาสําเร็จรปู (Reagent) เพื่อใชในการตรวจ/วเิคราะหทดสอบในระดับโมเลกุล ที่
ใชวตัถุดิบภายในประเทศ 
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3.5.3 ธุรกิจที่เกี่ยวของ ไดแก 
1.   กิจการผลิตวัตถุดิบตนน้าํ หรือวัสดุเพือ่ใชในการวิจยั ทดลอง และทดสอบทางวทิยาศาสตร เชน 

อาหารเลี้ยงเชือ้ น้ํายาสําเร็จรูป ดีเอ็นเอสายสั้นๆ  

3.6 กิจการบริการตรวจวิเคราะหและ/หรือสังเคราะหสารชีวภาพ (ประเภทกิจการ 7.19.6) 

3.6.1  เปนกิจการใหบริการตรวจวเิคราะห และ/หรือสังเคราะหสารชีวภาพ เพื่อสนับสนุนใหธุรกจิ
เทคโนโลยีชีวภาพที่ประยุกตใชเทคโนโลยีระดับโมเลกลุทําไดอยางรวดเรว็ มีประสิทธิภาพและ
แมนยํา 

 3.6.2  ตัวอยางของเทคโนโลยีที่ใช ไดแก 
1) การตรวจลําดบัดีเอ็นเอ (DNA sequencing) 
2) การหาโปรตีนที่จําเพาะ (Proteomics) เพื่อใชในการวินิจฉยั หรือศึกษากลไกการทํางานของ

ส่ิงมีชีวิต เชน กลไกการสังเคราะหสารชีวภาพ กลไกการเกิดโรค  
3) การใชระบบชวีสารสนเทศ (Bioinformatics)  เพื่อจัดการขอมูลทางชีววทิยา สรางระบบ 

โปรแกรม เครื่องมือ เพื่อใหการประมวลผลทําไดเร็วขึ้น 
 3.6.3 ตัวอยางของกิจกรรม ไดแก  

1) การตรวจลําดบัเบส (DNA sequencing) เพือ่ตรวจการปนเปอน ปลอมปน และการตรงตอสาย
พันธุ  

2) การตรวจการปนเปอนของเชื้อกอโรคในสถานที่ทํางาน การใชจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรมเพื่อ
การระบุมลภาวะ  

3) การวิเคราะหทดสอบคุณสมบัติทางเภสัชกรรม ความเทาเทียมกนัทางเภสัชกรรม การทดสอบ
ชีวสมมูลของยา การประเมนิผลการรักษาและความปลอดภัยเมื่อเทียบกับยาตนแบบ  

3.6.4 ธุรกิจที่เกี่ยวของ ไดแก 
           1.   กิจการใหบริการตรวจวเิคราะห ทดสอบ ที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล  
           2.   กิจการใหบริการสังเคราะหสารชีวภาพ  

 
หมายเหต:ุ  

เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง หมายถึง กระบวนการแปรรูปทางชีวภาพ ที่มีการหมักในรูปแบบตางๆ เชน 
การหมักแบบกะ (Batch) การหมักแบบกึ่งตอเนื่อง (Fed batch) การหมกัแบบตอเนื่อง (Continuous) โดยมี
ระบบที่ออกแบบควบคุมใหเกิดสภาวะทีเ่หมาะสม หรือมีการใชเทคโนโลยีอ่ืนรวมดวย เชน การใช cell 
recycle และการตรึงเซลล ทั้งนี้จะตองมกีารใชหัวเชื้อหมกั (Starter) ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีขอมูลทาง



 

                                                                                                                                                หนาที่ 7/7 

วิทยาศาสตรทีอ่ธิบายรายละเอียดของหวัเชือ้นั้น ไดแก ชนิดสายพนัธุ สรีรวิทยา ลักษณะและคุณสมบัติทาง
พันธุกรรม  

เทคโนโลยีการสกัดที่ใชกระบวนการทางชวีภาพ หมายถงึ กระบวนการแยกสารออกจากกนัโดยใชตัว
ทําละลายอินทรีย เชน เอทานอล อะซีโตน กรดอินทรีย โดยสกัดใหเปนสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ทั้งนี้
หากเปนการสกัดสมุนไพร โครงการจะตองมีขอมูลทางวิทยาศาสตรมารองรับถึงกลุมสารเคมีที่ตองการในพืช
นั้น 

เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม หมายถึง การตัดตอสารพันธุกรรม เชน ยีน ดเีอ็นเอ ของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ 
เพื่อใหไดลักษณะทางพนัธุกรรมที่ตองการ 

เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสถิติมาใชในการจัดการขอมลู
ทางชีววิทยา เชน โปรตีน รหัสพันธุกรรม เพื่อจัดเก็บขอมูล วิเคราะห สังเคราะห และแปลผลจากขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว   
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