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คําชีแ้จงการขอรับการสงเสรมิการลงทุน 
ประเภท 7.30 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

เพือ่ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี ส. 2/2550 เรือ่ง การใหสงเสริม
กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เม่ือวันที ่9 เมษายน 2550 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน จึงออกคําชี้แจงดังตอไปน้ี 

1. ข้ันตอนการขอรับการสงเสรมิการลงทุน 
1.1 ผูขอรบัการสงเสริมการลงทนุจะตองยื่น “คําขอรับการสงเสรมิการลงทนุ” (F PA PP 01-04) และ

แบบประกอบคําขอรบัการสงเสรมิ ประเภท 7.30 กิจการเทคโนโลยีชวีภาพ (Biotechnology)   
(F PA PP 19-00) ทีก่องบรหิารงานสิทธแิละประโยชน 5 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  

1.2 หากโครงการไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) หรือ ศูนยความเปนเลิศดานชวีวทิยาศาสตรของประเทศไทย (Thailand Center of 
Excellence for Life Sciences; TCELS) แลว โปรดแนบหนังสือหลกัฐานมาพรอมกับการยื่นคาํขอฯ 
ดังกลาวดวย 

1.3 กรณีท่ีโครงการของบริษัทไดรับความเหน็ชอบจาก สวทช. หรอื TCELS แลว สํานักงานจะพจิารณา
โครงการตามขั้นตอนปกต ิ

1.4 กรณีท่ีโครงการของบริษัทยังมิไดรับความเห็นชอบจาก สวทช. หรือ TCELS แลวนั้น สํานักงานจะ
นําเสนอโครงการที่บริษทัไดขอยื่นรับการสงเสริมฯ ใหคณะทํางานกลั่นกรองโครงการ
เทคโนโลยีชวีภาพพจิารณาใหความเห็นชอบกอนจะพจิารณาโครงการตามขั้นตอนปกต ิ

1.5 กรณีท่ีบริษทัจะเปลี่ยนแปลงหรือจะแกไขสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการอนุมัติโครงการไปแลว 
บริษัทจะตองย่ืนขอแกไขโครงการ เพือ่ใหสํานักงานพจิารณาโครงการตอไป 

2. โครงการที่อยูในขายขอรับการสงเสรมิ ประเภท 7.30 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
มีดังนี้ 
2.1 เปนโครงการที่มีการวิจยัและพฒันาทีใ่ชเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง และเปนโครงการที่มีการผลิต

ผลิตภัณฑ เพือ่ยกระดับความสามารถการผลิตใหกับอตุสาหกรรม ท้ังนี้ในสวนของโครงการวิจัยและ
พฒันา บริษทัจะดําเนินการวิจยัและพฒันาเอง หรอืจะรวมวจิัยกับหนวยงานอื่นก็ได ซึ่งอาจเปน
หนวยงานในประเทศ หรือหนวยงานตางประเทศกไ็ด เพือ่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาบุคลากรวจิัย 

2.2 เปนโครงการที่มีการวิจยัและพฒันาทีใ่ชเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง และเปนโครงการที่มีการผลิต
ผลิตภัณฑ และ/หรือใหบรกิารที่ประยุกต ใชเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงู เพื่อยกระดับความสามารถการ
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ผลิตใหกบัอตุสาหกรรม ทั้งนี้ในสวนของโครงการวิจยัและพัฒนา บรษิัทจะดําเนินการวิจยัและ
พฒันาเอง หรอืจะรวมวจิัยกบัหนวยงานอืน่ก็ได ซึ่งอาจเปนหนวยงานในประเทศ หรือหนวยงาน
ตางประเทศกไ็ด เพือ่สงเสรมิใหเกิดการพฒันาบุคลากรวิจยั 

2.3 ในสวนของการผลติผลิตภัณฑ จะตองมีขั้นตอนการใชเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงู เพื่อยกระดบั
กระบวนการผลิตใหสูงขึ้น เพือ่สงเสริมใหงานวิจัยและพฒันาสามารถนําไปใชประโยชนในระดับ
อุตสาหกรรม 

2.4 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงูที่อยูในขายใหการสงเสริม เชน เทคโนโลยพีันธุกรรมเทคโนโลยพีนัธุ
วิศวกรรม เทคโนโลยีเครือ่งหมายพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวศาสตรสนเทศ เทคโนโลยีการหมักและ
เทคโนโลยีการสกัดที่ใชกระบวนการทางชีวภาพ รวมกับการใชสิ่งมีชีวติ หรือสวนของสิ่งมีชวีิต ใน
การผลิตใหเกดิเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีมูลคาสูงขึ้น ทั้งน้ีสิ่งมีชีวิตดังกลาว จะตองมีขอมูลทาง
วิทยาศาสตรที่อธิบายรายละเอียดของสิง่มีชีวิตนั้น โดยครอบคลุมท้ังในสวนของแหลงที่มา ลักษณะ
ทางพันธุกรรม การแสดงออกทางกายภาพ ประโยชนท่ีจะเกิดขึ้น และขอควรระวงัในสวนของความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  

2.5 สําหรับโครงการที่ไดรับการสนับสนุนในหมวดอื่นอยูแลว หากมีการใชเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงูเพือ่
การวิจยัและพฒันา และเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต สามารถยื่นขอสงเสริมภายใตหมวด 7.30 ได 

2.6 บรษิัทจะตองแนบรายละเอียดโครงการวิจยัและพฒันา โครงการผลิตผลิตภัณฑ และเอกสารแนบอื่น
ตามที่สํานักงานระบุไวอยางครบถวน มฉิะนัน้สาํนักงานจะไมรับการยืน่ขอรับการสงเสรมิฯ 
ดังกลาว 

3. รายละเอยีดกิจการทีเ่ขาขายใหการสงเสรมิของแตละหมวดยอย ท้ัง 4 หมวดยอย มีดังนี้ 

    3.1 กิจการวิจัยและพฒันา และอุตสาหกรรมการผลติเมลด็พนัธุ หรือการปรบัปรงุพนัธุพชืและ 
สัตว ที่ใชเทคโนโลยีชวีภาพ 

3.1.1  เปนกจิการที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยใหการคัดเลือก การปรบัปรุงสายพันธุ และการผลติ
พันธุพชืและพนัธุสัตว ทําไดรวดเร็วและแมนยํามากขึ้น ใหไดพืชและสัตวมีลักษณะที่
ตองการ เชน ทนตอสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม ลดความจําเปนในการใชยาฆาแมลงและ
ยาฆาศตัรพูืช 

3.1.2  ตัวอยางของเทคโนโลยีที่ใช ไดแก เทคโนโลยพีนัธุกรรมและพันธวุศิวกรรม (การดัดแปลง
ยีน) เทคโนโลยีเครื่องหมายพันธกุรรม  เทคโนโลยีสําหรับการวจิัยระดับโปรตีน/เอนไซม
และระดับสารพันธกุรรม เปนตน 

3.1.3  ตัวอยางของกิจกรรมที่กิจการควรมี ไดแก 
1) การศึกษาวิจยัขอมูลพันธศุาสตรโมเลกุล เพือ่หาขอมูลทางพันธุกรรมของแตละชนิด

พันธุ ศึกษายนีและการแสดงออกที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุและระบบภูมิคุมกัน   
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2) การวิจยัพัฒนาเครื่องหมายพันธกุรรม (Biomarkers หรือ genetic markers หรือ 
molecular markers หรือ protein markers) ตางๆ เพือ่ใชขอมูลทางพันธกุรรมของพืช
และสัตว ในการปรับปรุงพนัธุ คัดเลอืกพนัธุที่เจริญเรว็ ปลอดโรค และมีภูมิคุมกันดี 

3) การวิจยัพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมโดยตรง เชน การใชฮอรโมนเพือ่
เหน่ียวนําใหไดเพศที่ตองการ การฉายรังสี/การถายยีนที่เหมาะสมรวมกับการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ การดัดแปลง/ตัดตอพันธกุรรม  

4) การประเมินศกัยภาพหรอืคณุภาพทางพนัธุกรรมของพืชและสตัวท่ีผานการคัดเลอืก 
โดยใชโมเลกลุเครือ่งหมายควบคูกับการประเมินลักษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีแสดงออกให
เห็นภายนอก 

3.1.4 ธุรกจิทีเ่กี่ยวของ ไดแก 
1)   กจิการผลิตเมล็ดพันธุและทอนพันธุที่มีคุณภาพดขีึ้น มีผลผลติสูงขึ้น ปลอดโรค และทน

ตอสิ่งแวดลอม เชน ทนโรค ทนแมลง ทนเค็ม ทนแลง 
2) กิจการเพาะพนัธุ  ปรบัปรุงพันธุ และผลติสัตว เชน กุงกุลาดํา กุงกามกราม ปลานิล 

ปลาไน โค 
3) กิจการผลติไมดอก ไมประดับ เชน กลวยไม พรรณไมนํ้า  

3.2 กิจการวจิัยพฒันา และอุตสาหกรรมการผลติเวชภณัฑท่ีใชเทคโนโลยชีีวภาพ เชน ยา วัคซีน 
โปรตนีเพื่อการบาํบัด 

3.2.1 เปนกจิการที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยใหการผลติเวชภัณฑ ทําไดอยางมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐาน 

3.2.2 ตวัอยางของเทคโนโลยี ไดแก เทคโนโลยีการหมักที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรม เพือ่ตัดตอยีนใหจุลชพีสามารถผลิตสารทีต่องการได เทคโนโลยีชีวศาสตรสนเทศ 
และเทคโนโลยีการตรวจกรอง และการสงัเคราะห เพือ่ใหไดสารตั้งตนเวชภัณฑ เปนตน 

เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง หมายถึง กระบวนการแปรรูปทางชีวภาพ ที่มีการหมักใน
รูปแบบตางๆ เชน การหมกัแบบกะ (batch) การหมักแบบกึ่งตอเนือ่ง (fed batch) การหมัก
แบบตอเนือ่ง (continuous) โดยมีระบบทีอ่อกแบบควบคุมใหเกิดสภาวะที่เหมาะสม หรือมี
การใชเทคโนโลยีอื่นรวมดวย เชน การใช cell recycle และการตรึงเซลล ทั้งนีจ้ะตองมีการใช
หัวเชือ้หมัก (starter) ท่ีมีความบริสุทธิ์สงู มีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่อธิบายรายละเอียดของ
หัวเชือ้นั้น ไดแก ชนิดสายพันธุ สรีรวิทยา ลักษณะและคุณสมบัตทิางพันธุกรรม 

3.2.3 ตวัอยางของกิจกรรมที่กิจการควรมี ไดแก 
1)  การศึกษาขอมูลระดับโมเลกุลพันธุกรรม เชน ศึกษาเปรียบเทียบขอมูลพันธุกรรมมนุษย

กับการตอบสนองตอฤทธิข์องยา หรือระดับการแสดงออกของโรคทางพันธุกรรม เพือ่
ประโยชนในการออกแบบยาหรือการใหยารักษา 



                                                                                                                                                หนาที่ 4/6

2) การวิจยัพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่หาโปรตีน หรือตวัตรวจจบั เพื่อผลิตวัคซีน 
3) การพฒันากระบวนการผลติวัคซีน โดยเทคโนโลยีดีเอนเอ  
4) การวิจยัออกแบบสังเคราะหสารตั้งตน (Active pharmaceutical ingredients) ในการ

ผลิตยาตนแบบ  
5) การวิจยัเชิงคลินิก ชีวสมมลู เภสัชจลนศาสตร ชีวประสิทธิผล เพื่อศกึษาการออกฤทธิ์

ของเวชภัณฑตอเซลล การเปนพษิตอเซลล 
6) การวิจยัออกแบบกระบวนการผลิต เพือ่ใหสามารถพฒันาการผลิตเวชภัณฑในระดบั

อุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 กิจการวจิัยพฒันา และอุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจวนิิจฉัยทางการแพทย การเกษตร 
อาหาร และสิ่งแวดลอม เชน ชุดตรวจความตรงตอสายพนัธุพชืและสตัว ชดุตรวจกรองโรค 
รวมทั้งชุดตรวจวนิจิฉัยไบโอเซน็เซอร และยนีชพิ 

3.3.1  เปนกจิการที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพชวยในการผลติชุดตรวจวินจิฉัยทางการแพทย การเกษตร 
อาหาร และสิง่แวดลอม เพือ่ประโยชนในการคัดกรอง และการตรวจเพือ่ยืนยันผล 

3.3.2 ตวัอยางของเทคโนโลยีที่ใช ไดแก 
1) เทคโนโลยีระดับโปรตีน เชน หลักการ Immuno-chromatography หรือ Immuno 

assay เพือ่ตรวจหาแอนตเิจน แอนติบอดี เอนไซม ฮอรโมน หรือหลักการยับยั้งการ
แบงตัวของแบคทีเรียในหลอดทดสอบ หรือหลักการใชไบโอเซนเซอรเพือ่ตรวจหา
เอนไซม เชื้อโรค หรอืสารเคมี เปนตน 

2) เทคโนโลยีระดับยีน เชน เทคโนโลยีไมโครแซทเทลไลท (Microsatellite technology) 
เปนตน 

3.3.3 ตวัอยางของกิจกรรมที่กิจการควรมี ไดแก  
1) การศึกษาชวีวิทยา/ลายพิมพดีเอ็นเอของเชื้อ เพือ่นําไปสูการตรวจสอบลักษณะ

พันธกุรรม การปนเปอน และการวินจิฉัยโรคและการระบาดวิทยา เชน การตรวจ
พันธกุรรมมนุษย การผลติชุดตรวจกรองเชื้อไวรัสกอนการปลอยกุงลงบอ  

2) การวิจยัพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อพฒันาเปนตัวตรวจจับจําเพาะตอเชือ้  แอนติเจน 
แอนติบอดี เอนไซม หรือ DNA probe/primer เพือ่ใชในการสรางและผลิตชุดตรวจสอบ  

3) การวิจยัพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท (Microsatellite marker) เพือ่ตรวจสอบ
ความบริสทุธิข์องสายพันธุ  

4) การพฒันาการผลิตโปรตีนรคีอมบิแนนต (Recombinant protein) เพื่อใชในการพฒันา
ชุดตรวจ 

5) การพฒันาออกแบบใหการตรวจวินิจฉัยทําไดดีขึ้น เชน ตรวจไดเร็วขึ้น แมนยําขึน้ และ
สามารถตรวจไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน  
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3.3.4 ธุรกจิทีเ่กี่ยวของ ไดแก 
1) การใหบริการตรวจวิเคราะหทดสอบ 
2) ธุรกิจผลติชุดตรวจวินิจฉัยอาหารสัตว  
3) ธุรกิจผลติชุดตรวจวินิจฉัยอาหารสงออก เชน ตรวจวิเคราะหความสด ตรวจการ

ปนเปอน ตรวจสารตกคาง  
4) ธุรกิจสงออก เชน ชุดตรวจโรคกลวยไม  

3.4 กิจการวจิัยพฒันา และอุตสาหกรรมการผลติที่ใชเซลลจุลนิทรีย เซลลพชื และเซลลสัตว ใน
การผลติสารชีวโมเลกุล สารออกฤทธิชี์วภาพ เชน เอนไซม โปรไบโอติก สารใหกลิน่รสที่ใช
ในอาหาร รวมทัง้การผลติโมโนโคลนอลแอนตบิอดี และรีคอมบแินนทโปรตีน  

3.4.1 เปนกจิการที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง เชน เทคโนโลยีการหมักขัน้สูง  เทคโนโลยีการสกัดที่ใช
กระบวนการทางชีวภาพ โดยใชเซลลจุลนิทรีย เซลลพชื และเซลลสตัว ที่มีการปรบัเปลี่ยนทั้ง
ในระดับยีน และ/หรือระดับเมตาบอลิซึม เพือ่ใหผลติสารชีวภาพทีต่องการ 

3.4.2 ตวัอยางของเทคโนโลยีที่ใช ไดแก เทคโนโลยีการหมักที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยพีนัธุ
วิศวกรรม เพือ่ตัดตอยีนใหจุลชพีสามารถผลิตสารทีต่องการได และเทคโนโลยชีวีศาสตร-
สนเทศ (Bioinformatics) เปนตน 

เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง หมายถึง กระบวนการแปรรูปทางชีวภาพ ที่มีการหมักใน
รูปแบบตางๆ เชน การหมกัแบบกะ (batch) การหมักแบบกึ่งตอเนือ่ง (fed batch) การหมัก
แบบตอเนือ่ง (continuous) โดยมีระบบทีอ่อกแบบควบคุมใหเกิดสภาวะที่เหมาะสม หรือมี
การใชเทคโนโลยีอื่นรวมดวย เชน การใช cell recycle และการตรึงเซลล ทั้งนีจ้ะตองมีการใช
หัวเชือ้หมัก (starter) ท่ีมีความบริสุทธิ์สงู มีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่อธิบายรายละเอียดของ
หัวเชือ้นั้น ไดแก ชนิดสายพันธุ สรีรวิทยา ลักษณะและคุณสมบัตทิางพันธุกรรม  

เทคโนโลยีการสกัดที่ใชกระบวนการทางชีวภาพ หมายถึง กระบวนการแยกสารออก
จากกันโดยใชตัวทําละลายอนิทรีย เชน เอทานอล อะซีโตน กรดอินทรีย โดยสกัดใหเปนสาร
บริสุทธิท์ี่มีฤทธิ์ทางชวีภาพ ทั้งน้ีหากเปนการสกัดสมุนไพร โครงการจะตองมีขอมูลทาง
วิทยาศาสตรมารองรับถึงกลุมสารเคมีทีต่องการในพืชนั้น 

3.4.3 ตวัอยางของกิจกรรมที่กิจการควรมี ไดแก  
1) ศึกษาระดบัโมเลกุลของสารออกฤทธิ์ เพือ่ดูโครงสรางทางเคมี ดูการจับของสารออก

ฤทธิ์กบัเปาหมาย  การใชการคํานวณทางคอมพิวเตอรในการทํานายฤทธิ ์
2) การศึกษาพฒันาวิศวกรรมกระบวนการผลิต เพือ่ใหไดสารสกัดในระดับอตุสาหกรรมที่

ไดมาตรฐาน มีปริมาณเพียงพอ 
3) การพฒันาจลุชีพดัดแปลงพนัธุกรรม เพือ่ใหไดจุลชพีลกัษณะพิเศษที่ผลติผลติภณัฑท่ี

ตองการ ท่ีมีความปลอดภัย 
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4) ศึกษาวิจยัทดสอบฤทธิ์สารสกัดจากธรรมชาติหรือสารสงัเคราะหท้ังในหองปฏิบัติการ
และในแปลงทดลอง เพื่อประโยชนในการบงบอกสรรพคุณ ปริมาณสารและวธิีการใช  

5) ศึกษาวิจยัเพือ่หาเทคนคิในการคัดหาและผลติเอนไซม และพัฒนาวิธีทดสอบการใช
ประโยชนสารจากจุลินทรียดานตางๆ 

3.4.4 ธุรกจิทีเ่กี่ยวของ ไดแก 
1) ธุรกิจการผลติอาหารสัตว โดยใชเอนไซมที่เกิดจากการหมักของจลุินทรีย หรอืใช 

จุลินทรีย เชน แบคทีเรีย ยสีต และรา เพือ่เปนสารเสรมิชีวนะ  
2) ธุรกิจผลติสารสกัดมูลคาสูงจากพืช สตัว หรือจลุินทรีย  
3) ธุรกิจการผลติสารจากจุลินทรียหรือผลิตจุลินทรียเพือ่กําจัดศตัรพูืชและสัตว  
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