
ความคืบหนา้การด าเนินงานส าคญัตามมาตรการฯ ผลิตภณัฑ์

เป้าหมาย 

ครม. รบัทราบมาตรการฯ และให้

เร่งรดัด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

17 ก.ค. 61 
2570 

ประเทศไทยจะเป็น 

Bio Hub of ASEAN 

มติ  ครม . 

ที่เก่ียวขอ้ง 

24 เม.ย. 62 

ครม. รบัทราบความกา้วหนา้การด าเนินงานภายใตม้าตรการฯ 

และการเตรียมการลงทุนของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีเพ่ิมเติม  

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไถย (ปี 2561-2570) 

ขจัดอุปสรรคการลงทุน และสร้างปัจจัยสนับสนุน  

ฌรน. อธุนัติใธหลักกฯร (2 ต.ฌ. 61) ร่ฯง พ.ร.บ. อ้อฝและธ ๊ฯตฯลถรฯฝ (ฉบับถ่ี ..) 
พ.ศ. .... ขณะธ๊ีอฝู่ระหว่ฯงกฯรพิจฯรณฯของ สธง.ฌณะกรรนกฯรกฤผฎีกฯ 

ประกฯศ อก. เร่ือง กฯรให้ตั๊งไรงงฯธถ่ีใช้อ้อฝเป็ธวัตถุดิบใธถุกถ้องถ่ี 
ถ่ัวรฯชอฯณฯจักร พ.ศ. 2562 ประกฯศใธรฯชกิจจฯธุเบกผฯ (2 พ.ฌ. 62) 

กรนไฝธฯธิกฯรฯ อฝู่ระหว่ฯงปรับปรุงพังเนืองรวน 

เพ่ินบัญชีประเภถกิจกฯรอุตสฯหกรรนเฌนีชีวภฯพ ใธแธบถ้ฯฝ
กฎกระถรวง พ.ศ. 2535 

เร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ 

EEC (ระฝอง ชลบุรี) เกิดกฯรลงถุธแล้ว 9,740 ล้ฯธบฯถ  

ภฯฌเหธือตอธล่ฯง (ธฌรสวรรฌ์) ก ฯลังด ฯเธิธไฌรงกฯร
ธฌรสวรรฌ์โบไอฌอนเพล็กซ์ นูลฌ่ฯกฯรลงถุธ 41,000 ล้ฯธบฯถ  

ภฯฌอีสฯธตอธกลฯง (ขอธแก่ธ) อฝู่ระหว่ฯงด ฯเธิธไฌรงกฯรสร้ฯง
ธิฌนอุตสฯหกรรน Bioeconomy นูลฌ่ฯลงถุธ 20,000 ล้ฯธบฯถ 

กระตุ้นอุปสงค์ 

ฌรน. อธุนัติใธหลักกฯร (4 นิ.ฝ. 62) ร่ฯงพระรฯชกฤผฎีกฯออกตฯน 
ฌวฯนใธประนวลรัผฎฯกรว่ฯด้วฝกฯรฝกเว้ธรัผฎฯกร (ฉบับถ่ี..) พ.ศ. .... 
(นฯตรกฯรภฯผีเพ่ือส่งเสรินบรรจุภัณท์พลฯสติกถ่ีฝ่อฝสลฯฝโด้เองถฯง
ชีวภฯพ) ขณะธ๊ีอฝู่ระหว่ฯงกฯรพิจฯรณฯของ สธง.ฌณะกรรนกฯรกฤผฎีกฯ 

พลักดัธนฯตรฐฯธพลิตภัณท์ชีวภฯพเพ่ินเติน ปี 2561 จ ฯธวธ 4 ฉบับ และ
ปี 2562 จ ฯธวธ 6 ฉบับ (อฝู่ระหว่ฯงด ฯเธิธกฯร) 

สร้างเครือข่าย Center of Bio Excellence 

(CoBE) 

เช่ือนไฝงเฌรือข่ฯฝด้ฯธงฯธวิจัฝชีวภฯพ กับ นอ. วช. และ TCELS 

พัฒธฯศูธฝ์ข้อนูลอัจฉริฝะอุตสฯหกรรนชีวภฯพ พ่ฯธกฯร
จัดสรรงบประนฯณ ปี 2563 จ ฯธวธ 1 ล้ฯธบฯถ 

พัฒธฯต้ธแบบพลิตภัณท์โบไอพลฯสติก สร้ฯงพู้ประกอบกฯร
และบุฌลฯกรใธอุตสฯหกรรนชีวภฯพ ไดฝ กสอ. ร่วนกับ สพต. 



5 ไฌรงกฯร (Dried yeast / Yeast extract / 
Furfural / เบต้ฯกลูแฌธ ส ฯหรับอฯหฯร-อฯหฯรสัตว์) 

ก ำแพงเพชร 10,000 ล้านบาท 

แผนการจัดตั้ง Bio Hub 

ไฌรงกฯร Nakhornsawan Bio Complex (NBC) 
Phase 1 ปรับพ๊ืธถ่ี และก่อสร้ฯงไรงงฯธพลิต 
เอถฯธอล (ก ฯลังกฯรพลิต 6 แสธลิตร/วัธ) และไรงงฯธ
โฟฟฯ๋จฯกชีวนวล (ก ฯลังกฯรพลิต 85 MW) 
Phase 2 พลิตเฌนีชีวภฯพ เช่ธ กรดอะนิไธ สฯรสกัด
ฝีสต์ สฯรให้ฌวฯนหวฯธ  อฯหฯรฟงัฌ์ชั่ธธอล วิตฯนิธ E 
เบต้ฯกลูแฌธ พลฯสติกชีวภฯพ 

41,000 ล้านบาท นครสวรรค์ 

พ้ืนที่เป้าหมายตามมาตรการฯ 

พ้ืนที่ศักยภาพส่วนขยายผล 

ไฌรงกฯรลพบรุี โบไอฌอนเพล็กซ์  
พลิตเอถฯธอลจฯกธ ๊ฯอ้อฝ / เชื๊อเพลิงชีวนวล /  
ปุ๋ฝชีวภฯพ / กรดแลกติก / ฝีสต์ / เอธโซน์  

32,000 ล้านบาท ลพบุรี 

2 ไฌรงกฯร (อฝู่ระหว่ฯงรอประกฯศเขตพังเนืองใหน่เพ่ือขอ
ประกฯศเป็ธเขตส่งเสรินอุตสฯหกรรน) 
โบไอฮบัเอเซฝี (50,000 ลบ.) พลิต Bio Energy, Bio 
Refinery, ฝฯ เฌร่ืองส ฯอฯง, Food & Feed for future 
ธิฌนฯ บลูไอลไิอเถฌ ซิตี๊  (12,500 ลบ.) พลิตโบไอดีเซล 
กลีเซอรีธ Bio-Hydrogenated Diesel (BHD)  และ 
Bio-PCM (Phase Change Material) สฯรเปล่ีฝธสถฯธะ 
ใช้ใธวัสดุก่อสร้ฯง 

62,500 ล้านบาท ฉะเชิงเทรำ 

ธิฌนฯ อุบลรฯชธฯธี (อฝู่ระหว่ฯงกฯรปรับสีพังเนืองของกรนไฝธฯธิกฯรฯ) 
พลิตอฯหฯรถฯงกฯรแพถฝ์ และชีวเฌนีอิธถรีฝ์ เช่ธ Organic 
maltodextrin / Organic sweetener / Organic Amino Acid / 
Organic Soluble Fiber สฯรสกัดจฯกพืช พัก และสนุธโพรอิธถรีฝ์   

2,990 ล้านบาท อุบลรำชธำนี 

 
ไฌรงกฯร Palm Biocomplex  
Phase 1: ไรงหีบธ ๊ฯนัธ / เนถิลเอสเถอร์จฯกธ ๊ฯนัธปฯล์นบริสุถธิ์ 
Phase 2: โบไอดีเซล กลีเซอรีธ / Surfactants / วิตฯนิธ E 

4,000 ล้านบาท ชลบุรี 

 
ธิฌนฯ Bioeconomy (20,000 ลบ.) + 8 ไฌรงกฯร (Yeast probiotics / 
เอธโซน์ธ ๊ฯ / เอธโซน์โฟเตส / Dried yeast / เบต้ฯกลูแฌธ / กรดแลฌติก / 
สฯรให้ฌวฯนหวฯธ / แป๋งถธกฯรฝ่อฝ)  

35,030 ล้านบาท ขอนแก่น 

[บริผัถ อุตสฯหกรรนธ ๊ฯตฯลชฯวโร่ จ ฯกัด] 

 
2 ไฌรงกฯร (ธ ๊ฯฝฯล้ฯงโต / พลฯสติกชีวภฯพ) 

5,740 ล้านบาท ระยอง 


