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แนวทางการกาํหนดกลุ่มอุตสาหกรรม 
(Guideline for Identification of Industrial Team) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกลุม่อตุสาหกรรมได้อยา่งถกูต้อง และเป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั 

ผู้ใช้งาน พนกังานสนบัสนนุประจํากลุม่ (ADM)  และท่ีปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) 
นิยาม กลุม่อตุสาหกรรม  หมายถึงการจดักลุม่บริษัทท่ีมีการตดิตอ่ใช้บริการของโปรแกรม ITAP  

โดยจดัตามการแบง่กลุม่ทํางานของท่ีปรึกษาเทคโนโลยี 
แนวทางดาํเนินงาน 

1. ให้พิจารณาวา่ บริษัทท่ีมีการตดิตอ่ใช้บริการ  มีการดําเนินกิจการอะไร  สนิค้าและ
ผลติภณัฑ์อะไร  และอยูใ่นหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) กลุม่ใด 

2. กําหนดกลุม่อตุสาหกรรม  โดยมีการแบง่กลุม่อตุสาหกรรมเป็น 4 กลุม่ดงันี ้

 
กลุม่อตุสาหกรรม 

 
คําอธิบาย 

 
อตุสาหกรรม
อาหาร เกษตร 
และสขุภาพ 
(FOOD) 

ได้แก่ บริษัทท่ีดําเนินกิจการท่ีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของสํานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อ.ย.) กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตร
วิสาหกิจชมุชน และสหกรณ์ ดงันี ้
 อตุสาหกรรมอาหาร (Food)  ได้แก่ กิจการเก่ียวกบัผลติผลเกษตรกรรม สตัว์ 

สตัว์นํา้ นม ผกั พืช ผลไม้ เมลด็พืชหรือหวัพืช อาหารจากแปง้ นํา้ตาล 
เคร่ืองด่ืม เคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร การทํานํา้แข็ง อาหารสตัว์ 
(feed) ใบชาและยาสบู 

 อตุสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) และอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  
การเพาะปลกู  การเก็บเก่ียว ปศสุตัว์  ประมง  ยกเว้นยางพารา 

 อตุสาหกรรมยาและเคมีภณัฑ์ (Pharmaceutical) ได้แก่ กิจการเก่ียวกบัยา ยา
สมนุไพร ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร เคร่ืองสําอาง รวมถงึอปุกรณ์และเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ 

 ระบบคณุภาพท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมอาหาร เกษตร และสขุภาพ  
อตุสาหกรรมการ
ผลติ (MANU) 

ได้แก่  บริษัทท่ีดําเนินกิจการเก่ียวกบัด้านการผลติ การปรับปรุง ระบบการจดัการ
คณุภาพท่ีใช้ในโรงงานทัง้หมด พลงังาน เคร่ืองจกัรกล ดงันี ้
 อตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน (Wood & Furniture) 
 การผลติ การปรับปรุงคณุภาพ (Production Quality Improvement) 
 ระบบคณุภาพในอตุสาหกรรมผลติ (Quality System in Manufacturing) 
 เคร่ืองจกัรกลในการผลติ (Machinery) และระบบอตัโนมตั ิ(Automation) 

รวมถึงซอฟต์แวร์ท่ีช่วยในการผลติ 
 พลงังาน (Energy) 
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กลุม่อตุสาหกรรม 

 
คําอธิบาย 

 
อตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ 
และซอฟต์แวร์ 
(ESI) 

ได้แก่  บริษัทท่ีดําเนินกิจการเก่ียวกบั 
 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics) 
 อตุสาหกรรมไฟฟา้ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ (Electric Appliance) 
 อตุสาหกรรมโทรคมนาคม อปุกรณ์ส่ือสาร (Telecommunication) 
 อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง (Computer and Hardware) 
 อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) 

 
อตุสาหกรรม
วสัดกุ้าวหน้า 
(AMI) 

ได้แก่  บริษัทท่ีดําเนินกิจการเก่ียวกบัในด้านพฒันาวสัดใุหม ่สตูรใหม ่ยาง โพลเิมอร์ 
พลาสตกิ คอมโพสติ เคมีภณัฑ์ ดงันี ้
 อตุสาหกรรมพลาสตกิและแมพ่ิมพ์  (Plastic & Mold) 
 อตุสาหกรรมสิง่ทอ  (Textile) 
 อตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง (Rubber & Rubber Products) 
 อตุสาหกรรมเซรามิกส์  (Ceramics) 
 อตุสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์  (Pulp, Paper & Printing) 
 อตุสาหกรรมแก้ว  (Glass) 
 อตุสาหกรรมเคมี  (Chemical) 
 งานท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดศุาสตร์ เช่น โพลเิมอร์ คอมโพสติ โลหะ ฯลฯ 

 
 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีไมส่ามารถกําหนดกลุม่อตุสาหกรรมได้หรือมีผู้ ท้วงตงิ   ให้ปรึกษาผู้จดัการ  และ

ผู้ อํานวยการโปรแกรม ITAP เป็นผู้พิจารณาตดัสนิตามลําดบั 


