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พัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและการพิมพ ชื่อเดิมคือ กลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ (Packaging Industry Development) โดยอยูภายใตการดําเนินงานของ 

กองบริหารอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และเมื่อกรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดมีการปรับ
โครงสรางองคกรใหมตามพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2539 กลุมงานพัฒนา
อตุสาหกรรมบรรจุภณัฑจงึไดยายไปข้ึนอยูกบัสาํนกัพฒันาอุตสาหกรรมสนับสนุน (Bureau of Supporting 
Industries Development (BSID)) และไดเปลี่ยนชื่อจากกลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เปน 
สวนบรรจุภัณฑ (Packaging Division) และเมื่อกรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดปรับโครงสรางองคกรใหม
อกีคร้ังในป พ.ศ. 2545 และใชชือ่ใหมวา สวนบรรจุภณัฑและการพิมพ (Packaging and Printing Division)

Packaging and Printing Industry Development Sub-division 
(PPID) had an old name as “Packaging Industry Development” under 
Bureau of Industrial Administration, Department of Industrial 
Promotion (DIP), Ministry of Industry.

After that, Packaging Industry Development was restructured 
by the government gazette on August 23, 1996. It had been moved 
to Bureau of Supporting Industries Development (BSID) and was 
renamed to “Packaging Division”. In 2002, there were some 
restructures in Department of Industrial Promotion. Therefore, 
Packaging Division was changed its name to “Packaging and 
Printing Division”

สวน
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ในป พ.ศ. 2550 ไดมีการปรับโครงสรางองคกรอีกครั้ง
ภายใตสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย ในชื่อ สวนพัฒนา
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและการพิมพ (Product Development 
Packaging and Printing Division) ตอมาในป พ.ศ. 2557 ไดมกีาร
ปรับโครงสรางองคกรอีกคร้ัง ภายใตกองพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา 2 ในช่ือสวนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและการพิมพ 
(Packaging and Printing Industry Development Sub-division)

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษาวิเคราะห รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวโนม 

และเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
2. สรางรปูแบบผลิตภณัฑและบรรจภุณัฑใหมตามแนวโนม

ความตองการของตลาดและของผูรับบริการ เพื่อเปนตนแบบ
ในการพัฒนาตอยอด และพรอมนําไปใชในเชิงอุตสาหกรรม

3. ถายทอดแนวทางการสรางและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑ แกหนวยงานผูใหบริการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการสรางบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

4. สงเสริม สนับสนุน ใหผูประกอบการและวิสาหกิจ โดยเนน 
ความสําคัญของการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจในระดับสากล

In 2007, Packaging and Print ing Division was 
reconstructed under Bureau of Target Industries Development. 
At the same time, the name had been changed to “Product 
Development Packaging and Printing Division (PDPD)”.

Recently, in 2014, Product Development Packaging and 
Printing Division was restructured under Division II of Sectoral 
Industries Development (D2SID), so that it was renamed to 
“Packaging and Printing Industry Development Sub-division 
(PPID)”

Objective
1. Analysis, collected information about attitudes of 

designing, product and packaging designed technology.
2. Creation the product and packaging structures 

followed attitude of marketing and customers’ satisfaction for 
being some models to develop and prompt to use in 
commercial market.

3. Passing on knowledge of creation product and 
packaging to agencies which serve product/packaging 
designing and development, including coordination with above 
agencies accompanied to develop product/packaging 
designer.

4. Promoted and support to consumers and syndicates 
by pressed designing, product / packaging development for 
increasing potential business into international business.
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งานโครงการสงเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
● โครงการศึกษาวิจัย สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
● ใหคําปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการและการพัฒนา

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑใหเจริญกาวหนา
● ประสานงานในฐานะสํานักงานเลขาธิการสหพันธ

การบรรจุภัณฑถาวร หรือ The Asian Packaging Federation: 
Secretariat Office เพ่ือจัดทําหนังสือหรือวารสารวิชาการ
เผยแพรเก่ียวกบับรรจภุณัฑ จดัฝกอบรมสัมมนาและนิทรรศการ
ดานบรรจุภัณฑและการพิมพ รวมท้ังกิจกรรมท้ังในประเทศ
และตางประเทศ

งานออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
หนาที่ความรับผิดชอบ ในการใหบริการการออกแบบ

บรรจุภัณฑ ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ พรอมทั้งคนควา
ทดลองและพัฒนาเทคนิค เทคโนโลยีการผลิตรูปแบบ
บรรจภุณัฑ ใหคาํแนะนาํและปรกึษาเรือ่งการใชวสัดบุรรจภุณัฑ 
จัดการประกวดบรรจุภัณฑ Thai Star Awards และ AsiaStar 
Awards ในทุกป

งานชวยอำ นวยการ
หนาทีร่บัผดิชอบ ลงทะเบียน-สงเอกสารราชการ โตตอบ

หนังสือ ติดตอประสาน และจัดทําคําของบประมาณประจําป 
รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของเครือขายสวนกลางและ
ศนูยภาคทัง้ 11 ศนูย จดัซือ้จดัจาง ทาํทะเบียนวสัดแุละครุภณัฑ

Function
1. Project: Promote and packaging development.
Product Development Packaging and Printing Division (PDPD) 

amended the packaging research project; serve to consulting about 
packaging development, and on behalf of The Asian Packaging 
Federation: Secretariat Offi  ce; coordinate with APF members, 
publish APF Bulletins, APF website, the oversea activities and more 
information, please see our website at www.asianpackaging.org

2. Product/Packaging designing and technology
Product Development Packaging and Printing Division (PDPD) 

amended to serve consumer as package designing, graphic design 
on packaging, researching, developing and consulting; materials, 
packaging machines. Beside there are more packaging contests in 
every year as Thai Star Awards, and AsiaStar Awards which support 
our projects to promote the package models, these are guarantee 
consumer packages and student category packages.

3. Supervision
Product Development Packaging and Printing Division (PDPD) 

amended as;
●  Issuing offi  cial letters, communication, and coordination 

with above agencies.
●  Off ering the allowance for serving more projects in each 

year, and apportion to 11 DIP’s agencies which are in each 
provincial area of Thailand for procuring or managing to complete 
projects.

●  Registering materials and durable articles.


