เอกสารแนบ
ใบสมัคร
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กรุณาติด
QR Code Line
(ถ้ามี)

************************
๑. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ (บริษัท/หจก./กลุ่มผู้ผลิต/กลุ่มเกษตรกร) ......................................................................................................
ชื่อผู้ติดต่อ........................................................................ ตำแหน่ง.................................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................................
จังหวัด...................................................................... รหัสไปรษณีย์................................................................................
โทรศัพท์/มือถือ................................................................................................... โทรสำร...............................................
E-Mail address.……………………………........…......……........................................................................... .............………….
Website/Facebook…………………………………………………………………...........................................................................
ID Line…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่ตั้งฟาร์ม/ร้านค้า (กรณีที่ต่ำงจำกด้ำนบน) ........................................................................................................
............................................................................. พิกัด GPS ....................................................................................
2. ประเภทสินค้าและบริการอินทรีย์/ธรรมชาติ
2.1 สินค้าอาหาร : Food 
2.2 สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร : Non-Food 
2.3 บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 โรงแรม/รีสอร์ท/Home Stay ที่มีเมนูอำหำรออร์แกนิค สปำออร์แกนิค หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 สปำที่ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค หรือธรรมชำติ  ร้ำนอำหำรที่มีเมนูออร์แกนิค
 ร้ำนกรีน (ร้ำนขำยสินค้ำสุขภำพ)
 บริกำรอื่นๆ ...................................................................
3. คูหาที่ต้องการ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 คูหำมำตรฐำน จำนวน 1 คูหำ
 พื้นที่เปล่ำ ขนำด ............. คูหำ (พื้นที่ไม่เกิน 4 คูหำ)
4. โซนที่ต้องการ

 โซนมำตรฐำนสำกล (International Standard) **
 โซนมำตรฐำนภำยในประเทศ (Organic Thailand)
 โซนสินค้ำธรรมชำติ (Natural)
 โซนบริกำรอินทรีย์ (Services)
 โซนร้ำนอำหำรออร์แกนิค

**หากระบุว่า เป็นสินค้ าอินทรีย์ที่ มีมาตรฐานสากล (International Standard) และต้องการอยู่ในโซนมาตรฐานสากล สินค้ า
ทุกชนิด/ทุกชิ้นในคูหา จะต้องมีมาตรฐานสากลอย่างใดอย่างหนึ่ง มิเช่นนั้น จะถูกให้ออกจากพื้นที่งาน และความเห็นของเจ้าหน้าที่
ของกรมการค้าภายในถือเป็นที่สิ้นสุด (โดยคูหาในโซนนี้จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานเป็นลาดับแรก)
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แบบฟอร์มรายละเอียดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ทีจ่ ะนาเข้ามาจาหน่ายภายในงาน Organic & Natural Expo 2017
มาตรฐาน (Organic Certification)
ต้องไม่หมดอายุกอ่ นวันสุดท้ายของวันงานฯ (วันที่ 30 กรกฎาคม 2560)
ลาดับ

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ชือ่ ตราผลิตภัณฑ์
(Brand)

มาตรฐาน
มาตรฐาน
ภายใน
ท้องถิ่น
ประเทศ

มาตรฐานสากล
IFOAM NOP
(USA)

EU

JAS

Canada

UK

ACO

Biio Naturland Bioagri
Suisses
cert

ECO
Cert

อื่นๆ
(ระบุ)

Organic
Thailand

มาตรฐาน
อินทรีย์

สินค้า
ธรรมชาติ

มอน. จังหวัด PGS วิถี (Natural)
(ระบุ)
พื้นบ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ : 1. โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ชดั เจน และทาเครื่องหมาย  ในช่องมาตรฐานที่ท่านได้รับ
2. กรณีมาตรฐานหมดอายุและอยูร่ ะหว่างการต่ออายุ ต้องแนบหลักฐานการต่ออายุมาด้วย
ลายมือชือ่ ผูส้ มัคร ........................................................................................
(.....................................................................................)
ตาแหน่ง .....................................................................................
วันที่ .....................................................................................

หมายเหตุ
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รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่จะนามาจาหน่ายภายในงาน

แสดงรูปภาพ

แสดงรูปภาพ

รูปภาพการจัดบูทออกร้านที่ผ่านมา หรือรูปแบบการนาเสนอการจัดบูทในงาน Organic & Natural 2017

แสดงรูปภาพ
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หมำยเหตุ : 1. กองส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำเกษตร 1 กรมกำรค้ำภำยใน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับใบสมัคร เพียงช่องทางเดียว
คือ ผ่านทาง email : organicnaturalexpo2017@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เท่ำนั้น หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2507 5722 ถึง 3
และ 0 2547 5395
2. หลักฐำนที่ผู้สมัครต้องส่งมาพร้อมกับใบสมัคร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ คือ
2.1 ใบรับรองมำตรฐำนอินทรีย์ในกรณีที่ได้รับกำรรับรอง และหำกใบรับรองหมดอำยุ จะต้องมีหลักฐำน/
หนังสือยืนยันว่ำอยู่ระหว่ำงกำรต่ออำยุ
2.2 รูปภำพผลิตภัณฑ์ที่จะนำมำจำหน่ำยภำยในงำน
2.3 รูปภำพกำรจัดบูทออกร้ำนที่ผ่ำนมำ หรือรูปแบบกำรนำเสนอกำรจัดบูทในงำน Organic & Natural
Expo 2017
3. คูหำของกรมกำรค้ำภำยใน จะมีกำรจัดแสดงและประชำสัมพันธ์สิ นค้ำอินทรีย์ภำยในงำน หำกบริษัทฯ
มีควำมประสงค์ที่จะส่งสินค้ำเกษตรอินทรีย์ตัวใหม่ล่ำสุด เพื่อกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำภำยในงำน
สำมำรถส่ ง ตั วอย่ ำงสิ น ค้ ำ พร้ อมนำมบั ตร รำยละเอี ยดสิ น ค้ ำ รู ป ภำพสิ นค้ ำ/สื่ อประชำสั มพั น ธ์ /
Catalogue มำยังกองส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำเกษตร ๑ ชั้น 6 อำคำรกรมกำรค้ำภำยใน 563 ถ. นนทบุรี
ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภำยในวันที่ 22 มิถุนำยน 2560
4. กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน และสนับสนุนคูหำมำตรฐำน
ให้แก่ผู้ประกอบกำรสินค้ำอินทรีย์/ธรรมชำติทุกรำย แต่หำกต้องกำรคูหำแบบพิเศษสำมำรถแจ้งขอ
พื้นที่เปล่ำได้ (ผู้สมัครรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย ในกำรก่อสร้ำงคูห ำเอง) ทั้งนี้ กรมกำรค้ำภำยในขอสงวน
สิทธิ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกหรือจัดสรรพื้นที่ให้แก่ผู้ ประกอบกำร และกำรพิจำรณำคัดเลื อกรวมถึง
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่กรมกำรค้ำภำยในถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครโดยละเอียดและชัดเจน ในหน้าที่ 1 – 2 ด้วยการพิมพ์หรือ
เขียนด้ วยลายมือตัวบรรจง และลงชื่อผู้สมัค รเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์ม
รายละเอียดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่จะนาเข้า มาจ าหน่ า ยภายในงานด้ ว ย เนื่ องจำกข้ อมู ล ของท่ ำนมี
ควำมสำคัญสำหรับกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร และเพื่อ ประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูลสินค้ำอินทรีย์ต่อไป
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เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Organic & Natural Expo 2017

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

----------------------------------การคัดเลือกจะจัดอันดับ ดังนี้
อันดับ 1 ผู้ได้รับมาตรฐานออร์แกนิคสากล และมาตรฐานยังไม่หมดอายุ (ถ้าอยู่ระหว่างการต่ออายุ จะต้องส่ง
เอกสารหลักฐานยืนยันการต่ออายุประกอบด้วย)
อันดับ 2 ผู้ได้รับมาตรฐานออร์แกนิคในประเทศ (Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรฯ)
อันดับ 3 ผู้อยู่ในระหว่างการขอมาตรฐานออร์แกนิคสากล หรือที่เรียกว่า ระยะปรับเปลี่ยน
อันดับ 4 ผู้ได้รับมาตรฐานออร์แกนิคท้องถิ่น (เช่น มอน. มอสร. เป็นต้น)
อันดับ 5 เกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน (ขอให้ระบุแหล่งที่อยู่ / การดาเนินการที่ผ่านมา/ประวัติ/ความน่าเชื่อถือ
เช่นอยู่ภายใต้โครงการพิเศษ โครงการในพระราชดาริ เป็นต้น)
อันดับ 6 หน่วยงานราชการ /มูลนิธิฯ
อันดับ 7 สินค้าธรรมชาติ การพิจารณา
7.1 ประเภทอาหาร – ผลแลปยืนยัน ความปลอดภัย /เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกับหน่วยงานรัฐ/
เทียบเคียงมาตรฐาน โดยหน่วยงานในพื้นที่ /มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน
ปลอดภัย GAP GMP (ขอให้ส่งหลักฐานการรับรอง)
7.2 ไม่ใช่อาหาร - ผลแลปยื นยัน ความปลอดภัย /เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกับหน่วยงานรัฐ /
เทียบเคียงมาตรฐาน โดยหน่วยงานในพื้นที่ /ใช้สีธรรมชาติ / วัตถุดิบฝ้ายอินทรีย์/วิถีชีวิตดั้งเดิม ผ้าฝ้ายเข็นมือ
7.3 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Green Label)
7.4 เคยมีมาตรฐานแต่ หมดอายุ มาตรฐานออแกนิค สากล/ออแกนิคไทยแลนด์ ที่ ห มดอายุแล้ ว
ไม่เกิน 2 ปี (2558-2560)
-----------------------------------------------
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ตัวอย่างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ต้องปฏิบัติ : เป็นมาตรฐานหรือกฎระเบียบของรัฐ/ประเทศ
JAS (Japan)
NOP (USA)
กฎระเบียบ EEC
ACO (Australia)
834/2007 (EU)

Canada Organic
Standard
(Canada)

(Logo เดิม) (Logo ใหม่)

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานเอกชน :
Soil Association (UK)
Bio Suisse (Switzerland)

Naturland (Germany)

BIO (Germany)

IFOAM Accredited

หน่วยตรวจสอบรับรอง (Certification Bodies: CB) ที่ตรวจรับรองมาตรฐานอื่นๆ ที่ได้รับความนิยม
Bioagricert
BCS
ECO Cert
Organic Thailand

Fair trade

Demeter

