
From Organic
Farms to

Healthy Foods
การพัฒนาผลิตภัณฑ โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีลานนา

เปดรับสมัครผูเขารวมโครงการ

CALL
FOR

ENTRY



28 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวม

โครงการ 15 ราย 
(แจงผลทางโทรศัพทและอีเมล)

3 - 7 ตุลาคม 2560
ผูเขารวมโครงการทุกทานตองเขารวม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

สถานที่: โรงแรมกรีนเลครีสอรท เชียงใหม
(รายละเอียดอื่นๆ จะแจงใหทราบอีกครั้ง)

22 กันยายน 2560
     ประกาศรายชื่อผูประกอบการ

40 รายที่เขารอบการสัมภาษณ
     (แจงผลทางโทรศัพทและอีเมล)

รอผลการ
สัมภาษณ์

25 กันยายน 2560
เขารวมฟงการบรรยายเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑและการสรางแบรนด
สถานที่: โรงแรมคุมภูคำ เชียงใหม

ภายในที่ 20 กันยายน 2560
สงใบสมัครพรอมหลักฐานในรูปแบบ .pdf 
ทางอีเมล ditpevent@gmail.com

26 กันยายน 2560
เขารวมสัมภาษณ 
สถานที่: โรงแรมคุมภูคำ เชียงใหม
(รายละเอียดอื่นๆ จะแจงใหทราบอีกครั้ง)

ขั้นตอนการร่วมโครงการเป็นอย่างไร? 
ผูประกอบการทั้ง 15 ราย ตองผานขั้นตอนทั้งหมด ดังนี้
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ORGANIC LANNA:  From Organic Farms to Organic Foods
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา ปีงบประมาณ 2560

1    ความเป็นมา

แนวโน้มผูบ้ริโภค ให้ความสนใจกับการดแูลรักษาสขุภาพมากข้ึน กระแส
การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้บริโภค 
จงึทวีความต้องการของตลาดมากขึน้ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
อย่างไรก็ดี การส่งเสริมการตลาดสินค้า และธุรกิจด้านเกษตรอินทรีย์ ยัง
ด�าเนินการอยู่ในวงจ�ากัดในขณะที่กระแสความต้องการของตลาดเกษตร
อินทรีย์มีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ได้อีกมาก สินค้าอินทรีย์เป็นกระแสที่ก�าลังได้รับความสนใจจากประเทศ
ต่างๆ ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลกจึงมีโอกาสที่ดีใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโลก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนาปี
งบประมาณ 2560 จัดท�าขึ้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรสนับสนุนผู้ประกอบ
การและส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ส่ง
เสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้ซื้อ ผู้บริโภคทั้งใน
จังหวัด ในประเทศ และต่างประเทศ โดยกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยเน้น
การเพ่ิมมูลค่าให้กบัสินค้าอนิทรีย์ โดยการพัฒนาตราสนิค้าและบรรจภุณัฑ์ 
ให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการและข้อบังคับทางการตลาด และมีรูป
แบบที่ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละตลาด และเป็นการส่งเสริมการ
สร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรินทรีย์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ท�าให้เกิดการ
ตื่นตัวให้ประชาชนนิยมบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดีและ
ยืนยาว รองรับสังคมผูส้งูอาย ุและให้เกดิการรับรูข้องผูบ้ริโภคทัง้ระดบั

2   วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าอินทรีย์ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 
 บน ๑ โดยการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้มี 
 มาตรฐานตรงกับความต้องการและข้อบังคับการตลาด และ 
 มีรูปแบบที่ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภค

2.2 การส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่าง 

 ประเทศ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายท�าให้เกิดการตื่นตัว/กระตุ้น 

 ให้ประชาชน นิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่ง 
 แวดล้อม

3   กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ ไม่ต�่ากว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (เชยีงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่องสอน) ทีมี่ศกัยภาพ
และพร้อมรบัการพฒันา โดยมกีลุม่สินค้าเกษตรเป้าหมาย ได้แก่ พชืผกัและ
ผลไม้ ผลติภณัฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร เครื่องดื่ม ฯลฯ

4   คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

4.1 เป็นเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนรับรองโดยกรมส่ง 
 เสริมการเกษตร/ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่มีการจด 
 ทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และมีสัดส่วนผู้ 
 ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50

4.2 เป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งผ่านการ 
 รับรองมาตรฐานอินทรีย์ ไม่ต�่ากว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 ภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่  
 ล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่องสอน) ที่ต้องการพัฒนารูปแบบบรรจุ- 
 ภัณฑ์ โดยยินดีและพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมตามก�าหนดการ 
 ต่างๆ ตลอดระยะเวลาด�าเนินกิจกรรม

4.3 ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ์ ในการเข้า 

 ร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วน 

 ตัวที่ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดิน 
 ทางเข้าร่วมกิจกรรม ค่าที่พัก (ถ้ามี) เป็นต้น  

5   เกณฑ์ที่ ใช้ ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ

5.1  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 ไม่ต�่ากว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

5.2  ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ

5.3 ความตั้งใจในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

5.4 ความจ�าเป็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

5.5 ทัศนคติของผู้ประกอบการ เช่น การยอมรับความคิดเห็น 
 หรือจุดบกพร่องของสินค้า เพ่ือการพัฒนา

5.6 ความสนใจในการท�างานร่วมกับนักออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญ  
 รวมท้ังหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ในอนาคต

หมายเหตุ : การพิจารณาผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ 

  เป็นสิทธิ์ของทางโครงการแต่เพียงฝ่ายเดียวและถือเป็นที่สุด

6   รายละเอียดกิจกรรม

6.1  เป็นการเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสรมิความรูด้้านการพัฒนาและ 
 ต่อยอดสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีสูต่ลาดสากล  

6.2  น�าผู้เชี่ยวชาญหรือนักออกแบบที่มีศักยภาพด้านการพัฒนา 
 และออกแบบบรรจุภัณฑ์มาพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 ให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการ 
 คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่ก�าหนด

6.3  น�าสินค้าที่ได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจัดแสดง 
 และจ�าหน่ายทดลองตลาด



8   ก�าหนดการกิจกรรม 

     1. วันที่ 1-20 กันยายน 2560
     ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

     2. วันที่ 22 กันยายน 2560

     ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ 40 ราย ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

     3. วันที่ 25 กันยายน 2560

     งานบรรยายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์

     *ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการทุกท่านจะต้องเข้าร่วม 
      ฟังการบรรยายในครั้งนี้

     4. วันที่ 26 กันยายน 2560

     สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 40 ราย เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 15 ราย

     5. วันที่ 28 กันยายน 2560
     ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการทั้ง 15 ราย ที่ได้เข้าร่วมโครงการ

     6. วันที่ 3-7 ตุลาคม 2560
     การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

     *ผู้ประกอบการทั้ง 15 ราย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้

     7. วันที่ 10 - 30 ตุลาคม 2560
     ทีมงานร่วมท�างานกับผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 15 ราย ในการออกแบบ 
     ขั้นตอนสุดท้าย และร่วมเตรียมอาร์ตเวิร์คของบรรจุภัณฑ์

     8. วันที่ 1- 15 พฤศจิกายน 2560
     ท�าม็อคอัพบรรจุภัณฑ์

     9. วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2560
     ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 15 แบรนด์ น�าโปรดักท์ออกทดสอบตลาด      

     และส่งผลให้คณะท�างาน

หมายเหตุ

1. สิทธิ์ ในผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการนี้จะเป็นของผู้      
   ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ ได้โดย 
   ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น      
   ไม่มีการเก็บค่าเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ประกอบการจะต้อง 
   รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก (ถ้ามี) ของตนเอง  

3. การพิจารณาผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติ เป็นสิทธิ์ของทาง    
   โครงการแต่เพียงฝ่ายเดียวและถือเป็นที่สุด

7    ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

7.1  ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รับความรูด้้านการออกแบบ 
 พฒันาผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์

7.2  ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการจะได้แบบบรรจภัุณฑ์ทีพ่ฒันา 
 ตามโครงการ และสามารถน�าแบบบรรจภุณัฑ์น้ีไปใช้ในเชงิ 
 พาณิชย์ภาย ใต้ตราสนิค้าของตนเองได้

7.3 ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการมโีอกาสในการจดัแสดงและ 
 จ�าหน่ายสนิค้าของตนในงานทีจ่ดัโดยกระทรวงพาณชิย์ในอนาคต

9    ทีมบริหารจัดการโครงการและทีมนักออกแบบ

art4d / Corporation 4d
บรษิทั คอร์ปอเรช่ัน โฟร์ดี จ�ากดั ก่อตัง้ในปีพ.ศ. 2538 โดยกลุม่สถาปนกิ 
นกัออกแบบ และนักกจิกรรมในแวดวงศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั เพือ่ผลติ 
และจัดท�านิตยสาร art4d และหนังสือสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
และออกแบบ ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะยกระดับมาตรฐานของสิง่พิมพ์ทางสถา- 
ปัตยกรรมให้ทัดเทียมกับต่างประเทศและเผยแพร่ ผลงานออกแบบของ
สถาปนิกและนักออกแบบไทยไปสู่ระดับสากล 

ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา art4d ยังได้ท�างานกับองค์กร
อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดท�าหนังสือ เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก นักออกแบบ เช่น 
ส�านักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ บรติชิ
เคานซลิ และสถานทตูต่างๆ องค์กรวิชาชีพ เช่น สภาสถาปนิก สมาคม
มัณฑนากรแห่งประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมท�างานและให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ ที่เป็นประ- 
โยชน์แก่กลุม่วชิาชพี ผูป้ระกอบการต่างๆ และสาธารณชนทั่วไปตลอดมา

Cookiesdynamo
Cookiesdynamo * ก่อตัง้ขึน้ในปี 2007 น�าโดยกลุม่นกัออกแบบนิเทศ-
ศิลป์ที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ ในงานออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์
ต่างๆ ให้กับโครงการส�าคัญๆ มากมาย ปัจจุบัน ทีมนักออกแบบในนาม
ของ Cookiesdynamo เป็นหนึง่ในสตูดิโอออกแบบชัน้น�าของประเทศไทย

ลักษณะที่โดดเด่นในการท�างานของ Cookiesdynamo คือการท�างาน
ในลักษณะของนักออกแบบมืออาชีพที่พยายามตอบโจทย์ของเจ้าของ
โครงการ ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างสรรค์รูปแบบที่โดดเด่นสะดุดตา
ทางด้าน Visual art เข้าไปในงาน ท�าให้งานออกแบบสามารถตอบสนอง
ความต้องการต่างๆ ทั้งทางด้านธุรกิจ การตลาดและความงามไปพร้อมๆ 
กันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบัน Cookiesdynamo ให้บริการวิชาชีพด้านการออกแบบครอบ
คลุมงานกราฟิกหลากหลายสาขา รวมทั้งงานออกแบบแบรนด์และบรรจุ-
ภัณฑ์ซึ่งมีผลงานเด่นๆ เช่น จิมทอมป์สันฟาร์ม ชาฉุยฟง มามาวาว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารเสนชล So - ASEAN Vista Cafe เป็นต้น



10   ขั้นตอนการร่วมโครงการ
        ผู้ประกอบการทั้ง 15 ราย ต้องผ่านขั้นตอนทั้งหมด ดังนี้

     1. ภายในที่ 20 กันยายน 2560
     ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานในรูปแบบ .pdf ทางอีเมล ditpevent@gmail.com

     2. วันที่ 22 กันยายน 2560
     ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ 40 รายที่เข้ารอบการสัมภาษณ์ 
     (แจ้งผลทางโทรศัพท์และอีเมล)

     3. วันที่ 25 กันยายน 2560
     เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์
     สถานที่: โรงแรมคุ้มภูค�า เชียงใหม่

     4. วันที่ 26 กันยายน 2560
     เข้าร่วมสัมภาษณ์ 
     สถานที่: โรงแรมคุ้มภูค�า เชียงใหม่
     (รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

     5. รอผลสัมภาษณ์

     6. วันที่ 28 กันยายน 2560
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 15 ราย
     (แจ้งผลทางโทรศัพท์และอีเมล)

     7. วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2560
     ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทุกท่านต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) 
     สถานที่: โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
     (รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)



ORGANIC LANNA:  From Organic Farms to Organic Foods
ใบสมัครเข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา ปีงบประมาณ 2560
 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ประกอบการ (เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดกรอกข้อมูลทุกรายการ)

1.1     ชื่อบริษัท / หจก.
 

(ภาษาไทย)......................................................................................................................... 

            

(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................... 

  

           

1.2    ที่อยู่บริษัท / หจก.

(ภาษาไทย)......................................................................................................................... 

            

(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................... 

  

โทรศัพท์.........................................................โทรสาร.......................................................... 

website .......................................................facebook ......................................................

      

1.3    เลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................................................................................

วันที่จดทะเบียน.................................................................................................................... 

  

 

1.4    ข้อมูลผู้ประสานงาน

ชื่อ – สกุล 

 

(ภาษาไทย)......................................................................................................................... 

            

(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................

 

ต�าแหน่ง.............................................................................................................................

 

โทรศัพท์.........................................................โทรสาร.......................................................... 



ส่วนที่ 2: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด

2.1    ประเภทผลิตภัณฑ์

 O สินค้าอาหาร    ตราสินค้า (Brand)...........................................

               

2.2   มาตรฐานการผลิต

 O ไม่มี
 

 O มี (ให้ระบุชื่อมาตรฐาน หน่วยงานที่รับรองและปีที่ได้รับการรับรองลงในช่องด้านล่าง)
 

 ชื่อมาตรฐาน............................................................................................................

 ประเทศ..................................................................................................................

 

 หน่วยงาน...............................................................................................................  

 

 ได้รับการรับรองเมื่อ.................................................สิ้นสุดเมื่อ...............................................
 

2.4  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ (โดยย่อ)

(ภาษาไทย)

 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................



(ภาษาอังกฤษ)

2.5   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2.6   เป้าหมายตลาดที่ต้องการจ�าหน่าย ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2.7   ปัญหาของบรรจุภัณฑ์เดิม (ถ้ามี) ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2.8   ปัญหาในการท�างานกับดีไซเนอร์ ในอดีต (ถ้ามี)..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
  

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................



2.9   รายชื่อคู่แข่งในตลาด...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ขอสมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนาและยินดีด�าเนินการในส่วนต่างๆ ตามข้อก�าหนดของคณะผู้จัดงาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร

(                                                 )

วันที่........................................................    

โปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานในรูปแบบ .pdf เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทางอีเมล ditpevent@gmail.com ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 
อีเมล: info.organiclanna@gmail.com
เฟซบุค: Organic Lanna

หรือ คุณอารีวรรณ สุวรรณมณี / art4d
โทรศัพท์: 02260 2606-8 โทรสาร: 02260 2609 
อีเมล: areewan.art4d@gmail.com

หรือ คุณคันธารัตน์  สารสมลักษณ์  
คุณกรชิญา ภู่วิจิตรวราภรณ์ 
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-216350-1 โทรสาร: 053-215307 

อีเมล: ditpevent@gmail.com

โปรดแนบภาพตราสินค้า (Brand) และตัวอย่างสินค้า / ผลิตภัณฑ์ที่จะน�ามาเข้าร่วมโครงการ                                                             
ภาพตราสินค้า (Brand)



ตัวอย่างสินค้า / ผลิตภัณฑ์ที่จะน�ามาเข้าร่วมโครงการ


