ั
สมมนาผู
ป
้ ระกอบการ มกท.ปี 2559
สาน ักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เป้าหมาย

* เพือ
่ ให ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.ฉบับ 2016
* เพือ
่ ให ้ข ้อมูลความเคลือ
่ นไหวเกีย
่ วกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ น
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในสว่ นทีเ่ กีย
่ วกับ มกท.
* เพือ
่ ระดมความคิดเห็นจากผู ้ประกอบการเกษตรอินทรีย ์ มกท. เกีย
่ วกับแนวทาง
การปรับปรุงการดาเนินงานร่วมกันต่อไปในปี พ.ศ. 2560

ผูเ้ ข้าร่วม

ตัวแทนจากผู ้ประกอบการเกษตรอินทรียท
์ ไี่ ด ้รับการรับรองจาก มกท. รวม
ประมาณ 70 คน

เวลา/ว ันที/
่
สถานที่

เวลา 08:30 – 16:30 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ั ้ 2 อาคาร KU Home
ห ้องประชุมพันธูม ดิษยมณฑล ชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

ผูร้ ับผิดชอบ

มูลนิธม
ิ าตรฐานเกษตรอินทรีย ์

ค่าลงทะเบียน

* ฟรีสาหรับผู ้ประกอบการ มกท. (ทีไ่ ด ้รับรหัสประจาตัวแล ้ว) หน่วยงานละ 1 ท่าน
(ทัง้ ในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล และต่างจังหวัด)
* 500 บาท ค่าลงทะเบียนสาหรับผู ้ติดตามคนที่ 1, 2, …

กาหนดการ
08.00 น.

ลงทะเบียน

08.40 น.

แนะนากาหนดการ

09.00 น.

ภาพรวมสถานการณ์เกษตรอินทรียไ์ ทย/เกษตรอินทรียโ์ ลก และการเปลีย
่ นแปลงใน
มกท. (60 นาที) โดยวิฑรู ย์ ปั ญญากุล

10.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 น.

สรุปการปรับปรุงมาตรฐานและข ้อกาหนดของ มกท. (ฉบับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
มกท. 2016) รวมทัง้ สหภาพยุโรป และแคนาดา (90 นาที) โดย วีณา ครุฑเงิน และ
สาเนียง ราบุรี

12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

ั มนาแนะนาตัวเอง
 ผู ้เข ้าร่วมสม
 เปิ ด “Market Place ตลาด (ไม่) นัด” สาหรับผู ้ประกอบการ มกท.
ิ ธิธ์ นกร และ วรินทร์ธร ฐิตพ
โดย ฐาปนี คงสท
ิ ริ ย
ิ สกุล

14.00 น.

“ข ้อสงั เกตจาก มกท. ต่อการปฏิบต
ั ท
ิ ไี่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานฯ ของผู ้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย”์ โดยสาเนียง ราบุรี และพิรจิต บัวทอง

15.00 น.

พัก รับประทานอาหารว่าง

16.30 น.

สรุปปิ ดการประชุม โดยสาเนียง ราบุรี

ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
มาตรฐานและการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ 2559
วันอังคารที่ 15 พฤศจิ กายน 2559 เวลา 08:00 – 16:30 น.
ห้องประชุมพันธูม ดิ ษยมณฑล ชัน้ 2 อาคาร KU Home มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหน่ วยงาน
ที่อยู่/ที่ติดต่อ

ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรม Market Place
❑ นำเสนอเป็ นสไลด์ (อนุญำต 1 สไลด์/กลุ่ม) และพูดแนะนำไม่เกิน 2 นำที (ช่วง 13.00 น.)
❑ มีสนิ ค้ำตัวอย่ำงมำแจก
❑ อื่นๆ ….................................
ผูเ้ ข้าร่วม

ชือ่
ตำแหน่ง
โทรศัพท์มอื ถือ
Email

ผูเ้ ข้าร่วม

ชือ่
ตำแหน่ง
โทรศัพท์มอื ถือ
Email

ผูเ้ ข้าร่วม

ชือ่
ตำแหน่ง
โทรศัพท์มอื ถือ
Email

กรุณาสง่ ใบตอบรับกลับทางอีเมล์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ิ ธิธ์ นกร และ คุณสุกญ
ผู ้ประสานงาน: คุณฐาปนี คงสท
ั ญา พูนเพ็ง
Email: info@actorganic-cert.or.th ; sukanyap.act@gmail.com ; thapanee.act@gmail.com

