
ใบสมัคร  

การประกวดสุดยอดกาแฟไทย 

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

 

ชื่อผู้ส่งกาแฟเข้าประกวด : ……………………………………………………………………………………………….……………………..  

เป็นเกษตรกรประเภท    เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  

     สหกรณ ์   วิสาหกิจชุมชน 

กาแฟที่ส่งประกวด   กาแฟอะราบิกา (กาแฟกะลา)  กาแฟโรบัสตา (กาแฟสาร) 

ที่อยู่และการติดต่อ  

ที่อยู่………………...… หมู่ ……... หมู่บ้าน ………………………….…….……..…. ต าบล …………………………………………..… 
อ าเภอ ……………………….……… จังหวัด ………………………………………..… รหัสไปรษณีย์ ……………………………….....  

เบอร์ติดต่อ 1) ………………………………………………………………………  

     2) ………………………………………………………………………  

ข้อมูลการปลูกและข้อมูลกาแฟผลตากแห้ง/กาแฟกะลา 

1. ความสูงของพ้ืนที่การปลูกกาแฟที่ส่งเข้าประกวด………………………………………..………… เมตรจากระดับทะเล  

2. ขนาดพ้ืนที่ปลูก …………………………. ไร่ สายพันธุ์ (ถ้าทราบ) …………………. อายุต้น (ถ้าทราบ) ……………....... ป ี 

3. ที่ตั้งไร่กาแฟ (พิกัดท่ีตั้งแปลงกาแฟ)......................................................................................................................  

4. ผลผลิตที่ผลิตได้ต่อปีโดยประมาณ ……………………………………………………………..……………………………… กิโลกรัม  

5. ช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวกาแฟที่ส่งเข้าประกวด วันที่ ………....... ถึงวันที่ ………… เดือน………..……ปี …….……..  

6. สภาพทั่วไปโดยรอบไร่กาแฟที่ส่งเข้าประกวด  

     ปลูกใต้แนวต้นไม้ใหญ่    ปลูกในพื้นที่เปิดโล่ง   อ่ืน ๆ โปรดระบุ ……………………………….  

7. กระบวนการแปรรูปกาแฟที่ส่งเข้าประกวด  

     วิธี Dry/Natural Process  วิธี Semi-dry/Honey process  วิธ ีWet/Fully Wash Process 

8. ภาพนิ่งสวนกาแฟ (สามารถส่งภายหลังได้พร้อมกับสิ่งประกวด) 

      ส่งพร้อมใบสมัคร    ส่งพร้อมสิ่งประกวด  

 

หมายเหตุ : ใบสมัครต่อ 1 ตัวอย่าง (1 ตัวอย่างต่อ 1 กระบวนการแปรรูป)   



เอกสารแสดงการรับทราบและยินยอม 
ตามข้อก าหนดการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2564 

 
1.  ผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดจะต้องเป็นเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงมีกระบวนการ

แปรรูปด้วยตนเองเท่านั้น  

2.  เมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นสายพันธุ์อะราบิกาและโรบัสตา ที่ปลูกในประเทศไทยเท่านั้น  

3.  เมล็ดกาแฟจะต้องเป็นผลผลิตของปี 2563/2564 และไม่จ ากัดกระบวนการการแปรรูป  

4.  เมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นกาแฟกะลา ส าหรับกาแฟอะราบิกา หรือกาแฟสาร ส าหรับกาแฟโรบัสตา 

5.  ผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครที่รับจากหน่วยงาน  หรือดาวน์โหลดใบสมัคร
ออนไลน์ได้ที่ (1) เว็บไซต์สถาบันวิจัยพืชสวน http://www.doa.go.th/hort (2) Facebook: Horticulture 
Research Institute และส่งใบสมัครมายังอีเมล industrialcrop@gmail.com ภายในวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน อันได้แก ่ 

- ส าเนาบัตรประชาชนผู้ส่งเข้าประกวด (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ  
- ส าเนาเอกสารยืนยันการประกอบอาชีพเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

เป็นต้น (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ  
- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 ใบ (ถ้ามี) หรือไฟล์ภาพถ่าย กรณีส่งทางออนไลน์  
- เอกสารแสดงการรับทราบและยินยอมตามข้อก าหนดการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2564 พร้อมลงนาม

ผู้ส่งกาแฟเข้าประกวด จ านวน 1 ฉบับ  
- ภาพนิ่งสวนกาแฟ ส าหรับการแนะน าจุดเด่นกาแฟของผู้ส่งประกวด  

6.  เปิดรับตัวอย่างเมล็ดกาแฟภายในวันที่ 1-23 เมษายน 2564 เวลา 9:00 - 16:00 น. ที ่ 
- สถาบันวิจัยพืชสวน เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

     **โดยให้ถือว่าวัน-เวลา และสถานที่ที่ก าหนดเป็นส าคัญ หากไม่จัดส่งภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
จะไม่มีสิทธิ์เข้าประกวด**  

7.  ผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวด  

กาแฟอะราบิกา จะต้องจัดส่งปริมาณกาแฟกะลาจ านวน 60 กิโลกรัมต่อตัวอย่าง ส าหรับวิธีแห้ง (dry/natural 
process) จ านวน 40 กิโลกรัมต่อตัวอย่าง ส าหรับวิธีเปียก (wet/fully wash process) หรือวิธีกึ่งแห้ง (semi-
dry/honey process)   

กาแฟโรบัสตา จะต้องจัดส่งปริมาณกาแฟสารจ านวน 10 กิโลกรัมต่อตัวอย่าง ส าหรับวิธีแห้ง (dry/natural 
process) หรือ วิธีเปียก (wet/fully wash process) หรือวิธีกึ่งแห้ง (semi-dry/honey process)   

โดยบรรจุลงในถุงพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนแบบความหนาแน่นสูง ชนิด HDPE หรือถุงร้อนขุ่น หุ้มทับด้วย
กระสอบป่านหรือกระสอบปอใหม่ให้เรียบร้อย  

8.  จ ากัดการส่งตัวอย่างของเมล็ดกาแฟ 1 ตัวอย่าง ต่อ 1 กระบวนการแปรรูป  

http://www.doa.go.th/hort
mailto:industrialcrop@gmail.com


9.  ผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดสามารถส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดได้มากกว่า 1 กระบวนการแปรรูป 
10. เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดสาหรับการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวด มีดังนี ้ 

- ความชื้นของเมล็ดกาแฟดิบ ต้องไม่เกินร้อยละ 12.5 (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 9)  
- ต้องไม่พบ Primary Defects  
- Secondary Defects ต้องไม่มากกว่า 5 เมล็ดบกพร่อง (Full Defects)  

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง SCA Protocols/ มาตรฐานเมล็ดกาแฟโรบัสตา มกษ. 5700 - 2561 และมาตรฐาน
สินค้าเกษตรเมล็ดกาแฟอะราบิกา มกษ. 5701-2561 

11. หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่า ตัวอย่างเมล็ดกาแฟใด คุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ทางคณะ 
ผู้จัดจะท าการแจ้งผลและส่งคืนตัวอย่างเมล็ดกาแฟให้กับเกษตรกรภายใน 7 วัน (นับจากวันที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพเสร็จ) ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บตัวอย่างเมล็ดกาแฟไว้เป็นหลักฐานจ านวน 200 กรัม  

12. หากตัวอย่างเมล็ดกาแฟใด พบมอด จะท าการส่งคืนทันที และทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บตัวอย่าง
เมล็ดกาแฟดังกล่าวไว้จ านวน 200 กรัม เพ่ือเป็นหลักฐาน  

13. ตัวอย่างเมล็ดกาแฟที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น  ทางคณะผู้จัดจะเก็บตัวอย่างเมล็ดกาแฟ
ดังกล่าวไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประกวด ทางคณะผู้จัดจะท าการแจ้งผลในวันที่ประกวดรอบตัดสิน  
15 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บตัวอย่างเมล็ดกาแฟไว้เป็นหลักฐาน 
จ านวน 5 กิโลกรัม 

หมายเหตุ : หลังจากการประกาศผลเจ้าของเมล็ดกาแฟสามารถติดต่อขอรับคืนภายใน 7 วัน และเปิดการประมูล
กาแฟที่ชนะการประกวดโดยมอบเงินให้กับเจ้าของเมล็ดกาแฟ 

 
  

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อก าหนดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตาม 
ข้อก าหนดข้างต้นทุกข้อและขอยืนยันว่าเอกสารใด ๆ ที่แนบมาเพ่ือเป็นหลักฐานในการสมัครเป็นความจริง 
ทุกประการ  

 
 

     …………………………………………………………………….  
(………………………………………………….. )  
         ผู้ส่งกาแฟเข้าประกวด 

  



การแจ้งยืนยันพื้นที่แปลงปลูกกาแฟที่ส่งตัวอย่างเข้าประกวด 
 

  กรณีส่งเป็นกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ  
  กรณีส่งเป็นเกษตรกรรายย่อย 
 
(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... .........ขอรับรองว่า
(กลุ่มเกษตรกร, สหกรณ,์ วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มส่งเสริมอาชีพ, อ่ืนๆ ....................................................................... 
เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ผู้รับรอง (ลายเซ็น) ..................................................... 
(ตัวบรรจง) (.......................................................) 

ต าแหน่ง/สังกัดหน่วยงาน ................................................... 
 

 
(2) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... ..........ขอรับรองว่าตัวอย่าง
กาแฟที่ส่งประกวดปลูกท่ี บ้านเลขท่ี หมู่ที่.....ต าบล.................................... อ าเภอ………………………………….…………
จังหวัด.................................... 
 

 
ผู้รับรอง (ลายเซ็น) ..................................................... 

(ตัวบรรจง) (.......................................................) 
ต าแหน่ง/สังกัดหน่วยงาน ................................................... 


