เอกสารแสดงการรับทราบและยินยอม
ตามข้ อกาหนดการประกวดสุ ดยอดเมล็ดกาแฟไทย
1. ผูส้ ่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดจะต้องเป็ นเกษตรกร หรื อกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจ ซึ่งได้มีกระบวนการแปรรู ปด้วย
ตนเอง เท่านั้น
2. เมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็ นสายพันธุ์อาราบิกา้ ที่ปลูกในประเทศไทยเท่านั้น
3. ไม่จากัดกระบวนการการแปรรู ป
4. เมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็ นสารกาแฟที่พร้อมสาหรับการคัว่ (ผ่านการคัดคุณภาพในเบื้องต้นและสี กะลาออก
แล้ว)
5. เปิ ดรับตัวอย่างเมล็ดกาแฟภายในวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:00 - 16:00 น. ที่ PANA Coffee อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่
**โดยให้ถือว่าวัน-เวลา และสถานที่ที่กาหนดเป็ นสาคัญ หากไม่จดั ส่งภายในวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว จะไม่มีสิทธิ์
เข้าประกวด**
6. ผูส้ ่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวด จะต้องจัดส่งปริ มาณเมล็ดกาแฟ ขั้นต่าที่ 125 กิโลกรัมต่อตัวอย่าง โดยบรรจุลงกระสอบให้
เรี ยบร้อย
7. จากัดการส่งตัวอย่างของเมล็ดกาแฟ 1 ตัวอย่าง ต่อ 1 กระบวนการแปรรู ป
8. ผูส้ ่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดสามารถส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดได้มากกว่า 1 กระบวนการแปรรู ป
9. ผูส้ ่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร พร้อมทั้งเตรี ยมเอกสารหลักฐานในการสมัคร ให้ครบถ้วน
อันได้แก่
- สาเนาบัตรประชาชนผูส้ ่งเข้าประกวด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาเอกสารยืนยันการประกอบอาชีพเกษตรกรหรื อกลุ่มเกษตรกร เช่น การเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เป็ นต้น
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
- รู ปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 ใบ (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงการรับทราบและยินยอมตามข้อกาหนดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย(พร้อมลงรายชื่อเกษตรกรผู ้
ส่งกาแฟเข้าประกวด) จานวน 1 ฉบับ
10. เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดสาหรับการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวด มีดงั นี้
- ความชื้นของเมล็ดกาแฟดิบ (สารกาแฟ) ต้องไม่เกินร้อยละ 12.5 (ความชื้นต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 9)
- Secondary Defects ต้องไม่มากกว่า 5 เมล็ดบกพร่ อง (Full Defects)
- ต้องไม่พบ Primary Defects
- เมล็ดกาแฟที่ได้ลาดับ 1 – 10 จะต้องได้คะแนนรสชาติไม่ต่ากว่า 80 คะแนน Cupping Score
หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง SCAA Protocols และ มาตรฐานสิ นค้าเกษตรเมล็ดกาแฟอะราบิกา มกษ. 5701-2552
11. หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่า ตัวอย่างเมล็ดกาแฟใด คุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ทางคณะผูจ้ ดั จะทา
การแจ้งผลและส่งคืนตัวอย่างเมล็ดกาแฟให้กบั เกษตรกรภายใน 7 วัน (นับจากวันที่มีการตรวจสอบคุณภาพเสร็ จ) ทั้งนี้ทาง
คณะผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บตัวอย่างเมล็ดกาแฟไว้เป็ นหลักฐานจานวน 200 กรัม
12. หากตัวอย่างเมล็ดกาแฟใด พบมอด จะทาการส่งคืนทันที และทางคณะผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บตัวอย่างเมล็ดกาแฟ
ดังกล่าวไว้จานวน 200 กรัม เพื่อเป็ นหลักฐาน

13. ตัวอย่างเมล็ดกาแฟที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพเรี ยบร้อยแล้วนั้น ทางคณะผูจ้ ดั จะเก็บตัวอย่างเมล็ดกาแฟดังกล่าวไว้
จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประกวดและทางคณะผูจ้ ดั จะทาการส่งคืนให้เกษตรกรภายใน 7 วัน (นับจากวันที่การประกวดเสร็จ
สิ้น)
14. หากเมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะถูกนามาใช้ในการแข่งขันในรอบ Compulsory
สาหรับการแข่งขัน ACID 2018 Brewer Cup Championship ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ภายในงาน 1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 2018
15. เมล็ดกาแฟที่ชนะการประกวดตั้งแต่อนั ดับที่ 1 – 10 ตามลาดับ จะถูกนาไปประชาสัมพันธ์ในงานกิจกรรมกาแฟต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มกาแฟไทยสู่ระดับสากล
16. ตัวอย่างเมล็ดกาแฟที่ได้อนั ดับ 1-10 ตามลาดับ ทาง PANA Coffee จะทาการเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับ
บรรจุสารกาแฟที่มีคุณภาพ
- เมล็ดกาแฟที่ได้อนั ดับที่ 1 ทางกองประกวดจะทาการเก็บตัวอย่างสารกาแฟเป็ นจานวน 120 กิโลกรัม
- เมล็ดกาแฟที่ได้อนั ดับที่ 2 – 3 ตามลาดับ ทางกองประกวดจะทาการเก็บตัวอย่างสารกาแฟเป็ นจานวน 90 กิโลกรัม
- เมล็ดกาแฟที่ได้อนั ดับที่ 4 – 10 ตามลาดับ ทางกองประกวดจะทาการเก็บตัวอย่างสารกาแฟเป็ นจานวน 60 กิโลกรัม

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกาหนดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดข้างต้นทุกข้อและขอยืนยันว่าเอกสารใดๆที่แนบมาเพื่อเป็ นหลักฐานในการสมัครเป็ นความจริ งทุกประการ
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เกษตรกรผูส้ ่งกาแฟเข้าประกวด

