
แบบฟอร์มท ี่ 1 
 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี  
 

เลขท่ีใบสมัคร 

 

 
รหัส 

 
 
 
 
 

 

ใบสมัครประกวดข้าวพันธ์ุใหม่เพื่อการพาณชิย์ ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2565 
 

   วันที่..................เดือน..............................พ.ศ……………… 
 

1. ประเภทข้าวทีส่่งเข้าประกวด ((1 ใบสม ัครต่อ 1 ตัวอย่างข้าว) 
 ประเภทข้าวหอมไทย  

 ประเภทข้าวขาวพ้ืนนุ่ม  

 ประเภทข้าวขาวพ้ืนแข็ง  
 

2. ประเภทของผ ู้สม ัคร 
 เกษตรกร/บุคคลทั่วไป 
 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคล 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานภาคเอกชน 

 สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย 

 สมาคม/ชมรม/มูลนิธิ 

 กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ ์
 

3. ชื่อ - นามสกุล............................................................................................................................................. 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………….....เช้ือชาติ.....................สัญชาติ................
บ้านเลขที่..................................หมู่ที่......................................ตําบล…………………………………..….…………….
อําเภอ.....................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์............................................... 
 

4. ชื่อหน่วยงาน/องค์กร.................................................................................................................................... 
เลขที่..................หมู่ที่............... ตําบล………………………….…….อําเภอ.........................................................
จังหวัด...............................................................................โทรศัพท์............................................................. 

 
 



ส ิ่งท ี่ต้องส่งมาด้วย 
 เอกสารข้อมูลตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวด (เอกสารแบบฟอร์มที่ 2)  
 เอกสารประกอบการสมัคร 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
 กรณีสมัครเข้าประกวดในนามหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคล 

 หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรต้นสังกัด  
 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/กลุ่ม/องค์กร 

 กรณ ีเป็นข้าวพ ันธ ุ์ผสมท ี่มีแม่พ ันธ ุ์และหร ือพ่อพ ันธ ุ์ท ี่ได้มาจากต่างประเทศ  
 หน ังส ือร ับรองส ิทธ ิ์ในการอน ุญาตจากเจ้าของสายพ ันธ ุ ์/พ ันธ ุ์  
 หน ังส ือแสดงการผ่านตรวจส ุขอนาม ัยพ ืช 

 
 ตัวอย่างข้าวเปลือกแห้ง 5 กิโลกรัม 

 ส่งพร้อมใบสมคัรด้วยตนเอง 
 ส่งทางไปรษณีย์ 

 
 

6.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยกําหนด  

7.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในใบสมัครทัง้หมดเป็นความจริงทุกประการและจะไม่โต้แย้งหรือทักท้วงในการ    
วินิจฉัยช้ีขาดการตัดสินของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแต่ประการใด 

 
 
 

(ลงช ื่อ)............................................................ผ ู้ส่งข้าวเข้าประกวด 
(.............................................................) 



แบบฟอร์มท ี่ 2 
 
 

สําหร ับเจ ้าหน้าท่ี 
 

เลขท ี่ใบสม ัคร 

 
 
รห ัส 

 
 
 
 
 

 

เอกสารข้อมูลตัวอย่างข้าวท่ีส่งเข้าประกวด 
 
1. ช่ือสายพันธ์ุ/พันธ์ุ…………................................................................................................................................... 

2. ในกรณีข้าวพ้ืนเมืองที่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุโดยการคัดพันธ์ุบริสุทธ์ิ (ให้ระบุแหล่งที่เก็บตัวอย่าง สถานที่ หมู่บ้าน        
    ตําบล อําเภอ จังหวัด) และวันเวลาที่เก็บตัวอย่าง ก่อนนํามาปรับปรุงพันธุ์  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3. ประเภทของตัวอย่างสายพันธ์ุ/พันธ์ุข้าวที่ส่งเข้าประกวด  

 ประเภทข้าวหอมไทย  

 ประเภทข้าวขาวพ้ืนนุ่ม  

 ประเภทข้าวขาวพ้ืนแข็ง 
 

4. ชนิดของสายพันธ์ุ/พันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวด 
  

 ไวต่อช่วงแสง (ข้าวนาปี) 

 ไม่ไวต่อช่วงแสง (ข้าวนาปรัง) 
 

5. ที่มาของสายพันธ์ุ/พันธ์ุข้าวที่ส่งเข้าประกวดตามวิธีการปรับปรุงพันธ์ุข้าว (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 การปรับปรุงพันธ์ุข้าวด้วยวิธีมาตรฐาน (Conventional Breeding)  

 การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (Marker Assisted Selection)  

 การคัดเลือกพันธ์ุพ้ืนเมืองให้บริสุทธ์ิ (Pure Line Selection)  

 การชักนําให้เกิดการผ่าเหล่า (Mutation) 

 การพัฒนาข้าวลูกผสม (Hybrid Rice) 
 

 

 



6. ประวัติ (ระบุช่ือพ่อแม่พันธ์ุ ความเป็นมาของสายพันธ์ุ/พันธ์ุ ลักษณะเด่น หากเป็นข้าวพันธ์ุผสมระบุพันธ์ุแม่/ พ่อ 
วิธีการ การผสมพันธ์ุคัดเลือกพันธ์ุ จนมีความคงตัวทางพันธุกรรม ลําดับของการดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุและการ 
ทดสอบหรือประเมินลักษณะต่างๆ รวมถึงการประเมินผลผลิตและการยอมรบในแปลงเกษตรกร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. แผนภูมิการปรับปรุงพันธ์ุ (สามารถแนบรปูแผนภูมิการปรับปรุงพันธ์ุประกอบตามตัวอย่างแนบ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ลักษณะประจําพันธ์ุ ประกอบด้วย 
8.1) ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เช่น ความสูง ทรงต้น การแตกกอ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.2) ลักษณะทางการเกษตร เช่น การตอบสนองต่อปุ๋ย การล้ม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.3) ลักษณะการต้านทานต่อโรคและแมลงที่สําคัญ เช่น เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล โรคไหม้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.4) ลักษณะคณุภาพเมล็ด คุณภาพการรับประทานและการขัดสี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



9. ลักษณะเด่นของพันธ์ุ 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. ผลผล ิตต่อไร่ท ี่ความช ื้น 14 เปอร์เซ ็นต์.................……………………..……………................................................... 
 
11. อาย ุเก ็บเก ี่ยว................................ว ัน หร ือว ันเก ็บเก ี่ยว.................................................................................... 

 
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง  

 ส ั้นมาก (<100 ว ัน)  
 ส ั้น (100 - 110 ว ัน) 
 ปานกลาง (111 - 140 ว ัน) 
 ยาว (141 - 160 ว ัน) 
 ยาวมาก (>161 ว ัน) 

ไวต่อช่วงแสง  

 เบามาก (<15 ต.ค.)  
 เบา (15 ต.ค. - 15 พ.ย.)  
 กลาง (16 พ.ย. - 14 ธ.ค.)  
 หน ัก (15 ธ.ค. - 31ธ.ค.) 
 หน ักมาก (ต ั้งแต่ ม.ค.) 

 
12. ภาพถ่ายข้าว (ระยะแตกกอ ระยะออกรวง ระยะโน้มรวง และเมล ็ดข้าวเปล ือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                          (ลงช่ือ)................................................................ผู้ส่งข้าวเข้าประกวด 

                                                                  (................................................................) 

 


