
 

ระเบียบการประกวดลาบพื้นเมือง 

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

ณ เวทีกาดวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง 

วันพุธ ที่ ๓๐ เดือน มีนาคม  ๒๕๕๙ 

********************************* 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 บุคลากรคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมู่บ้าน และชุมชนที่สนใจ โดยต้องมีจ านวน

สมาชิกทีมละ ๓-๕ คน และให้มกีองเชียร ์ฆ้อง กลอง ตามความเหมาะสม  
 

๒. หลักฐานในการสมัคร 

 ๒.๑. ใบสมัครการแขง่ขันลาบพืน้เมือง 

 ๒.๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผูค้วบคุมทีม) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 

๓. การแข่งขัน 

 ๓.๑. ผูเ้ข้าแขง่ขันจะต้องแตง่กายให้สะอาด และต้องสวมชุดพื้นเมอืง 

 ๓.๒. การแข่งขันต้องท าลาบหมู และลาบควาย โดยใช้เนื้อหมูและเนื้อควายสะอาด ปราศจากเชื้อโรค 

และต้องมากจากแหลง่ผลิตที่มมีาตรฐาน 

 ๓.๓. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการท าลาบพื้นเมืองมาเอง พร้อมจัดเตรียม

ภาชนะที่จะใส่ให้คณะกรรมการชิมรสชาติ ตกแต่งให้สวยงาม 

 ๓.๔. การแข่งขันลาบพื้นเมืองจะใช้เวลาในการแข่งขัน ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที เมื่อปรุงเสร็จแล้วให้จัด

วางในขันโตก แบ่งเป็นลาบหมู ๑ ถ้วย ลาบควาย ๑ ถ้วย และใหจ้ัดเครื่องเคียง เช่น แคบหมู ผักสด ฯลฯ 

ประกอบตกแต่งให้สวยงาม 
 

๔. เกณฑ์การตัดสิน 

 คะแนนรวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น ดังนี้ 

  ๔.๑. รสชาติของลาบ 

- ลาบหมดูิบ     ๓๐ คะแนน 

- ลาบควายดิบ     ๓๐ คะแนน 

  ๔.๒. ความสะอาด     ๑๕ คะแนน 

  ๔.๓. การตกแตง่ขันโตกและเครื่องเคียง   ๑๕ คะแนน 

  ๔.๔. เสร็จในเวลาที่ก าหนด    ๑๐ คะแนน 

 

 

 



 

๕. รางวัลการแข่งขันลาบพื้นเมือง 

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนยีบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนยีบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนยีบัตร 

- รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๓๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนยีบัตร 
 

๖. การรับสมัคร 

 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๗ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙ (รับจ านวนจ านวนจ ากัดเพียง ๑๐ ทีมเท่านั้น)

ในวันและเวลาราชการ ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน ๓ โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๔๐๘๘  

โทรสาร๐-๕๓๒๑-๕๑๗๕ 
 

๗. แตล่ะคณะ หมู่บ้าน และชุมชน สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่เกินหนึ่งทีมเท่านั้น และสามารถรวม

ทีมเขา้ประกวดได้ 
 

๘. คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผลการ

ตัดสิน หากภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้าประกวดกระท าผิดระเบียบการแข่งขัน หรือขาดคุณสมบัติ การ

ตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาด และหากมีเหตุอันควรคณะกรรมการ

จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรางวัล 
 

๙. การให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ ทุกอย่างของกองประกวด สามารถกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ

ความเหน็ชอบและอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการประกวดแล้วเท่านัน้ 
 

๑๐. หากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจท าการแข่งขันได้ ให้ถือมติของคณะกรรมการจัดการประกวดเป็นที่

สิน้สุด 
 

๑๑. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประกวด 

 ก าหนดการประกวด  ในวันพุธ  ที ่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ บริเ วณลาดจอดรถ

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประกวด เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 

- เริ่มการแขง่ขัน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
 

**หากท่านมาลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการแข่งขันทันที** 

 

******การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด****** 

 



 

 

 

ใบสมัคร 

การประกวดลาบพื้นเมือง กิจกรรมกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง 

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

ณ เวทีกาดวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง 

วันพุธ ที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

********************************* 
 

ชื่อทมี ................................................................................................................................................ 

ชื่อ – สกุล (ผูค้วบคุมทีม) .................................................................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................ โทรศัพท์ ............................. 
 

รายชื่อสมาชิกในทมี จ านวน ....................... คน (ไม่รวมผู้ควบคุมทมี) 

ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 

๑.    

๒.   

๓.   

๔.   
  

ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดในระเบียบการและหลักเกณฑ์ของกองประกวดแล้ว และจะยอมรับ

และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ที่ระบุไว้ในประกาศ ทุกประการและขอรับรองคุณสมบัติของ

ผูเ้ข้าร่วมประกวดในทีมทุกคน 

 

 

 ลงช่ือ ................................................................... 

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

 ผูส้มัคร 

 ................../..................../.............. 
 

กรุณาส่งใบสมัครคนื  งานบัญช ีการเงินและพัสดุ ศูนยบ์ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ตัง้แตว่ันท่ี ๗ – ๒๕  มนีาคม  ๒๕๕๙ 

 โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๔๐๘๘  โทรสาร๐-๕๓๒๑-๕๑๗๕ 


