
หลักเกณฑ์การประกวดท าอาหาร 
ในงานวันของดีอ าเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่าชาวสบเมย ประจ าปี 2566 

วันจันทร์ที่  23  มกราคม  ๒๕๖6  ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอสบเมย 
***************************** 

๑. วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน  
 วันจันทร์ที ่ 23  มกราคม  ๒๕๖6  เวลา  15.๐๐ – ๑6.๐๐ น.   
 สถานที ่: ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๒. ประเภทและเงื่อนไข เมนูอาหารพื้นถิ่นสบเมย จ านวน 3 รายการ คือ  
1. ลาบหมูคั่ว   
2. แกงข้าวเบอะไก่   
3. น  าพริกพร้อมผักจิ ม (เลือกชนิดน  าพริกตามอัธยาสัยเพ่ิม 1 อย่าง) 

ประเภท เงื่อนไข 
- ส ารับอาหารพื นถิ่นสบเมย
วัตถุดิบจากเนื อหมู ไก ่ 

- ประกอบอาหารส ารับอาหารพื นถิ่นสบเมยวัตถุดิบจากหมู ไก่ ซึ่งในส ารับ
ประกอบด้วย  

๑. ข้าวสวย  
๒. กับข้าวจ านวน 3 ชนิด ซึ่งใช้วัตถุดิบคือ เนื อหมูและไก่ที่ผ่านการตรวจ

รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ประกอบเป็นเมนูอาหาร 
3. การประกอบอาหารงดใช้เครื่องปรุงชนิด ผงชูรสและผงปรุงรสทุกชนิด  
4. เครื่องเคียงประกอบกับเมนูที่รับประทานร่วมกับข้าวในส ารับให้

เหมาะสมกับรายการอาหาร 
 

 
๓. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- ประเภททั่วไป ไม่จ ากัดอายุ เพศ 
หลักฐานการสมัคร 
- ส าเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด (เฉพาะหัวหน้าทีม) 
- ใบสมัคร  

๔. กฎ กติกา การแข่งขัน 
1. ผู้แข่งขัน ๓ คน ต่อ ๑ ทีม จะต้องมาปรุงประกอบอาหารภายในงานในช่วงเวลาของการแข่งขัน คือ

เวลา ๑5.๐๐ - ๑6.0๐ น. (เวลาในการปรุงประกอบอาหาร ๑ ชั่วโมง  
2. ผู้แข่งขันจะต้องจัดอาหารทั งหมดเพ่ือถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ โดยท าเป็นชุดรวมทั ง 3 รายการอาหาร

ในขันโตกเดียวกัน และจัดชุดแยกใส่ถ้วยใบเล็กให้คณะกรรมการชิมเพ่ือตัดสิน 
3. ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียมวัตถุดิบ ภาชนะ อุปกรณ์ และป้ายชื่อเมนูอาหาร มาเพ่ือใช้ในการแข่งขัน (ผู้จัด

งานฯ สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดซื อวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และเครื่องปรุง) 
4. อนุญาตให้ผู้แข่งขันเตรียมวัตถุดิบมาพร้อมประกอบและปรุงอาหารได้ทันที เช่น หั่น สับ ซอย ปลอก

เปลือก ย่างพริก คั่วพริก มาก่อนได ้ยกเว้น การสับหมูต้องมาสับในที่แข่งขัน 
5. ในกรณีที่ท าเสร็จไม่ทันเวลาจะถูกหักคะแนน ๒ นาที หัก ๑ คะแนน 
6. ทางผู้จัดงานจะจัดเตรียมโต๊ะส าหรับแข่งขันให้ทีมละ 2 โต๊ะ 
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7. ผู้แข่งขันจะต้องประจ าอยู่เฉพาะในส่วนแข่งขันที่ตนรับผิดชอบและท าความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน
ออกจากพื นที่ 

8. รับสมัครไม่เกิน 6 ทีม (ขอความร่วมมือ อบต.ละ 1 ทีม)  
9. ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารตลอดระยะเวลาการแข่งขันและการเสิร์ฟให้

คณะกรรมการชิม  
 10. ผู้แข่งขันต้องประกอบอาหารส ารับอาหารพื นถิ่นสบเมย ซึ่งในส ารับประกอบด้วย  

  ข้าวสวย  
  กับข้าวจ านวน 3 รายการ ซึ่งใช้วัตถุดิบคือ เนื อหมู ประกอบเป็นเมนูอาหาร คือ ลาบหมูคั่ว  

แกงข้าวเบอะไก่ และน  าพริก 1 อย่าง 
  ของแนม หรือ เครื่องจิ ม ที่รับประทานร่วมกับกับข้าวในส ารับ 

11. ต้องมีการใช้พริกกะเหรี่ยงประกอบในเครื่องปรุง ของแนม หรือเครื่องเคียง ที่รับประทานร่วมกับ
กับข้าวในส ารับ 

12. ผู้แข่งขันต้องมารายงานตัวที่กองอ านวยการฝ่ายการประกวดและแข่งขัน ตั งแต่เวลา ๑4.๐๐ น. ถึง 
๑4.30 น.  
 - การจัดอาหาร จ านวน 1 ส ารับ ดังนี   

1. ส าหรับวางโชว์ด้านหน้า เพ่ือถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์ 
2. จัดชุดส าหรับให้กรรมการชิมและตัดสินชุดเล็ก 1 ชุด 

๕. เกณฑ์การตัดสิน ส ารับอาหารพื้นถ่ินสบเมย 
 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 - ความสะอาด ถูกหลักสุขลักษณะของผู้แข่งขัน และพื นที่แข่งขัน         ๑5 คะแนน 
 - เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารพื นถิ่นสบเมย (เน้นมีพริกกะเหรี่ยงเป็นส่วนประกอบ) 15 คะแนน   
 - รสชาติของอาหาร             3๐ คะแนน 
 - การจัดตกแต่งอาหาร สวยงาม เหมาะสม และมีความคิดสร้างสรรค์                 2๐ คะแนน 
 - การน าเสนอรายการอาหาร            ๑๐ คะแนน 
 - ระยะเวลาในการประกอบอาหาร            ๑๐ คะแนน 

๖. รางวัลการแข่งขัน ส ารับอาหารพื้นถิ่นสบเมย 
 ชนะเลิศ   ถ้วยรางวัล+ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด  
 รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยรางวัล+ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด   

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยรางวัล+ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด  
รางวัลชมเชย (3 รางวัล) ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด      

 พิธีรับมอบรางวัล ในวันจันทรท์ี่  23  มกราคม  ๒๕๖6  เวลา ๑9.๐๐ น.  
ณ บริเวณพิธีเปิดงานสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอสบเมย โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๗. วิธีการสมัคร ส ารับอาหารพื้นถิ่นสบเมย 
 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบสูตรอาหารและวิธีการท าคร่าวๆ ยื่นให้ผู้จัดการ

แข่งขันภายในวันจันทร์ที ่ 22  มกราคม  2566 เวลา ๑๖.๓๐ น. ตามช่องทางดังนี  
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110  
- ผู้ประสานงานรับสมัคร คุณอุมาภรณ์ มาละวิชัย  มือถือ 084 522 7705 
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 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดได้ที่  
- Website: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 

http://www.ssosobmoei.com 
- ยื่นสมัครตรงต่อคณะกรรมการประกวดอาหาร 
- ติดต่อสอบถาม :  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110  

โทร  0 5361 8089  (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั น) 
- สมัครผ่านผู้ประสานงาน คุณอุมาภรณ์  มาละวิชัย  มือถือ 084 522 7705   

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเข้าแข่งขัน  
ในวันจันทร์ที่  23  มกราคม  ๒๕๖6  เวลา  09.30 น. 
- Website : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 

http://www.ssosobmoei.com 
- กลุ่มไลน์อ าเภอสบเมย 

๘. การแข่งขัน 
๑. ผู้สมัครเข้าแข่งขัน เข้ารายงานตัวลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ในวันจันทร์ที่  23  มกราคม  ๒๕๖6  ตั งแต่

เวลา ๑4.๐๐ ถึง ๑4.30 น. 
๒. สถานที่แข่งขัน บริเวณที่จัดงานของดีอ าเภอสบเมยฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอสบเมย 
๓. ผู้สมัครจะต้องเตรียมวัตถุดิบ ภาชนะ อุปกรณ์ ป้ายเมนูอาหาร และ สูตรอาหาร ส าหรับการแข่งขัน 

และต้องจัดส ารับ อาหารพื นถิ่นสบเมย จ านวน 1 ส ารับต่อรายการ ภายในเวลาที่ก าหนด 
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 
 

**** หมายเหตุ คณะผู้จัดงานสนับสนุนค่าวัตถุดิบประกวดอาหารพื นถิ่นสบเมย จ านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อทีม 

http://www.ssosobmoei.com/
http://www.ssosobmoei.com/

