ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดแข่งขันส้มตำลำซิ่ง
งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563
****************************
ระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้ กำหนดและจัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแก่น
1.ระเบียบการประกวดแข่งขันครั้งนี้ มีชื่อว่า
“ระเบียบการประกวดแข่งขันส้มตำลำซิ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น และอนุรักษ์สืบ สานวัฒ นธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยกำหนดจัดการ
ประกวดแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 ณ สวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร
2. การรับสมัคร
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563 (ในวันเวลาราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ งานจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ สำนั ก การคลั ง เทศบาลนครขอนแก่ น
0-4322-4030 (นางจั น ทิ ม า พรมภั ก ดี และนางสาวลลิ ด า กิ ติ มั ง กร) และสามารถดาวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ ที่
http://www.kkmuni.go.th/ เทศบาลนครขอนแก่นขอสงวนสิทธิ์ปิดการรับสมัคร เมื่อมีทีมสมัครครบตามที่กำหนด
จำนวนประเภทละ 6 ทีมๆละ 10 คน
**ทางเทศบาลนครขอนแก่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแข่งขัน เมื่อจำนวนทีมที่มาสมัครไม่ครบ 3 ทีมของแต่ละ
ประเภทรุ่น โดยจะแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 1 เมษายน 2563**
3. จำนวนผู้ร่วมประกวดแข่งขันฯ
3.1 ให้ส่งจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันได้ทีมละ 10 คน (รวมคนตำส้มตำ)
3.2 ในวันประกวดแข่งขันต้องมีผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทีมละ 10 คน
3.3 ประเภทรุ่นประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่นไม่จำกัด จำนวนเพศชายและเพศหญิง คละกันได้
แต่จะต้องครบจำนวน 10 คน
3.4 กรณี รุ่น ลำซิ่งสะดิ้ งโชว์ ในจำนวนผู้ เข้าประกวดแข่งขั นสามารถมาในรูป แบบ สาวประเภทสองล้ ว น
เกย์ล้วน หรือ คละกันมาได้ แต่จะต้องครบจำนวน 10 คน (ห้ามมิให้มีผู้ชายและผู้หญิงในทีม)
4. คุณสมบัติของการประกวดแข่งขันส้มตำลำซิ่ง
ทีมที่เข้าสมัครประกวดแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
4.1 ประเภทรุ่นประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4.1.1 เป็นเพศชาย – เพศหญิง
4.1.2 อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (ต้องเกิดก่อนปี พ.ศ.2539) ณ วันปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2563
4.2.3 มี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นตำบลในเมื อ ง อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น (ในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น) ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันปิดรับสมัคร หรือ
4.2.4 เป็ น ผู้ ที่ มาทำงานในหน่ ว ยงานราชการ , รัฐ วิส าหกิจ , ห้ างร้านต่างๆในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยใช้บัตรประกันสังคม หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ผู้มีอำนาจรับรองลงนาม
4.2 ประเภทรุ่นลำซิ่งสะดิ้งโชว์
4.2.1 เป็นสาวประเภทสอง หรือเกย์ เท่านั้น
4.2.2 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป (ต้องเกิดก่อนปี พ.ศ.2548) ณ วันปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2563
4.2.3 ไม่จำกัดภูมิลำเนา

4.3 ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันฯ 1 คน สามารถลงสมัครเข้าประกวดแข่งขันฯได้เพียง 1 ทีมเท่านั้นหากมี
รายชื่อซ้ำซ้อน จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันฯทันที โดยจะอ้างว่ามีผู้นำชื่อตนเองไปเข้าสมัครประกวดแข่งขันฯ โดย
ตนเองไม่ทราบไม่ได้
5. เอกสารประกอบการสมัครประกวดแข่งขัน
5.1 ใบสมัครเข้าการประกวดแข่งขันส้มตำลำซิ่งพร้อมเอกสารหลักฐานของผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกคน
พร้อมรับรองสำเนาทุกแผ่น
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
5.4 ภาพถ่ายสี ขนาด 4 x 6 นิ้ว (แบบรูปถ่ายรวมทีม) ที่เห็นใบหน้าชัด
จำนวน 1 ใบ
5.5 สำเนาบัตรประกันสังคม หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
จำนวน 1 ชุด
**เอกสารทุกแผ่นต้องรับรองสำเนาด้วยตัวเองทุกแผ่น และหากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบและไม่ถูกต้องจะไม่รับ
สมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น**
6. การรับสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ทีมที่ ส มัค รเข้าร่ว มการประกวดแข่งขัน ฯสามารถสมัค รได้ในนามชุม ชน นามเขต นามองค์ กรหรือในนาม
สถานศึกษาก็ได้และส่งได้เพียงทีมเดีย วเท่านั้ น ทีมที่ส มัครเข้าประกวดแข่งขันฯและส่ งเอกสารหลั กฐานแล้ วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี
7. การดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
7.1 เทศบาลนครขอนแก่น จะจัดให้มีการประกวดแข่งขันส้มตำลำซิ่ง ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน
เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนีย ว ประจำปี 2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบคัดเลือกและรอบชิง
ชนะเลิศ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังนี้
7.2 รอบปฐมนิเทศและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฯ ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสีโห
สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น เวลา 13.30 – 16.30 น.
7.3 รอบคัดเลือกสาย A ในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.00 น.
ณ สวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร ประเภทละ 3 ทีม จำนวน 2 รุ่น
7.4 รอบคัดเลือกสาย B ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.00 น.
ณ สวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร ประเภทละ 3 ทีม จำนวน 2 รุ่น
**รอบคัดเลือกทั้ง 2 สาย จะประกาศผลหลังการแข่งขันฯในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563**
7.5 รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ในวั น พุ ธ ที่ 15 เมษายน 2563 รายงานตั ว ตั้ ง แต่ เวลา 16.30 – 17.00 น.
ณ สวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร ประเภทละ 3 ทีม จำนวน 2 รุ่น
**ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุดจะทำการเรียกร้องใดๆ มิได้
8. กติกาการประกวดแข่งขัน
8.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องสมัครเป็นทีมๆละ 10 คน (รวมคนตำส้มตำ)
8.2 ทีมผู้เข้าแข่งขัน ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และเครื่องเคียงส้มตำมาเอง
8.3 อุปกรณ์ตกแต่งและภาชนะใส่อาหาร จะต้องไม่เป็นภาชนะพลาสติก
8.4 กำหนดเวลาแสดงลีลา ท่าทาง และปรุงรสส้มตำพร้อมจัดส่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที
8.5 เพลงที่ใช้ในการแข่งขันฯสามารถดัดแปลงหรือรีมิกซ์ (Remix) ได้
7.6 ทีมผู้เข้าแข่งขัน ประเภทละ 6 ทีม
8.7 โต๊ะเอนกประสงค์สำหรับจัดเตรียมอุปกรณ์ ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. (เทศบาลฯมีโต๊ะไว้ให้)

9. วัสดุอุปกรณ์ในการประกวดแข่งขัน
เพื่อให้ทีมเข้าแข่งขันได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ฝ่ายจัดการแข่งขันจึงเห็นควรใช้อุปกรณ์คู่กายที่คุ้นเคยของ
ตัวเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเอง ดังนั้นจึงให้ผู้เข้าประกวดแข่งขันฯจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ วัตถุดิบและเครื่องเคียงส้มตำที่ใช้ในการแข่งขันของตนเองมาจากบ้านและจะต้องไม่เป็นภาชนะพลาสติกร่วม
ขึ้นแข่งขันด้วย
10. การรักษามารยาท
10.1 ทีมที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันฯ ผู้ติดตาม หรือกองเชียร์ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการประกวดแข่งขันฯ
ประท้วงการตัดสิน ไม่ประกวดแข่งขันต่อ (วอล์กเอ้าท์) ด่าทอ เสียดสี คณะกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร
ขอนแก่น ทั้งในและนอกสถานที่จัดการประกวดแข่งขันฯ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่จัดการประกวดแข่งขันฯ แสดงกริยาหรือ สัญญาลักษณ์ต่างๆที่ไม่ เหมาะสมต่อสาธารณะชน เช่นเตะ
ขวดน้ำ หรือขว้างขวดน้ำ ทำลายข้าวของ หรืออื่นๆ วิพากษ์ วิจารณ์ ในทางที่ส่งผลเสียต่อการจัดประกวดแข่งขันฯ ทาง
เทศบาลนครขอนแก่นในนามคณะกรรมการประกวดแข่งขันฯ สามารถลงโทษตามคดีได้ทันที
10.2 หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประกวดแข่งขันฯ
พิจารณาทั้งเรื่องการแข่งขัน การหักคะแนน และการตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
10.3 หากผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันฯทีมใดทีมหนึ่ง หรือกองเชียร์ มีอาการมึนเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท หรือใช้วาจา กริยา ท่าทาง ไม่สุภาพ ทางคณะกรรมการประกวดแข่งขันฯ จะทำการลงโทษและเชิญ
ออกจากสถานที่จัดงานทันที
11. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงและมารยาท
11.1 ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
11.2 นายธนาวุธ
ก้อนใจจิตร
รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
11.3 นางกฤษณา
แสนสอาด
รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
11.4 นายสุปัทม์
ทองรัตน์
รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
11.5 นายอดิศักดิ์
สมจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
11.6 นางรุ่ง
วิศิษฐารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
11.7 นางอินทิรา
ฆารเจริญ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
12. รายละเอียดรางวัลการแข่งขันฯ ทั้ง 2 ประเภท
12.1 ประเภทรุ่นประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
- รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและป้ายรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล
10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและป้ายรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล
7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและป้ายรางวัล
12.2 ประเภทรุ่นส้มตำลำซิ่งสะดิ้งโชว์
- รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล

15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและป้ายรางวัล
10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและป้ายรางวัล
7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและป้ายรางวัล

13. เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน รายละเอียดการให้คะแนนประกอบด้วย
- การแสดงลีลา ท่าทาง สวยงาม เหมาะสม สนุกสนาน
20 คะแนน
- รสชาติ
20 คะแนน
- การจัดตกแต่งหน้าตาส้มตำ พร้อมเสิร์ฟ
20 คะแนน
- ความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย
20 คะแนน
- การแต่งกายเหมาะสมและสวยงาม
10 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10 คะแนน
**ผลการตัดสินของทางคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุดจะทำการเรียกร้องใดๆ มิได้
14. การประกวดแข่งขันกองเชียร์
14.1 ทีมที่มาแข่งขันการประกวดส้มตำลำซิ่ง สามารถมีกองเชียร์มาร่วมให้กำลังใจได้ และสามารถเชียร์ทีม
ตนเองให้มีความสุขสนาน ต่อเนื่อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (สามารถมีกลอง ฉิ่ง ฉาบ ได้) จำนวนไม่เกิน 15 คน
14.2 เทศบาลนครขอนแก่น สนับสนุนเงินรางวัลทีมกองเชียร์ที่ชนะเลิศ มูลค่า 2,000 บาท พร้อมป้ายรางวัล
ต่อประเภททีมแข่งขัน
เกณฑ์การให้คะแนนกองเชียร์ ( 50 คะแนน)
- ความสนุกสนาน รื่นเริง
10 คะแนน
- การเชียร์ต่อเนื่อง
10 คะแนน
- การเชียร์อย่างสร้างสรรค์
10 คะแนน
- การแต่งกายเป็นทีม
10 คะแนน
- ความสะอาดบริเวณกองเชียร์
10 คะแนน
**ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุดจะทำการเรียกร้องใดๆ มิได้

หมายเหตุ
**ประเภทรุ่นประชาชนในเขตเทศบาลและประเภทรุ่นส้มตำลำซิ่ง สะดิ้งโชว์ ถ้ามาสมัครรุ่นละไม่ถึง 3 ทีม
ท างเท ศ บ าลน ค รขอน แ ก่ น ข อสงวน สิ ท ธิ์ ใ น การยกเลิ ก การแ ข่ งขั น โด ยจะแ จ้ ง ล่ ว งห น้ าภ ายใน
วันที่ 1 เมษายน 2563**
การจัดการประกวดแข่งขันส้มตำลำซิ่ง ทั้ง 2 ประเภท ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย สำนักปลัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น สำนักการคลัง กองวิชาการและแผนงาน
ทีมที่เข้าประกวดแข่งขันฯ จะถือว่าทีมนั้นได้รับทราบระเบียบการประกวดแข่งขันฯ เป็นที่ชัดเจนแล้ว และ
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางเทศบาลนครขอนแก่น และระเบียบการประกวดแข่งขัน ฯนี้ โดยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่
ทราบไม่ได้
ทีมที่สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่เทศบาล
นครขอนแก่นกำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุ
เทศบาลนครขอนแก่น สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับทีมสมัครทีมใดทีมหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล
ใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้เทศบาลนครขอนแก่น มีสิทธิ์คัดทีมที่สมัครทีมใดทีมหนึ่งออกได้ระหว่างการตัดสินการประกวด
แข่งขัน ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า ทีมที่สมัครทีมนั้นมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
เงื่อนไขในการประกวดแข่งขันฯ
ในกรณีที่ทีมที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันมาช้ากว่าที่กำหนดให้ปฏิบัติดังนี้
1. มาหลังเวลา 17.30 น หัก 5 คะแนน
2. มาหลังเวลา 18.30 น. หักเพิ่มอีก 5 คะแนน

