
 
 
 
 
 
 

*** ระเบียบการและเกณฑ์การตัดสิน กระทง*** 

งานประเพณีวันลอยกระทง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าปี  2565 

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

การประกวดกระทง มีการประกวด ๒ ประเภท คือ 

 ๑. กระทงประเภทความสวยงาม 
     - เน้นการประดิษฐ์ที่มีความประณีต การเลือกใช้สีสันและวัสดุ  สัดส่วน  รูปทรงเหมาะสม  และมี 
การตกแต่งท่ีสวยงาม  แสดงถึงความเป็นไทย 
 2. กระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
     - เน้นการประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ การเลือกใช้สีสันและวัสดุ  สัดส่วน  รูปทรงเหมาะสม  และมี
การตกแต่งท่ีสวยงาม  แสดงถึงความเป็นไทย 

๑. หลักเกณฑ์ข้อบังคับ 
 ๑.  เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกระทงฐานกระทงขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร  
(ไม่รวมส่วนประกอบที่ยื่นออกมา) ส่วนสูงไม่จ ากัด 
 ๒.  วัสดุท ากระทงต้องเป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น 
 ๓.  วัสดธุรรมชาติสามารถย้อมสีได้ 
 ๔.  สามารถลอยน าได้  และทรงตัวได้ดีขณะลอยน้ า 
 ๕.  ส่งเข้าประกวดตรงตามประเภทที่ก าหนด 
 ๖.  ส่งในนามบุคคลหรือหน่วยงานก็ได้ แต่ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลบ่อหินเท่านั้น 
 ๗.  คะแนนรวมของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด  ผู้ส่งเข้าประกวดไม่มีสิทธิในการโต้แย้งค าตัดสิน 
ของคณะกรรมการ  

๒. รายละเอียดหลักเกณฑ์ของกระทงที่เข้าประกวด          

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕  ยื่นใบสมัครได้ภายในวันและเวลาราชการ 

 -  ผู้เข้าประกวดต้องมีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านต าบลบ่อหิน กรณีส่งในนามหน่วยงานจะต้องตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลบ่อหิน 
        -  ให้ผู้เข้าประกวดประดิษฐ์กระทงส าหรับประกวดเอง 
         -  ลอยน้ าและทรงตัวในน้ าได้ดี                           
        -  ห้ามน าพระพุทธรูปมาประดับ แต่น าวัสดุที่เป็นธรรมชาติมาตกแต่งได้ 
                       



๓. วัน  เวลา  และสถานที่จัดส่งเข้าประกวด                             
  ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัวพร้อมกระทง  ณ บริเวณท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน หมู่ที่ ๒ ต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในวันที่  ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๗.๐๐ น. -  ๑๘.๐๐ น.  
 *** (ถ้ามารายงานตัว หลังเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์) 

๔. การตัดสิน                              
 - การตัดสินการประกวดจะกระท าโดยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ  เวลา ๑๘.0๐ น. - ๑๙.00 น. 
 - การประกาศผลการตัดสิน ในวันที่  ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๒๐.๐๐ น.  ณ เวทีการจัดงาน 
     - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   โดยมีเกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้    
    กระทงประเภทความสวยงาม         

-  ขนาดและรูปทรง     ๒๐ คะแนน 
-  เอกลักษณ์ความเป็นไทย   ๒๕ คะแนน                         

        -  ความประณีต     ๓๐ คะแนน   
  -  ประดิษฐ์จากวัสดุ อุปกรณ์ธรรมชาติ  ๑๐ คะแนน          
            -  ทดสอบลอยน้ าได้    ๑๕ คะแนน               

รวมคะแนน                                              ๑๐๐       คะแนน 

    กระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์         
-  ขนาดและรูปทรง     ๒๐ คะแนน 
-  เอกลักษณ์ความเป็นไทย   ๒๕ คะแนน                         

        -  ความคิดสร้างสรรค์ และสื่อความหมาย  ๓๐ คะแนน   
  -  ประดิษฐ์จากวัสดุ อุปกรณ์ธรรมชาติ  ๑๐ คะแนน          
            -  ทดสอบลอยน้ าได้    ๑๕ คะแนน               

รวมคะแนน                                              ๑๐๐       คะแนน 
  *** คณะกรรมการจะตัดสินเฉพาะผู้เข้าประกวดที่มีการลงทะเบียนสมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

๕. เงินรางวัล                 
ประเภทความสวยงาม 

๑. รางวัลชนะเลิศ                                จะได้รับ   รางวัลเงินสด  ๒,๐๐๐ บาท 
         ๒. รางวัลรองชนะเลิศการอันดับ  ๑           จะได้รับ   รางวัลเงินสด  ๑,๕๐๐  บาท 
   ๓. รางวัลรองชนะเลิศการอันดับ  ๒           จะได้รับ   รางวัลเงินสด  ๑,๐๐๐  บาท 

ประเภทความคิดสร้างสรรค์         
๑. รางวัลชนะเลิศ                                จะได้รับ   รางวัลเงินสด  ๒,๐๐๐ บาท 

         ๒. รางวัลรองชนะเลิศการอันดับ  ๑           จะได้รับ   รางวัลเงินสด  ๑,๕๐๐  บาท 
   ๓. รางวัลรองชนะเลิศการอันดับ  ๒           จะได้รับ   รางวัลเงินสด  ๑,๐๐๐  บาท 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
โทรศัพท์  ๐ – ๗๕๒๙ – ๑๐๑๒ 



ใบสมัครการประกวดกระทง 

งานประเพณีวันลอยกระทง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าปี  2565 

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

 ชื่อ-สกุล/หน่วยงาน................................................................................................................ .......... 

ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ที่............ถนน...................ต าบล..............................อ าเภอ. ........................................ 

จังหวัด.........................................................เบอร์โทรศัพท์....................................โทรสาร...... .............................. 

E-mail……………………………………………………………………..ผู้ประสานงาน.............................................................. 

โทรศัพท์..................................................................................................................... ............................................ 

 จัดส่งกระทงลอยประเภท 

  กระทงประเภทสวยงาม 

  กระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

       หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก าหนดทุกประการ    
 

    ลงชื่อ…………………..…………………….ผู้สมัคร 

       (…………………………………………….) 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ส่งใบสมัครเข้าประกวดที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
โทร/โทรสาร  ๐-๗๕๒๙-๑๐๑๒ ตั้งแตว่ันที่ 20 - ๒8 ตุลาคม 25๖5   

 


