
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอุใดเจริญ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 

ประจ าปี 2558 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอุใดเจริญ  ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้น าท้องถิ่น  ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน  ได้จัดให้มีงานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี  2558 ขึ้นใน
วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2558  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิม
พระชนมพรรษา  84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต)  หมู่ท่ี  9  ต าบลอุใดเจริญ  อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล   
  และเพื่อให้การประกวดกระทง  ในงานประเพณีลองกระทง  ประจ าปี  2558  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนต าบลอุใดเจริญ  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจัดงานลอย
กระทง  จึงประกาศก าหนดการหลักเกณฑ์การประกวดกระทง  ดังนี้ 

1. ก าหนดการรับสมัคร   วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2558  เวลา  16.00  -  18.00  น. 
2. ก าหนดการประกวดและตัดสิน  วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2558  เวลา  18.00  - 19.00  น. 
3. ประกาศผลและมอบรางวลั วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2558  เวลา  19.30 น. 
4. สถานที่รับสมัคร  กองอ านวยการสถานท่ีจัดงาน ณ  บ้านไร่สาธิต   
5. ประเภทการประกวด  ได้แก ่

 5.1 ประเภทสวยงาม  ขนาดใหญ่  
หลักเกณฑ์ข้อบังคบั   
  1.กระทงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ของฐานกระทงไม่ต่ ากว่า  30 เซนติเมตร   
  2.เป็นกระทงท่ีประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  ที่ไม่ท าให้เกิดมลภาวะ 
  3. วัสดุธรรมชาติสามารถย้อมสีได้  
  4. มีองค์ประกอบของวัฒนธรรมครบถ้วน  (ใบตอง ดอกไม้ ธูปเทียน) 
  5. กระทงท่ีส่งเข้าร่วมประกวดต้องลอยน้ าได้จริง 
  6. คะแนนรวมของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด  ผู้ส่งเข้าประกวดไม่มีสิทธิในการ
โต้แย้ง  ค าตัดสิบของคณะกรรมการ   
 5.2 ประเภทสวยงาม  ประเภทขนาดเล็ก (ต่ ากว่า  30  เซนติเมตร) 
หลักเกณฑ์ข้อบังคบั   
  1.กระทงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ของฐานกระทงไม่เกิน  30 เซนติเมตร   
  2.เป็นกระทงท่ีประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  ที่ไม่ท าให้เกิดมลภาวะ 
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  3. วัสดุธรรมชาติสามารถย้อมสีได้ 
  4. มีองค์ประกอบของวัฒนธรรมครบถ้วน  (ใบตอง ดอกไม้ ธูปเทียน) 
  5. กระทงท่ีส่งเข้าร่วมประกวดต้องลอยน้ าได้จริง 
  6. คะแนนรวมของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด  ผู้ส่งเข้าประกวดไม่มีสิทธิในการ
โต้แย้ง  ค าตัดสิบของคณะกรรมการ  
7. เกณฑ์การตัดสิน 

 ประเภทสวยงาม  ขนาดใหญ่  ขนาดเล็ก  รวม  50  คะแนน 
  - สวยงาม  กลมกลืน    20   คะแนน 
  - ใช้วัสดุจากธรรมชาติ    10   คะแนน 
  - สัดส่วน รูปทรง  ความสมดุล   10 คะแนน 
  - ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียม  10 คะแนน 

8. รางวัลการประกวดกระทง 
  ประเภทสวยงาม ขนาดใหญ่ 

- รางวัลชนะเลิศ เงินสด    จ านวน  3,500  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1    จ านวน  2,500  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  จ านวน  1,500  บาท 

  ประเภทสวยงาม ขนาดเล็ก 
- รางวัลชนะเลิศ เงินสด    จ านวน  2,500  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1    จ านวน  1,500  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  จ านวน  1,000  บาท 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบท่ัวกัน  และขอเชิญหน่วยงานของรัฐ  เอกชน และประชาชนส่ง 
กระทงเข้าประกวด  ในงานประเพณีลอยกระทง  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอุใดเจริญ  หมายเลขโทรศัพท์  074-775080  ทุกวันเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2558 

 

 

               (นายพรภิรมย์  คมข า) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุใดเจริญ 
            ประธานคณะกรรมการจัดงานลอยกระทง  ประจ าปี  2558 
 



ใบสมัคร  การประกวดกระทง 
โครงการสืบสานงานประเพณลีอยกระทง 

ณ สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เฉลมิพระชนมพรรษา  84  พรรษา (บ้านไรส่าธิต) 

หมู่ที่ 9  ต าบลอุใดเจรญิ  อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตลู 
 
 

ชื่อ............................................................................สกุล......................................................  
บริษัท / ห้างร้าน / หน่วยงาน............................................................................................... 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่.........................ถนน...........................ต าบล....................อ าเภอ.................... 
จังหวัด......................................โทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้.................................................. 
 

 
มีความประสงคส์่งกระทงเข้าประกวด 

 
                 ประเภทสวยงาม                    ขนาดใหญ ่
 
                 ประเภทสวยงาม                    ขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 
(ลงชื่อ).......................................................... 
        (........................................................) 


