
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทง 

“โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563” ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ณ บริเวณริมคลองท่าตาเสือ หมู่ที ่3 ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
-------------------------------------- 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ก าหนดให้มีการด าเนินงาน
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563  ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณริม
คลองท่าตาเสือ หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะนาว ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญและรักษาไว้ซึ่งประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม ก าหนดให้มีการประกวดกระทงประเภทต่างๆ ดังนี้.- 
  1. ก าหนดการจัดการประกวด  วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
  2. แนวคิดการประกวด  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
  3. สถานที่จัดการประกวด  บริเวณริมคลองท่าตาเสือ หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะนาว ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
  4.  ประเภทกระทงท่ีจัดการประกวด 
   4.1  กระทงประเภทสวยงาม (เล็ก) 
   4.2  กระทงประเภทสวยงาม (ใหญ่) 
   4.3  กระทงประเภทความคิด (เล็ก) 
   4.4  กระทงประเภทความคิด (ใหญ่) 
  5.  คุณสมบัติของผู้จัดท ากระทงส่งเข้าประกวด 
   ไม่จ ากัด 
  6.  หลักฐานในการสมัคร 
   6.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                 จ านวน  1  ฉบับ 
   6.2 ใบสมัคร (ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามก าหนด)    จ านวน  1  ฉบับ 
  7.  ก าหนดส่งใบสมัคร 
   7.1  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในเวลาราชการ 
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
   7.2  ส่งใบสมัคร ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 –18.00 น. 
ณ สถานที่ลงทะเบียนกระทงประเภทต่างๆ ในวันจัดงาน 

     8. กติกา... 
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8.  กติกาการประกวดกระทง 

   8.1  กระทงประเภทสวยงาม (เล็ก) 
          ขนาดกระทง เส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของกระทง ไม่น้อยกว่า 
20 เซนติเมตร แต่ต้องไม่เกิน 30 เซนติเมตร โครงสร้างของวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระทงต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
หรือวิทยาศาสตร์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย 

8.2  กระทงประเภทสวยงาม (ใหญ่) 
         ขนาดกระทง เส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของกระทง 30 
เซนติเมตร ขึ้นไป โครงสร้างของวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระทงต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือวิทยาศาสตร์ที่สามารถ
ย่อยสลายได้ง่าย 

8.3  กระทงประเภทความคิด (เล็ก) 
                     ขนาดกระทง เส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของกระทง ไม่น้อยกว่า 30 

เซนติเมตร แต่ต้องไม่เกิน 60 เซนติเมตร โครงสร้างของวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระทงต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือ
วิทยาศาสตร์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย 

8.4  กระทงประเภทความคิด (ใหญ่) 
         ขนาดกระทง เส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของกระทง 60 
เซนติเมตร ขึ้นไป  โครงสร้างของวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระทงต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือวิทยาศาสตร์ที่สามารถ
ย่อยสลายได้ง่าย    
  9.  ข้อก าหนดทั่วไป 
   9.1  กระทงท่ีส่งเข้าประกวดทุกประเภทต้องลอยน้ าได้  

          9.2  ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดจะต้องน ากระทงมาลงทะเบียนกับฝ่ายรับกระทง ตั้งแต่
เวลา 16.00 – 18.00 น. ถ้าหากกระทงใดมาช้ากว่าเวลาที่ก าหนดไม่มีสิทธิในการประกวด  
   9.3  กระทงที่กรรมการรับลงทะเบียนแล้วไม่สามารถน าออกไปประดับตกแต่ง
เพ่ิมเติมได้อีก ยกเว้นว่าเกิดอุบัติเหตุกับกระทง เช่น หกล้มช ารุดโดยไม่เจตนาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งนี้ให้ 
ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการว่าจะอนุญาตให้ตกแต่งได้หรือไม่ (ซึ่งการตกแต่งนั้นต้องท าภายในเต็นท์ที่วาง
กระทงเท่านั้น) 
  10.  เกณฑ์การให้คะแนน 
   10.1  ประเภทสวยงาม 
        -  วัสดุตกแต่งจากธรรมชาติที่มองเห็นจากภายนอก 100%   20  คะแนน 
        -  ความเหมาะสมของขนาด รูปร่าง สัดส่วน สีสันกลมกลืน สมดุล   40  คะแนน 
        -  ความสวยงามประณีตในการประดับตกแต่ง     40  คะแนน 
                                 รวม  100 คะแนน 

10.2  ประเภทความคิด 
     -  วัสดุตกแต่งจากธรรมชาติที่มองเห็นจากภายนอก 100%          20  คะแนน 

        -  ความเหมาะสมของขนาด รูปร่าง สัดส่วน สีสันกลมกลืน สมดุล   30  คะแนน 
                   ความสวย... 
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     -  ความสวยงามประณีตในการประดับตกแต่ง     20  คะแนน 
        -  ความคิดสร้างสรรค์        30  คะแนน 
                                รวม  100  คะแนน 
  11.  การตัดสิน 
   11.1  การตัดสินการประกวดกระท าโดยข้าราชการและผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน 
   11.2  การตัดสินกระทงทุกประเภทของคณะกรรมการจะด าเนินการ ในวันเสาร์ ที่ 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา 18.00 – 19.00 น. 
   11.3  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิ์
ประท้วงคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่ว่ากรณีไดๆ ทั้งสิ้น 
   11.4  ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์นี้ให้คณะกรรมการกลางจัดการประกวด
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

          ประกาศ ณ วันที่      ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

                  (นางสาวนิสา  สว่างรัตน์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


