
  
 
 
    
 

ประกาศเทศบาลต าบลบางสะพานน้อย 
เร่ือง  รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งการประดิษฐ์กระทง ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี 

.................................... 

  ด้วยเทศบาลต าบลบางสะพานน้อยก าหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2558          
ในวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2558   ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟบางสะพานน้อย โดยมีการจัดการประกวด
ธิดานพมาศ  การประกวดกระทง  ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย จึงประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์
กระทง ดังต่อไปนี้ 

   1. หลักเกณฑ์การประกวดกระทงประเภทสวยงาม 
    1.1 กระทงประเภทสวยงาม   เน้นการประดิษฐ์ท่ีมีความประณีตการเลือกใช้สีสันและวัสดุ  
สัดส่วน  รูปทรงเหมาะสม  และมีการตกแต่งท่ีสวยงาม  แสดงถึงความเป็นไทย ตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลต าบล
บางสะพานน้อยก าหนด ดังนี้ 
   - ใช้วัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ ถ้าเป็นโฟมหรือกระดาษจะไม่รับเข้าประกวด 
   - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ไม่เกิน 40 เซนติเมตร 
    - อนุรักษ์ประเพณีและประหยัด 
   - ความประณีตของการจัดท าและตกแต่งสวยงาม 
   - กระทงลอยน้ าได้     

   2. หลักเกณฑ์การประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
    2.1 กระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์    เน้นใชเฉพาะวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิล            
มีการประดิษฐ์ท่ีมีความประณีตการเลือกใช้สีสันและวัสดุ  สัดส่วน  รูปทรงเหมาะสม  มีการตกแต่งกระทงท่ี
เกิดจากความคิดของผู้แข่งขัน ท่ีโดดเด่น สามารถส่ือความหมายและอธิบายส่ิงท่ีคิดได้   
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลต าบลบางสะพานน้อยก าหนด ดังนี้ 
   - ใชวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิล 
   - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ไม่เกิน 40 เซนติเมตร 
    - อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและประหยัด 
   - ความประณีตของการจัดท าด้วยความต้ังใจ ความยาก 
   - กระทงสามารถส่ือความหมายถึงแนวคิดท่ีแตกต่างถึงค่านิยมทางวัฒนธรรม  สัญลักษณ์  
     หรือสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องราวที่มีความหมายและเข้าใจได้   
    - กระทงลอยน้ าได้  

   จึงขอประกาศเชิญชวนผู้ท่ีสนในสมัครเข้าประกวดการประดิษฐ์กระทงในรายการข้างต้น         
ตามหลักเกณฑ์การประกวด รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง 
สามารถสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ (09.00 – 16.30 )  



   ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ท่ีเทศบาลต าบล           
บางสะพานน้อย อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9448389 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2558 

 

                                 
 

                                              
       (นายชิตชัย  จิวะตุวินันท์)  
                                    นายกเทศมนตรีต าบลบางสะพานน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
หลักเกณฑก์ารประกวดกระทง ประเภทเยาวชน อายุไมเ่กิน 12 ป ี

งานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2558 

เทศบาลตําบลบางสะพานน้อย อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรขีนัธ์ 
************************ 

 

1. หลักเกณฑ์การประกวดกระทงประเภทสวยงาม 

    1.1 กระทงประเภทสวยงาม   เน้นการประดิษฐ์ท่ีมีความประณีตการเลือกใช้สีสันและวัสดุ  

สัดส่วน  รูปทรงเหมาะสม  และมีการตกแต่งท่ีสวยงาม  แสดงถึงความเป็นไทย ตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลต าบล

บางสะพานน้อยก าหนด ดังนี้ 

   - ใช้วัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ ถ้าเป็นโฟมหรือกระดาษจะไม่รับเข้าประกวด 

   - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ไม่เกิน 40 เซนติเมตร 

    - อนุรักษ์ประเพณีและประหยัด 

   - ความประณีตของการจัดท าและตกแต่งสวยงาม 

   - กระทงลอยน้ าได้     

2. หลักเกณฑ์การสมัคร       

 ให้รับและยื่นใบสมัครเข้าประกวดได้ท่ี งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย

กําหนดให้ยื่นใบสมัคร ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป พรอ้มเอกสารดังนี้ 
 - ใบสมัครกรอกรายละเอียดเรียบร้อย 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ส่งเข้าประกวด 

  - ผู้สมัครเข้าประกวดกระทง จ านวน 3-5 คน 

3. สถานที่ประกวด 

 บริ เวณสวนสาธารณะ หลังสถานีรถไฟบางสะพานน้อย  อ า เภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 



4. กําหนดการในการลงทะเบียน  

 วันพุธ ท่ี  25  พฤศจิกายน  2558  ลงทะเบียนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ การประกวดกระทง                    ณ  

กองอ านวยการ การประกวด ต้ังแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (หากเกินเวลาคณะกรรมการจะตัดคะแนน) 

 

 

5. เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทงประเภทสวยงาม 

  - ความถูกต้อง 20 คะแนน 
  - ความสวยงามประณีต 40 คะแนน 
  - ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
  - อนุรักษ์ประเพณีและความประหยัด 10 คะแนน 
  - ส่งตามก าหนดเวลา 10 คะแนน 

6. รางวัลการประกวดกระทงประเภทสวยงาม 

  รางวัลประกวดกระทง ชนะเลิศ เงินรางวัล  2,000.- บาท  

 รองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล  1,500.-บาท 

 รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  1000.-บาท 

 รางวัลชมเชย   เงินรางวัล   700.-บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  เทศบาลอุดหนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทีมละ 500 บาท 



 
หลักเกณฑก์ารประกวดกระทง ประเภทเยาวชน อายุไมเ่กิน 12 ป ี

งานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2558 

เทศบาลตําบลบางสะพานน้อย อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรขีนัธ์ 
***************************** 

 

1. หลักเกณฑ์การประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

  1.1 กระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์    เน้นใชเฉพาะวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิล มีการ

ประดิษฐ์ท่ีมีความประณีตการเลือกใช้สีสันและวัสดุ  สัดส่วน  รูปทรงเหมาะสม  มีการตกแต่งกระทงท่ีเกิดจาก

ความคิดของผู้แข่งขัน ท่ีโดดเด่น สามารถส่ือความหมายและอธิบายส่ิงท่ีคิดได้   

ตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลต าบลบางสะพานน้อยก าหนด ดังนี้ 

   - ใชวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิล 

   - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ไม่เกิน 40 เซนติเมตร 

    - อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและประหยัด 

   - ความประณีตของการจัดท าด้วยความต้ังใจ ความยาก 

   - กระทงสามารถส่ือความหมายถึงแนวคิดท่ีแตกต่างถึงค่านิยมทางวัฒนธรรม  สัญลักษณ์

หรือ  

      สถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องราวที่มีความหมายและเข้าใจได้   

    - กระทงลอยน้ าได้  

2. หลักเกณฑ์การสมัคร       

 ให้รับและยื่นใบสมัครเข้าประกวดได้ท่ี งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย

กําหนดให้ยื่นใบสมัคร ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป พรอ้มเอกสารดังนี้ 
 - ใบสมัครกรอกรายละเอียดเรียบร้อย 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ส่งเข้าประกวด 



  - ผู้สมัครเข้าประกวดกระทง จ านวน 3-5 คน 

3. สถานที่ประกวด 

 บริ เวณสวนสาธารณะ หลังสถานีรถไฟบางสะพานน้อย  อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

4. กําหนดการในการลงทะเบียน  

 วันพุธ ท่ี  25  พฤศจิกายน  2558  ลงทะเบียนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ การประกวดกระทง                    ณ  

กองอ านวยการ การประกวด ต้ังแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (หากเกินเวลาคณะกรรมการจะตัดคะแนน) 

5. เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

  - ความถูกต้อง 20 คะแนน 
  - ความสวยงามประณีต 40 คะแนน 
  - ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
  - อนุรักษ์ประเพณีและความประหยัด 10 คะแนน 
  - ส่งตามก าหนดเวลา 10 คะแนน 

6. รางวัลการประกวดกระทงประเภทสวยงาม 

  รางวัลประกวดกระทง ชนะเลิศ เงินรางวัล  2,000.- บาท  

 รองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล  1,500.-บาท 

 รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  1000.-บาท 

 รางวัลชมเชย   เงินรางวัล   700.-บาท 

 

 

 
 

หมายเหตุ  เทศบาลอุดหนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทีมละ 500 บาท 

 

 


