ระเบียบการประกวด
Miss Satun 2011
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสตูล
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

เพื่อให้การประกวด Miss Satun 2011 ในการจัดงานว่าวประเพณี จงั หวัดสตูล 2554 ครั้งที่ 4
และแสดงว่าวนานาชาติ ประจําปี 2554 ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 25 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามบินจังหวัดสตูล มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ เพื่อที่จะให้การเข้ามามีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมมีบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิและร่ วมกิจกรรมตลอดจนสามารถดําเนิ นงานให้เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้ อย บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้และมีประสิ ทธิ ภาพ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูล
จึงออกระเบียบไว้ดงั นี้
ข้ อที่ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้วยการประกวดเทพีวา่ วสตูล 2554 Miss Satun 2011
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูล ”
ข้ อที่ 2 ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั เริ่ มทําการประกวดจนสิ้ นสุ ดวันประกวด
ข้ อที่ 3 บรรดาระเบียบข้อบังคับอื่นใดที่กาํ หนดไว้แล้ว ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1
ว่ าด้ วยวัตถุประสงค์
ข้ อที่ 4 เพื่อเปิ ดโอกาสให้แก่ผสู้ มัครใจด้านการประกวดความงามเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และพัฒนาตนเองไปสู่การประกวดในเวทีอื่น ๆ
ข้ อที่ 5 เพื่อให้เวทีการประกวด Miss Satun 2011 เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย และใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการประชาสัมพันธ์จงั หวัดสตูล
ข้ อที่ 6 เพื่อให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์งานว่าวประเพณี จงั หวัดสตูล และการแสดงว่าว
นานาชาติ

-2หมวดที่ 2
ว่ าด้ วยระเบียบการประกวด
ข้ อที่ 7 ใช้กติกาการประกวดและการตัดสิ นตามที่คณะกรรมการจัดการประกวดเป็ นผูก้ าํ หนด
ข้ อที่ 8 รับสมัครไม่จาํ กัดจํานวน
ข้ อที่ 9 หากผูเ้ ข้าประกวดสมัครเกิน 30
คน จะทําการคัดเลือกนอกรอบ ในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น ๔
ข้ อที่ 10 ผูผ้ ่านการคัดเลือก 30 คน เดินทางไปทํากิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ตามที่กองประกวดเป็ นผูก้ าํ หนด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น.
ข้ อที่ 11 ผูส้ มัครที่เข้าร่ วมประกวดต้องแต่งกายตามที่กองประกวดกําหนด
(1) การคัดนอกรอบให้แต่งกายชุดกีฬา สวมกางเกงขาสั้นหรื อกระโปรงเทนนิส
สี ขาว แต่งหน้าทําผมตามความเหมาะสม และสวมเสื้ อกล้าม
(2) การประกวดคืนแรก ชุดกีฬา เสื้ อกล้าม กระโปรงเทนนิ สสี ขาว ถุงเท้าสี ขาว
รองเท้าผ้าใบสี ขาว กองประกวดจัดหาให้เฉพาะเสื้ อกล้าม และชุดบาติก (กองประกวดจัดหาผ้าให้)
(3) การประกวดคืนที่ ๒ ชุดราตรี ยาว และชุดไทยจักกรี ผูเ้ ข้าประกวดจัดหาเอง
ข้ อที่ 12 ผูเ้ ข้าประกวดคนใดไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กาํ หนด หรื อไม่เข้าร่ วมกิจกรรมที่
กองประกวดกําหนดจะตัดสิ ทธิ์คนนั้นออกจากการประกวด
ข้ อที่ 13 ในกรณี ที่เกิดปั ญหาที่มิได้ระบุในระเบียบหรื อกติกาการประกวด การวินิจฉัยในกรณี
นั้นๆ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการประกวด
หมวดที่ 3
ว่ าด้ วยหลักฐานการสมัคร
ข้ อที่ 14 การสมัครต้องประกอบด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) ใบสมัครเข้าร่ วมการประกวด
(2) รู ปถ่ายขนาด 5 x 8 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน หรื อสู ติบตั ร จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ ในกรณี ที่ไม่มีบตั รประชาชนให้ใช้
สําเนาบัตรเหลืองแทน โดยติดรู ปถ่าย 1 รู ป
(5) วุฒิบตั รที่แสดงระดับการศึกษาสูงสุ ด
(6) ผูส้ มัครจะต้องจ่ายเงินประกันการประกวดจํานวน 1,000.-บาท ในวันสมัคร
และจะคื น ให้ก ลับ ให้แก่ ผูท้ ี่ ต กรอบในวัน คัด เลื อ กนอกรอบ และคื น ให้แก่ ผูเ้ ข้า รอบในคื น วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2554

-3หมวดที่ 4
ว่ าด้ วยการรับสมัครผู้เข้ าประกวด
ข้ อที่ 15 ในการประกวดครั้งนี้ จะรับสมัครไม่จาํ กัดจํานวน หากเกิน 30 คน คณะกรรมการ
จัดการประกวดจะคัดเลือกผูเ้ ข้าประกวด โดยวิธีการคัดนอกรอบ ให้เหลือ 30 คน
ข้ อที่ 16 ผูส้ มัครเข้าร่ วมการประกวดที่มีสปอนเซอร์ เองจะได้รับการพิจารณาให้เข้าประกวด
โดยไม่ตอ้ งคัดเลือกนอกรอบ แต่ตอ้ งมารายงานตัวในวันคัดนอกรอบเพื่อวัดสัดส่ วน
ข้ อที่ 17 ผูส้ มัครเข้าร่ วมการประกวดที่มีสปอนเซอร์ เอง จะต้องแจ้งรายชื่อสปอนเซอร์ ให้กอง
ประกวดทราบก่อนวันปิ ดรับสมัคร ( 23 กุมภาพันธ์ 2554 )
ข้ อที่ 18 การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาดจะเรี ยกร้องหรื อ
ประท้วงมิได้
หมวดที่ 5
ว่ าด้ วยคุณสมบัตขิ องผู้เข้ าประกวด
ข้ อที่ 19 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าประกวด
(1) ผูเ้ ข้าประกวดต้องเป็ นสุ ภาพสตรี โสด และมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ น 14 จังหวัด ภาคใต้
อายุ 17 - 24 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2530-2537)
(2) ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องมีส่วนสู งไม่นอ้ ยกว่า 160 เซนติเมตร
(3) ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดที่อายุไม่ครบ 20
ปี บริ บูรณ์ จะต้องมีหนังสื อยินยอมจาก
ผูป้ กครอง
หมวดที่ 6
ว่ าด้ วยวันและเวลาทีร่ ับสมัคร
ข้ อที่ 20 รับสมัครตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สํานักปลัดองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ในวัน เวลาราชการ โดยสามารถส่ ง ใบสมัค รและหลัก ฐานได้ท างโทรสาร
หมายเลข 074 -723184
หมวดที่ 7
ว่ าด้ วยผู้ดูแลหรือพีเ่ ลีย้ ง
ข้ อที่ 21 ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดจะมีผดู้ ูแลหรื อพี่เลี้ยง เพื่อช่วยเหลือผูเ้ ข้าประกวดในเต็นท์พกั ผูเ้ ข้า
ประกวดได้ไม่เกิน 1 คน และต้องติดโบว์สญ
ั ลักษณ์ที่กองประกวดจัดให้

-4 ข้ อที่ 22 ผูด้ ูแลหรื อพี่เลี้ยงต้องนําผูส้ มัครเข้าประกวดมารายงานตัว เพื่อคัดเลือกนอกรอบและ
รับทราบรายละเอียดต่างๆ จากคณะกรรมการจัดการประกวดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ. สตูล ชั้น 4
หมวดที่ 8
ว่ าด้ วยรางวัลการประกวด
ข้ อที่ 23 รางวัลการประกวด
- ชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
พร้อมมงกุฎ ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 4 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
- รางวัลขวัญใจมหาชน
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
- รางวัลขวัญใจสื่ อมวลชน เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
- รางวัลสนับสนุนผูเ้ ข้าประกวดที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ เงินรางวัล 1,500 บาท
หมวดที่ 9
ว่ าด้ วยการจัดคะแนนและเกณฑ์ ในการแข่ งขัน
ข้ อที่ 24 การให้คะแนน
(1) รู ปร่ าง
(2) หน้าตา
(3) ผิวพรรณ
(4) การแต่งกายของผูเ้ ข้าประกวด
(5) บุคลิกภาพ (การเดิน,การยืน,การยิม้ )
(6) การแสดงความสมารถพิเศษและไหวพริ บในการตอบรับคําถาม
(รอบ 5 คนสุ ดท้าย )
(7) การให้คะแนนเพื่อคัดเข้ารอบ 15 คน จะเก็บคะแนนจากการขึ้นเวทีทุกรอบ
(8) ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดที่ผา่ นเข้ารอบ 15 คน จะถูกลบคะแนนทิ้ง เพื่อเริ่ ม
พิจารณาเข้ารอบ 5 คนใหม่
(9) ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดที่ผา่ นเข้ารอบ 5 คนสุ ดท้าย จะถูกลบคะแนนเดิมทิ้ง
โดยพิจารณาใหม่ตามข้อ 24 (1), (2), (3), (4), (5) และ (6)

-5หมวดที่ 10
ว่ าด้ วยการดําเนินการประกวด
ข้ อที่ 25 การคัดเลือกนอกรอบ วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
(1) การวัดสัดส่ วนจริ ง
(2) การแต่งกาย (ชุดกีฬา)
(3) การเดินโชว์
(4) ผูส้ มัครที่มีสปอนเซอร์ เองและได้แจ้งชื่อสปอนเซอร์ก่อนวันปิ ดรับสมัคร
จะผ่านเข้ารอบโดยไม่ตอ้ งคัดนอกรอบและต้องผ่านเกณฑ์ส่วนสู ง 160 เซนติเมตร ตามที่กองประกวด
กําหนด
(5) ผูท้ ี่กองประกวดจัดหาสปอนเซอร์ ให้จะต้องคัดเลือกนอกรอบตามจํานวน
ที่เหลือให้ครบ 30 คน
ข้ อที่ 26 การประกวด (คืนแรก) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
รอบที่ 1 เปิ ดตัวผูเ้ ข้าประกวดแต่งกายชุดกีฬา และให้ผเู้ ข้าประกวดแนะนําตัวเองและ
พูดประชาสัมพันธ์ของดีเมืองสตูล โดยกองการประกวดเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมบทพูดให้ (ผูเ้ ข้าประกวดจะต้อง
พูดตามบทที่กองประกวดจัดให้เท่านั้น ห้ามเพิ่มเติม)
- เชิญผูเ้ ข้าประกวดลงจากเวที
รอบที่ 2 ผูเ้ ข้าประกวดแต่งกายชุดกีฬา เดินโชว์ 1 รอบ พร้อมรับดอกไม้
ประกอบการตัดสิ นขวัญใจมหาชน
- เชิญผูเ้ ข้าประกวดลงจากเวที
รอบที่ 3 ผูเ้ ข้าประกวดแต่งกายชุดบาติก เดินโชว์ 1 รอบ พร้อมรับดอกไม้
ประกอบการตัดสิ นขวัญใจมหาชน
- เชิญผูเ้ ข้าประกวดลงจากเวที
ข้ อที่ 27 การประกวด ( คืนที่สอง) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
รอบที่ 1 พิธีกรแนะนําตัวผูเ้ ข้าประกวด ผูเ้ ข้าประกวดแต่งกายชุดราตรี ยาว เดินโชว์
1 รอบ พร้อมรับดอกไม้ ประกอบการตัดสิ นขวัญใจมหาชน
- เชิญผูเ้ ข้าประกวดลงจากเวที
รอบที่ 2 ผูเ้ ข้าประกวดแต่งกายชุดไทยจักรี เดินโชว์ 1 รอบ พร้อมรับดอกไม้
ประกอบการตัดสิ นขวัญใจมหาชน
- เชิญผูเ้ ข้าประกวดลงจากเวที

-6รอบที่ 3 พิธีกรเชิญผูเ้ ข้าประกวดแต่งกายชุดไทยจักรี ประกาศผลขวัญใจมหาชน
ขวัญใจสื่ อมวลชน และประกาศผลผูเ้ ข้ารอบ 15 คน แจกรางวัลสนับสนุนผูต้ กรอบ
- ผูเ้ ข้ารอบ 15 คน เดินให้คณะกรรมการพิจารณา 1 รอบ
- เชิญผูเ้ ข้าประกวดลงจากเวที
รอบที่ 4 พิธีกรเชิญผูเ้ ข้ารอบ 15 คนขึ้นเวทีและประกาศผลผูเ้ ข้ารอบ 5 คน
แจกรางวัลสนับสนุนผูต้ กรอบ
- ผูเ้ ข้ารอบ 5 คน เดินให้คณะกรรมการพิจารณา 1 รอบ ผูเ้ ข้าประกวดแสดง
ความสามารถพิเศษและจับสลากตอบคําถาม
- เชิญผูเ้ ข้าประกวดลงจากเวที
รอบที่ 5 พิธีกรเชิญผูเ้ ข้ารอบ 5 คน ขึ้นเวที
- ประกาศผลการประกวดรอบตัดสิ นชนะเลิศ สวมมงกุฎ มอบถ้วยเกียรติยศ
สายสะพาย มอบเงินรางวัล และถ่ายภาพ
หมวดที่ 11
ว่ าด้ วยมารยาท
ข้ อที่ 28 ผูเ้ ข้าประกวดและพี่เลี้ยงต้องยอมรับการตัดสิ นของคณะกรรมการทุกกรณี
ข้ อที่ 29 ตลอดระยะเวลาการประกวด ผูเ้ ข้าประกวดต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็ น
ผูเ้ ข้าประกวดที่ดี และต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎ กติกาการประกวดโดยเคร่ งครัด
หมวดที่ 12
ว่ าด้ วยการประท้ วงและการลงโทษ
ข้ อที่ 30 การตัดสิ นของคณะกรรมการในการประกวดทุกครั้งถือเป็ นที่สุด จะอุทธรณ์หรื อ
ประท้วงมิได้
ข้ อที่ 31 หากมีกรณี เกิดขึ้นนอกเหนื อจากที่ได้กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการประกวด
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิ ทธิ์)
นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูล

ลําดับที.่ ............
ใบสมัครเข้ าประกวด
Miss Satun 2011
งาน แข่ งขันว่ าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 31 และแสดงว่ าวนานาชาติประจําปี 2554
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสตูล
วันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้านางสาว.........................................................................................ชื่อเล่น........................อายุ..............ปี
เกิดวันที่.............เดือน.......................พ.ศ................ อําเภอ...........................จังหวัด...................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่....................หมู่ที่.............ตําบล..................................อําเภอ...............................จังหวัด..........................
วุฒิการศึกษา............................................................จากสถาบัน....................................................................................
ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ..............................................................สถานที่ทาํ งาน..............................................................
โทรศัพท์.............................................รางวัลที่เคยได้รับจากการประกวด 1. ...............................................................
2.....................................................................................3.............................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ และจะปฏิบตั ิตามระเบียบการประกวด Miss Satun 2011 ทุกประการและได้แนบ
หลักฐานการสมัคร ดังนี้
o สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
o สําเนาสูติบตั ร 1 ฉบับ
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
o ภาพถ่ายสี ขนาดจําโบ้ ( 5 x 8 นิ้ว) 1 ภาพ
o วุฒิบตั รที่แสดงระดับการศึกษาสู งสุ ด
o หนังสื อยินยอมของผูป้ กครองกรณี ผเู ้ ข้าประกวดอายุไม่ถึง 20 ปี

ลงชื่อ...........................................................ผูส้ มัคร
(.....................................................................)
สปอนเซอร์ผสู ้ ่ งเข้าประกวด

มีแล้ว คือ.............................................................................................
ไม่มี ให้กองประกวดจัดให้
หมายเหตุ 1. ยืน่ ใบสมัครตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สํานักปลัด อบจ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล
โทร. 074-712380 โทรสาร. 074-723183
2. ผูส้ มัครจะต้องจ่ายเงินประกันการเข้าประกวด 1,000 บาท และจะคืนให้หลังจากเสร็ จสิ้ นการคัดเลือกนอกรอบใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

หนังสื อยินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้านาย / นาง .........................................................................................ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่.......................
หมู่ที่ ......................ซอย.........................ถนน................................ตําบล.............................อําเภอ.....................................
จังหวัด..................................เป็ นผูป้ กครองของนางสาว.............................................................โดยมีความเกี่ยวข้อง
เป็ น...........................................ยินยอมให้นางสาว..............................................................เข้าประกวด Miss Satun 2011
ตามที่ อบจ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล จัดประกวดในครั้งนี้
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าได้แนบ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ..................................................................ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(......................................................................)
วันที่....................เดือน...............................พ.ศ...................

