
ระเบียบการประกวดมิสมรกตอันดามันสตูล 
งานมรกตอันดามัน  มหัศจรรย์อาหารอร่อย  ของดีที่ละงู  ครั้งที่  6  ประจ าปี  2555   

เทศบาลต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

****************************************************** 
เพื่อให้การประกวดมิสมรกตอันดามัน  ของเทศบาลต าบลก าแพง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามข้อ 6(5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล  พ.ศ. 2495  เทศบาลต าบลก าแพง  จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อท่ี 1.   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบเทศบาลต าบลก าแพง  ว่าด้วยการประกวดมิสมรกตอันดามันสตูล” 
ข้อท่ี 2.   ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันเร่ิมท าการประกวดจนสิ้นสุดวันประกวด 
ข้อท่ี 3.  บรรดาระเบียบข้อบังคับอื่นใดที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

หมวดท่ี  1  
ว่าด้วยวัตถุประสงค์ 

     ข้อท่ี 4.   เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลและจังหวัดสตูลให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น  
 ข้อท่ี  5.  เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  ก่อให้เกิดธุรกิจ
การค้าต่อเน่ือง  เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนท้องถิ่นตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
 ข้อท่ี 6.  เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารและสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดสตูลให้แพร่หลายยิ่งขึ้น  

หมวดท่ี  2 
ว่าด้วยระเบียบการประกวด 

ข้อท่ี  7.   ใช้กติกาการประกวดและการตัดสินตามที่คณะกรรมการจัดการประกวดเป็นผู้ก าหนด  
ข้อท่ี 8.   รับสมัครไม่จ ากัดจ านวน 
ข้อท่ี 9.   หากผู้เข้าประกวดสมัครเกิน  30  คน  จะท าการคัดเลือกนอกรอบ  ในวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์  2555 
ข้อท่ี 10.  ผู้เข้าประกวด  จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดเป็นผู้ก าหนด 
ข้อท่ี  11.  ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดต้องแต่งกายตามที่กองประกวดก าหนด 
 (1)  การคัดนอกรอบให้แต่งกายชุดแซ็กสวยงาม แต่งหน้าท าผมตามความเหมาะสม   

(2)  การประกวดคืนแรก  ชุดฮาวาย   (ผู้ประกวดจัดหาเอง) 
 
 
 



                                                             -2-  
 
               (3)  การประกวดคืนแรก ชุดกีฬา  (กระโปรงเทนนิสสีขาวผู้ประกวดหาเอง) ส าหรับเสื้อกล้ามกอง

ประกวดจัดให้  (รองเท้าให้ผู้เข้าประกวดสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว   การแต่งทรงผมตามความเหมาะสม แต่ห้ามตกแต่ง
ด้วยเคร่ืองประดับ) 

               (4)  การประกวดคืนที่ 2 ชุดบาหยา  (เสื้อลูกไม้+ผ้าบาเต๊ะ)  ผู้เข้าประกวดจัดหาเอง 
               (5)  การประกวดคืนที่  2  ชุดราตรียาว และ ชุดว่ายน้ า (วันพีท)  ผู้เข้าประกวดจัดหาชุดว่ายน้ าเอง 

ส าหรับผ้าคลุมเอวกองประกวดจัดหาให้ 
 (6)  สายสะพายสปอร์นเซอร์  กองประกวดจัดหาให้  
ข้อท่ี  12.  ผู้เข้าประกวดคนใดไม่มารายงานตัวใน วันเวลาที่ก าหนด   หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่กองประกวด

ก าหนด   จะตัดสิทธิ์คนนั้นออกจากการประกวด 
ข้อท่ี  13.  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุในระเบียบหรือกติกาการประกวด   การวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ  ให้เป็น

หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการประกวด 

หมวดท่ี  3 
ว่าด้วยหลักฐานการสมัคร 

ข้อท่ี 14.  การสมัครต้องประกอบด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 
          (1)  ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด 

(2) รูปถ่ายขนาด  5 X 8  นิ้ว  จ านวน  1  รูป 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือสูติบัตร  จ านวน  1  ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน  1  ฉบับ ในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้ส าเนาบัตรเหลือง

แทน   โดยติดรูปถ่าย  1  รูป   
(5) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีผู้สมัครเข้าประกวดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนอกเขต 14  

จังหวัดภาคใต้ ) 
หมวดท่ี  4 

ว่าด้วยการรับสมัครผู้เข้าประกวด 
 ข้อท่ี 15.  ในการประกวดคร้ังนี้   จะรับสมัครไม่จ ากัดจ านวน  หากเกิน  30  คน   คณะกรรมการจัดการ
ประกวดจะคัดเลือกผู้เข้าประกวดโดยวิธีการคัดนอกรอบ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้เหลือผู้เข้ารอบแค่ 30 คน   

ข้อท่ี  16.  การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประกวดของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องหรือประท้วงมิได้ 
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                                                                                  หมวดท่ี  5   

ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
ข้อท่ี  17.   คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

(1)  ผู้เข้าประกวดต้องเป็นสุภาพสตรี  โสด  อายุ  17 – 24   ปี  (เกิดปี พ.ศ. 2531 -  2538) 
(2)  ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน  14  จังหวัดภาคใต้  มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า  160  เซนติเมตร 
(3) ผู้เข้าประกวดที่อายุไม่ครบ  20  ปีบริบูรณ์  จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง  
(4) ผู้เข้าประกวด ที่ได้ต าแหน่งขวัญใจมิสสตูล จะต้องมีชื่อในจังหวัดสตูล และต้องน าสูติบัติที่เกิด

ในจังหวัดสตูลมายืนยันด้วย 

หมวดท่ี  6 
ว่าด้วยวันและเวลาที่รับสมัคร 

 ข้อท่ี  18.  รับสมัครต้ังแต่บัดนี้  จนถึงวันที่   27 เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2555   ณ  กองการศึกษา  ส านักงาน
เทศบาลต าบลก าแพง  ในวันเวลาราชการ  รับสมัครไม่จ ากัดจ านวน  สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานได้ทางโทรสาร  
074-734382  และโทรศัพท์ติดตาม  074-701597 

หมวดท่ี  7 
ว่าด้วยผู้ดูแลหรือพี่เลี้ยง 

ข้อท่ี  19.  ผู้เข้าร่วมประกวดจะมีผู้ดูแลหรือพี่เลี้ยง  เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าประกวดในเต็นท์พักผู้เข้าประกวด     
ได้ไม่เกิน  1  คน  และต้องติดโบว์สัญญลักษณ์ที่กองประกวดจัดให้ 
 ข้อท่ี  20.  ผู้ดูแลหรือพี่เลี้ยงต้องน าผู้สมัครเข้าประกวดมารายงานตัว   เพื่อคัดเลือกนอกรอบและรับทราบ
รายละเอียดต่างๆ  จากคณะกรรมการจัดการประกวดในวัน ศุกร์ ที่  10  กุมภาพันธ์  2555  เวลา  09.00-10.30  น.  
ณ  อาคารธรรมาภิบาล (ไม่มารายงานตัวคัดออก) 

หมวดท่ี  8 
ว่าด้วยรางวัลการประกวด 

 ข้อท่ี  21.  รางวัลการประกวด 
  - ชนะเลิศ      เงินรางวัล   40,000 บาท   พร้อมมงกุฎ  ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
  - รองชนะเลิศอันดับที่ 1     เงินรางวัล   25,000 บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
  - รองชนะเลิศอันดับที่ 2     เงินรางวัล   15,000 บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 

- รองชนะเลิศอันดับที่ 3     เงินรางวัล     7,000 บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
  - รองชนะเลิศอันดับที่ 4     เงินรางวัล     5,000 บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
  - รางวัลขวัญใจมหาชน     เงินรางวัล   10,000 บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
  - รางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน   เงินรางวัล  5,000 บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
  - รางวัลขวัญใจมิสสตูล     เงินรางวัล      5,000 บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย  
                                                                                           



-4- 
 

  - ผู้ที่เข้าร่วมประกวดที่ไม่ได้รับต าแหน่ง (รางวัลข้างต้น) กองประกวดจะสนับสนุนงบประมาณท่าน
ละ  2,000  บาท 
 

  หมวดท่ี  9 
ว่าด้วยการจัดคะแนนและเกณฑ์ในการแข่งขัน 

ข้อท่ี  22.  การให้คะแนน 
(1) รูปร่าง 
(2) หน้าตา 
(3) ผิวพรรณ 
(4) การแต่งกายของผู้เข้าประกวด 
(5) บุคลิกภาพ  (การเดิน, การยืน, การยิ้ม) 
(6) ไหวพริบในการตอบค าถาม  (รอบ  5  คนสุดท้าย) ใช้เวลาในการตอบค าถามคนละ 2 นาที ถ้า

เกิน 2 นาที จะต้องถูกตัดคะแนน 
(7) การให้คะแนนเพื่อคัดเข้ารอบ  10  คน  จะเก็บคะแนนจากการขึ้นเวทีทุกรอบ  
(8) ผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านเข้ารอบ  10  คน  จะถูกลบคะแนนเดิมทิ้ง  เพื่อเร่ิมพิจารณาเข้ารอบ   

5  คนใหม่ 
              (9)  ผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านเข้ารอบ  5  คนสุดท้าย  จะถูกลบคะแนนเดิมทิ้ง  โดยพิจารณาใหม่ตาม

ข้อ 22 (1),(2),(3),(4),(5) และ (6) 
หมวดท่ี  10 

ว่าด้วยการด าเนินการประกวด 
 ข้อท่ี 23.  การคัดเลือกนอกรอบ  วันศุกร์ ที่ 10  กุมภาพันธ์  2555 

(1) การวัดสัดส่วนจริง 
(2) การแต่งกาย  (ชุดแซ็กสวยงาม) 
(3) การเดินโชว์ 
(4) คณะกรรมการคัดนอกรอบเป็นผู้พิจารณาให้เหลือ 30 คน  

 ข้อท่ี  24.  การประกวด (คืนแรก)  วันที่ 11  กุมภาพันธ์   2555 
  รอบที่  1   เปิดตัวผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดกีฬา  และให้ผู้เข้าประกวดแนะน า ชื่อ- สกุล  หมายเลข   ผู้
เข้าประกวดเท่านั้น  ห้ามเพิ่มเติม 

- เชิญผู้เข้าประกวดลงจากเวที 
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  รอบที่  2   ผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดฮาวาย  เดินโชว์  1  รอบ  พร้อมรับดอกกุหลาบประกอบการ
ตัดสินขวัญใจมหาชน 
   - เชิญผู้เข้าประกวดลงจากเวที 
  รอบที่  3    ผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดฮาวาย  เดินโชว์  1  รอบ  พร้อมรับดอกกุหลาบประกอบการ
ตัดสินขวัญใจมหาชน 
   - เชิญผู้เข้าประกวดลงจากเวที 
 

ข้อท่ี  25.  การประกวด   (คืนที่สอง)  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2555 
  รอบที่  1    พิธีกรแนะน าตัวผู้เข้าประกวด  ผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดบาหยา  เดินโชว์  1  รอบ   พร้อม
รับดอกกุหลาบประกอบการตัดสินขวัญใจมหาชน 
   - เชิญผู้เข้าประกวดลงจากเวที 
  รอบที่  2    ผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดราตรียาว เดินโชว์  1  รอบ   พร้อมรับดอกกุหลาบประกอบการ
ตัดสินขวัญใจมหาชน 
   - เชิญผู้เข้าประกวดลงจากเวที 
  รอบที่  3    

-      พิธีกรเชิญผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดราตรียาวขึ้นเวที   ประกาศผลขวัญใจมหาชน  
ขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน  ขวัญใจมิสสตูล   พร้อมประกาศผลผู้เข้ารอบ  10  คน 

- ผู้เข้ารอบ  10  คน  เดินให้คณะกรรมการพิจารณา  1  รอบ 
- เชิญผู้เข้าประกวดลงจากเวที 

รอบที่  4 
- พิธีกรเชิญผู้เข้ารอบ  10  คนขึ้นเวที แต่งกายชุดว่ายน้ า เดินโชว์ 1 รอบ และประกาศผลผู้

เข้ารอบ  5  คน   
- ผู้เข้ารอบ  5  คน  เดินให้คณะกรรมการพิจารณา  1  รอบ   
- เชิญผู้เข้าประกวดลงจากเวที   

รอบที่  5 
- พิธีกรเชิญผู้เข้ารอบ  5  คนแต่งกายชุดราตรียาวขึ้นเวที   เดินโชว์ 1 รอบ และจับสลาก

ตอบค าถาม 
- ประกาศผลการประกวดรอบตัดสินชนะเลิศ 
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หมวดท่ี  11 
ว่าด้วยมารยาท 

 ข้อท่ี  26.  ผู้เข้าประกวดและพี่เลี้ยงต้องยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการทุกกรณ ี
 ข้อท่ี  27.  ตลอดระยะเวลาการประกวด   ผู้เข้าประกวดต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้เข้าประกวด
ที่ดี   และต้องปฏิบัติตามระเบียบ  กฎ  กติกาการประกวดโดยเคร่งครัด 
                                                    

หมวดท่ี  12 
ว่าด้วยการประท้วงและการลงโทษ 

 ข้อท่ี  28.  การตัดสินของคณะกรรมการในการประกวดทุกคร้ังถือเป็นที่สุด   จะอุทรณ์หรือประท้วงมิได้ 
ข้อท่ี 29. หากมีกรณีเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ        

คณะกรรมการจัดการประกวด 
ข้อ 30   ผู้ที่ได้รับต าแหน่งต้องมีภาระและหน้าที่กับเทศบาล เป็นเวลา 1 ปี  และต้องไปอ าลาต าแหน่งคืน

ประกวดวันสุดท้าย ในปีที่มีการประกวดมิสมรกตอันดามันด้วย 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   10   เดือน  มกราคม  พ.ศ.2555  

                                                                                                                 
                                                                                                  (นายวิชิต  แซ่ลิ่ม) 
           นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 


