
หลักเกณฑ์และการประกวดแข่งขันโคมลอย  
ในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดล าพูน ประจ าปี ๒๕๖๐ 

************************************************************************* 

การประกวดโคมลอย แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. โคมลอย ประเภทประชาชนทั่วไป   
๒. โคมลอย ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา  
๓. โคมลอย ประเภทนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

หลักเกณฑ์การประกวดโคมลอย 
1. ประเภทประชาชนทั่วไป  จ านวน ๑๐  ทีม 

1.1  ตัวโคมลอยท าด้วยกระดาษว่าว ขนาดมาตรฐาน ไม่ก าหนดสี  ห้ามใช้พลาสติก 
1.2  ลักษณะของโคมลอยจ านวนกระดาษ ๑๔๔ แผ่น (ไม่รวมหาง) 
1.3  ส่วนประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ มีหางโคมลอย มีลูกเล่น เช่น ร่มชูชีพ เครื่องบินเล็ก ประทัดเล็กฯ ยกเว้น 

ประทัดยักษ์ ลูกปิงปอง ไข่นก ประทัดจรวด ประทัดสามเหลี่ยม ประทัด ปลย. พลุไฟจรวด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรือบ้านเรือน (หากทีมใดกระท าในสิ่งต้องห้าม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ตัด
สิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขัน) 

1.4  การจุดไฟปล่อยโคมลอย 

 ๔.๑)  มีจ านวนคนไม่เกิน ๕ คน และใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาทีต่อการปล่อยโคมลอย ๑ ลูก   นับ
จากการเริ่มรมควัน/เป่าลม หรือเมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณจนถึงเวลาปล่อยมือจากโคมลอย หากปล่อยมือแล้ว ไป
จับโคมลอยจะเริ่มจับเวลาต่อ 

 ๔.๒)  การปล่อยโคมลอยต้องขึ้นได้ตรง และข้ึนได้สูง 

 ๔.๓)  กรณีที่โคมลอยเกิดการฉีกขาด อนุญาตให้มีการปะซ่อมได้นอกจุดปล่อย แล้วน าปล่อยในครั้ง
ที่ ๒ ต่อจากการลูกโคมลอยล าดับสุดท้าย 

 ๔.๔)  ให้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาเอง 

1.5  เรียงล าดับการปล่อยโคมลอย และปล่อยโคมลอยตามจุดที่คณะกรรมการก าหนด 
1.6  หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทางคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล 

หมายเหตุ : 
๑. ตัวโคมลอย ห้ามใช้ลวดโลหะใดๆ เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น 
๒. หากต้องใช้ลวดโลหะส าหรับผูกติดลูกเล่น ให้ใช้ลวดอ่อน ความยาวไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตรเท่านั้น 
๓. กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน ทีมท่ีใช้เวลาน้อยที่สุดจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า (เป็นผู้ชนะ) 
๔. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครหากมีผู้สมัครเต็มจ านวนแล้ว 

 
 



๒.  ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน ๑๐ ทีม 
๑.  ตัวโคมลอยท าด้วยกระดาษว่าว ขนาดมาตรฐาน ไม่ก าหนดสี  ห้ามใช้พลาสติก 
๒.  ลักษณะของโคมลอยจ านวนกระดาษ ๓๖ แผ่น  (ไม่รวมหาง) 
๓.  ส่วนประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ มีหางโคมลอย มีลูกเล่น เช่น ร่มชูชีพ เครื่องบินเล็ก ประทัดเล็กฯ ยกเว้น 

ประทัดยักษ์ ลูกปิงปอง ไข่นก ประทัดจรวด ประทัดสามเหลี่ยม ประทัด ปลย.  พลุไฟจรวดซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรือบ้านเรือน (หากทีมใดกระท าในสิ่งต้องห้าม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ตัด
สิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขัน) 

๔. การจุดไฟปล่อยโคมลอย 
 ๔.๑)  มีจ านวนคน  ๕ คน  ผู้ควบคุมจ านวน ๒ คน และใช้เวลาไม่เกิน ๗ นาทีต่อการปล่อยโคม
ลอย ๑ ลูก นับจากการเริ่มรมควัน/เป่าลม หรือเมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณจนถึงเวลาปล่อยมือจาก โคมลอย หาก
ปล่อยมือแล้ว ไปจับโคมลอยจะเริ่มจับเวลาต่อ 
 ๔.๒)  การปล่อยโคมลอยต้องขึ้นได้ตรง และข้ึนได้สูง 
 ๔.๓)  กรณีที่โคมลอยเกิดการฉีกขาด อนุญาตให้มีการปะซ่อมได้นอกจุดปล่อยแล้วน าปล่อยในครั้ง
ที่ ๒ ต่อจากการลูกโคมลอยล าดับสุดท้าย 

๒.๔)  ให้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาเอง 
๕.  เรียงล าดับการปล่อยโคมลอย และปล่อยโคมลอยตามจุดที่คณะกรรมการก าหนด 
๖.  หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทางคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล 

หมายเหตุ : 
๑.  ตัวโคมลอย ห้ามใช้ลวดโลหะใดๆ เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น 
๒.  หากต้องใช้ลวดโลหะส าหรับผูกติดลูกเล่น ให้ใช้ลวดอ่อน ความยาวไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตรเท่านั้น 
๓.  กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน ทีมท่ีใช้เวลาน้อยที่สุดจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า (เป็นผู้ชนะ) 
๔.  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครหากมีผู้สมัครเต็มจ านวนแล้ว 

         ๓.  ประเภทนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จ านวน ๑๒ ทีม 
         ๑. ตัวโคมลอยท าด้วยกระดาษว่าว ขนาดมาตรฐาน ไม่ก าหนดสี  ห้ามใช้พลาสติก 
        ๒. ลักษณะของโคมลอยจ านวนกระดาษ ๗๒ แผ่น (ไม่รวมหาง) 

๓. ส่วนประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ มีหางโคมลอย มีลูกเล่น เช่น ร่มชูชีพ เครื่องบินเล็ก ประทัดเล็กฯ ยกเว้น 
ประทัดยักษ์ ลูกปิงปอง ไข่นก ประทัดจรวด ประทัดสามเหลี่ยม ประทัด ปลย. พลุไฟจรวด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรือบ้านเรือน (หากทีมใดกระท าในสิ่งต้องห้าม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ตัด
สิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขัน) 

๔.  การจุดไฟปล่อยโคมลอย 
๔.๑) มีจ านวนคน ๕ คน  ผู้ควบคุมจ านวน ๒ คน และใช้เวลาไม่เกิน ๗ นาทีต่อการปล่อยโคม

ลอย ๑ ลูก นับจากการเริ่มรมควัน/เป่าลม หรือเมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณจนถึงเวลาปล่อยมือจากโคมลอย หาก
ปล่อยมือแล้ว ไปจับโคมลอยจะเริ่มจับเวลาต่อ 



๔.๒)  การปล่อยโคมลอยต้องขึ้นได้ตรง และข้ึนได้สูง    
๔.๓)  กรณีที่โคมลอยเกิดการฉีกขาด อนุญาตให้มีการปะซ่อมได้นอกจุดปล่อย แล้วน าปล่อยใน
ครั้งที่ ๒ ต่อจากการลูกโคมลอยล าดับสุดท้าย 
๔.๔)  ให้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาเอง 

๕.  เรียงล าดับการปล่อยโคมลอย และปล่อยโคมลอยตามจุดที่คณะกรรมการก าหนด 
๖.  หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทางคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล 

หมายเหตุ : 
 ๑.  ตัวโคมลอย ห้ามใช้ลวดโลหะใดๆ เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น 

๒.  หากต้องใช้ลวดโลหะส าหรับผูกติดลูกเล่น ให้ใช้ลวดอ่อน ความยาวไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตรเท่านั้น 
 ๓.  กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน ทีมท่ีใช้เวลาน้อยที่สุดจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า (เป็นผู้ชนะ) 
 ๔. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครหากมีผู้สมัครเต็มจ านวนแล้ว 

รางวัลการประกวดโคมลอย  จะได้รับเงินดังนี้.- 
๑. โคมลอย ประเภทประชาชนทั่วไป รับสมัคร จ านวน ๑๐ ทีม ได้รับเงินรางวัลดังนี้.- 

รางวัลที่ ๑  เงินสด  ๓,๐๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๒  เงินสด  ๒,๕๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๓  เงินสด  ๒,๐๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย     รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท 
 

๒. โคมลอย ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา รับสมัคร จ านวน ๑๐ ทีม (จ ากัดโรงเรียนละ ๒ ทีม)  ได้รับเงิน
รางวัลดังนี้.- 

รางวัลที่ ๑  เงินสด  ๒,๐๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๒  เงินสด  ๑,๕๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๓  เงินสด  ๑,๓๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย  รางวัลละ    ๖๐๐ บาท 
 

๓. โคมลอย ประเภทนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา รับสมัคร จ านวน ๑๒ ทีม  
(จ ากัดโรงเรียนละ ๒ ทีม) ได้รับเงินรางวัลดังนี้.- 
รางวัลที่ ๑  เงินสด  ๒,๕๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๒  เงินสด  ๒,๓๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๓  เงินสด  ๑,๘๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย  รางวัลละ    ๘๐๐ บาท 

 
 
 



การรับสมัคร 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ หรือจนกว่าจะครบจ านวนที่ก าหนดในแต่ละประเภท 

ในวันเวลาราชการ ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองล าพูน โทร. ๐๕๓ - ๕๑๑๐๑๓ ต่อ ๑๓๐ , ๑๓๓ ผู้สนใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ (ผู้ประสานงาน) คุณโยธิน  อินทวิวัฒน์  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗ - ๐๕๓๕๔๙๕, 
คุณรณพจน์  ละม่อม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๙๕๐๒๖๖๘, คุณฤชากร  ใจสันติ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ - ๑๕๓๗๐๙๗  
หมายเหตุ :  

1. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สมัคร ๑ ทีม ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินจ านวนที่ก าหนด(โดยให้แนบ
ส าเนาบัตรประชาชนของทุกคน แนบมากับใบสมัคร) สามารถส่งโคมลอยเข้าร่วมประกวดได้ประเภทละ
ไม่เกิน ๑ ลูก (โดยรายชื่อสมาชิกในทีม และผู้ปล่อยโคมลอย ต้องเป็นคนเดียวกับรายชื่อในใบสมัคร
เท่านั้น และห้ามซ้ ากับทีมอ่ืนเด็ดขาด) 

2. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่ยอมรับและเด็ดขาด 
3. คณะกรรมการสามารถระงับการปล่อยโคมลอยที่มีส่วนประกอบใด ซึ่งเห็นว่าจะท าให้เกิดอันตรายหรือ

ความเสียหายแก่บุคคลและบ้านเรือน 
4. หลักฐานในการรับเงินรางวัล ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
5. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครผู้เข้าแข่งขันเพ่ิม ณ สถานที่การแข่งขัน 

ก าหนดการประกวดแข่งขันโคมลอย 
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนผู้ส่งโคมลอยเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ณ จุดประกวด  
         วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน หากเกินเวลา               
         ที่ก าหนด จะไม่รับลงทะเบียนและตัดสิทธิ์การแข่งขัน 

เวลา ๐๘.๓๐ น.    - จับฉลากหมายเลขการแข่งขัน 
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป - เริ่มการประกวดแข่งขันโคมลอย ตามความเหมาะสม 

- ประกาศผลและมอบรางวัล 
เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  

1. ระยะเวลา ตามแต่ละประเภทก าหนด ถ้าเกินถูกตัดนาทีละ ๑ คะแนน ๑๐   คะแนน 
2. สีสัน+ ความคิดสร้างสรรค์ (รูปทรง)    ๒๕   คะแนน 
3. ความสมบูรณ์ของโคมลอย     ๕๐   คะแนน 

ได้แก่ 
- ลูกเล่น (ห้ามตกถึงพ้ืน)     ๒๐ คะแนน 
- หาง                 ๑๐ คะแนน 
- โคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า        ๒๐ คะแนน 

4. กองเชียร์ และความสะอาด     ๑๕   คะแนน 
รวม     ๑๐๐  คะแนน 



 
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองล าพูน ขอประกาศเชิญชวนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม การ

ประกวดโคมลอย ในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดล าพูน ประจ าปี ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่  กอง
การศึกษา เทศบาลเมืองล าพูน หมายเลขโทศัพท ์๐๕๓ - ๕๑๑๐๑๓ ต่อ ๑๓๐ , ๑๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


