
ประกาศเทศบาลเมอืงล าพูน 

เรื่อง  ระเบียบและหลักเกณฑก์ารประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง  จังหวัดล าพูน  

ประจ าปี   2561 

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

ด้วยเทศบาลเมืองล าพูน  จะได้จัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดล าพูน  ประจ าปี 2561 

ในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน  2561  ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัด

ล าพูน โดยจัดให้มีการประกวดขบวนแห่ และกระทงใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความกตัญญู

รู้คุณ การขอขมาต่อน้ าหรือแม่น้ าที่ได้ล่วงเกิน โดยการใช้ดื่มและช าระร่างกาย ให้ประชาชนได้มีความ

สนุกสนาน รื่นเริง ได้พักผอ่นหย่อนใจ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน 

ฉะนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  

ของการจัดงาน จึงประกาศระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่  ประจ าปี  2561 

ดังตอ่ไปนี.้- 

1. ระเบียบการประกวดกระทงใหญ่

การประกวดกระทงใหญ่ กลุ่ม ก และ กลุ่ม ข  รับสมัครจ านวน 15  กระทง ประกอบด้วย 

กลุ่ม ก  -  ส่วนราชการ / สถาบันการศึกษา  

กลุ่ม ข -  รัฐวิสาหกิจ / กลุ่มหมูบ่้าน / ชุมชน / องค์กรเอกชน 

หลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ 

1. โครงกระทงใหญ่ใชว้ัสดุที่แข็งแรง

2. กระทงที่เข้าประกวดจะต้องมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  4  เมตร

ให้มคีวามสูงตามความเหมาะสม

3. มีป้ายชื่อบอกหน่วยงานที่สง่เข้าประกวด

4. มกีารแสดงการละเล่นเคลื่อนที่ อย่างน้อย 2 จุด (เวลาไม่เกิน 5 นาที คือ บริเวณหนา้

ห้างสรรพสินค้าถนนอินทยงยศ และบริเวณหน้ากองอ านวยการเชิงสะพานท่าขาม

ข้อเสนอแนะ หากจัดการแสดงไว้บนรถจะช่วยใหข้บวนเคลื่อนไปอย่างสะดวกไม่ขาดตอน หรอื

จัดการแสดง ไปพร้อมกับการเคลื่อนขบวน

  / 5. บนรถกระทงใหญ่... 
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 5.  บนรถกระทงต้องมนีางนพมาศเป็นองค์ประกอบ 

 6.  ต้องมีผู้รว่มขบวนไม่น้อยกว่า 50 คน 

 7.  การแตง่กายผูเ้ข้าร่วมขบวนแหต่้องเป็นเอกลักษณ์ล้านนา และมีความเชื่อมโยงกับรูปแบบ

ของกระทงใหญ่ที่ส่งประกวด 

 8.  กระทงที่สง่เข้าประกวด ห้ามติดป้ายโฆษณาสินค้าบนรถกระทง หรือล้อเลียน หาเสียงทางการเมอืง 

หรอื เสียดสีตอ่บุคคลส าคัญหรอืทางพระพุทธศาสนา 

 9. ผู้ที่ส่งกระทงเข้าประกวด จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และจับฉลากล าดับ              

การเคลื่อนขบวน ในวันที่เทศบาลเมอืงล าพูนได้ก าหนด ณ ส านักงานเทศบาลเมอืงล าพูน หากไม่มาจับสลาก 

คณะกรรมการฯ จะจับสลากแทน โดยใหอ้ยู่ล าดับสุดท้าย (ท้ายขบวน) 

 10. คณะกรรมการตัดสินจะไปพิจารณาให้คะแนนรถกระทง ณ จุดที่ตัง้กระทงในเวลา 18.00 น.  

 11.  หากจ านวนกระทงใหญ่ทั้งสองกลุ่มมีผูร้่วมประกวดแขง่ขันไม่ถึง 15 กระทง และคุณสมบัติไม่

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และท าผดิหลักเกณฑก์ารประกวด ทางเทศบาลเมอืงล าพูน จะท าการปรับลดเงินรางวัล 

 12.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและข้อยุติ 

2. หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทงใหญ่ กลุ่ม ก และ กลุ่ม ข คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 2.1 หลักเกณฑ์กระทงใหญ่  คะแนนเต็ม  70  คะแนน 

1.  ความสวยงาม ความประณีต โดดเด่น   20 คะแนน 

2.  มีความคิดสร้างสรรค์     10 คะแนน 

3.  แสงส ีมีความสว่างไสว ประดับประดาดว้ยแสง สี ไฟ สวยงาม  

20 คะแนน 

4.  มีนางนพมาศ หรอืองค์ประกอบอื่นๆ    10 คะแนน 

5.  ความหมาย รูปแบบ และองค์ประกอบของกระทงที่สมบูรณ์  

10 คะแนน 

       รวม  70 คะแนน 

2.2 หลักเกณฑ์ริว้ขบวนแห่ คะแนนเต็ม  30  คะแนน 

1.  ความพร้อมเพรียง ความสนุกสนานของริ้วขบวน มีการละเล่น และการแสดงที่สื่อถึง   

     วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น    15 คะแนน 

2.  ป้ายน าขบวนที่สวยงาม       5 คะแนน 

3.  ค าบรรยายและการสื่อความหมายของขบวนชัดเจน  10 คะแนน 

รวม  30 คะแนน 

     คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน 

         / รางวัล... 





 

 

ใบสมัครการประกวดกระทงใหญ่ 

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดล าพูน ประจ าปี  2561 
*********************  

                                                                       วันที…่…………เดือน……………..………พ.ศ……………… 

เรื่อง ขอส่งกระทงใหญ่ร่วมงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 

สิ่งที่สง่มาด้วย เรื่องย่อการตกแต่งกระทงใหญ่      

ด้วยข้าพเจ้า………………………………………………………………..……………………………………………… 

ในนาม…………………………………………………………………………………………………………………………………..………..….… 

มีความประสงค์ขอส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมในงานประเพณีลอยกระทงล าพูน ประจ าปี 2561 ตามรายการ

ดังตอ่ไปนี.้- 

1.)   ขอส่ง  กระทงใหญ่ (    )   ประกวด   (    )   ไม่ประกวด 

 ตกแต่งเกี่ยวกับเรื่อง……………………………………….………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……...…… 

 2.)  ตัวแทนติดต่อประสานงานกับทางเทศบาล 

 โปรดติดตอ่กับ……………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 ที่อยู่....................................................................................................................................... 

โทรศัพท์………………………………………………..…………………………………………………………………………..………. 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

             (………………………………………………..) 

              ต าแหนง่…………………………………………………. 




