
ประกาศเทศบาลเมอืงล าพูน 

เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์และการประกวดแขง่ขันโคมลอย  

ในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 

…………………………………………………………. 

ด้วยเทศบาลเมืองล าพูน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สถานศึกษา องค์กร ภาคี เครือข่าย

ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ก าหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 

21-22 พฤศจิกายน 2561 โดยจัดให้มีการประกวดโคมลอย ซึ่งชาวบ้านทั่วไปมีความเชื่อว่า การปล่อย

โคมลอย เป็นการปล่อยเคราะห์กรรม สิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้ลอยออกไปจากชีวิต และน าเอาเคราะห์ร้ายภัยพิบัติ

ต่างๆ ออกไปจากหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังถือกันว่าเป็นการถวายแต่พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

พระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ และเป็นการสร้างความสนุกสนานสามัคคีภายในหมู่บ้านอีกด้วย อีกทั้ง

ยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการ

ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

จงึประกาศระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดโคมลอย ประจ าปี 2561 ดังนี้.- 

การประกวดโคมลอย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. โคมลอย ประเภทประชาชนทั่วไป

2. โคมลอย ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา

3. โคมลอย ประเภทนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศกึษา

หลักเกณฑ์การประกวดโคมลอย 

1. ประเภทประชาชนทั่วไป  จ านวน 10  ทีม

1.1 ตัวโคมลอยท าด้วยกระดาษว่าว ขนาดมาตรฐาน ไม่ก าหนดส ี หา้มใชพ้ลาสตกิ

1.2 ลักษณะของโคมลอยจ านวนกระดาษ 144 แผ่น (ไม่รวมหาง)

/1.3 ส่วนประกอบ.... 
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1.3 ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ มีหางโคมลอย มีลูกเล่น เช่น ร่มชูชีพ เครื่องบินเล็ก ประทัดเล็กฯ 

ยกเว้น ประทัดยักษ์ ลูกปิงปอง ไข่นก ประทัดจรวด ประทัดสามเหลี่ยม ประทัด ปลย. พลุไฟจรวด                   

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรือบ้านเรือน (หากทีมใดกระท าในสิ่งต้องห้าม 

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ตัดสิทธิ์ทีมนัน้ออกจากการแขง่ขัน) 

1.4 การจุดไฟปล่อยโคมลอย 

1.4.1 มีจ านวนคนไม่เกิน 5 คน และใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีต่อการปล่อยโคมลอย            

1 ลูก นับจากการเริ่มรมควัน/เป่าลม หรือเมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณจนถึงเวลาปล่อยมือจากโคมลอย 

หากปล่อยมอืแล้ว ไปจับโคมลอยจะเริ่มจับเวลาตอ่ 

1.4.2 การปล่อยโคมลอยต้องขึ้นได้ตรง และขึน้ได้สูง 

1.4.3 กรณีที่โคมลอยเกิดการฉีกขาด อนุญาตให้มีการปะซ่อมได้นอกจุดปล่อย               

แล้วน าปล่อยในครั้งที่ 2 ต่อจากการลูกโคมลอยล าดับสุดท้าย 

1.4.4 วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการแข่งขัน (พัดลม/ ปลั๊กไฟ/ อุปกรณ์จุดควันไฟ)                

ให้ผู้เข้าร่วมการแขง่ขันจัดเตรียมมาเอง 

1.5 เรียงล าดับการปล่อยโคมลอย และปล่อยโคมลอยตามจุดที่คณะกรรมการก าหนด 

1.6 หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์ทางคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล 

หมายเหตุ : 

1.  ตัวโคมลอย หา้มใชล้วดโลหะใดๆ เป็นส่วนประกอบทั้งสิน้ 

2.  หากต้องใชล้วดโลหะส าหรับผูกติดลูกเล่น ให้ใชล้วดอ่อน ความยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตรเท่านั้น 

 3.  กรณีที่มคีะแนนเท่ากัน ทีมที่ใชเ้วลาน้อยที่สุดจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า (เป็นผู้ชนะ) 

4.  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครหากมผีูส้มัครเต็มจ านวนแล้ว 

2.  ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน 10 ทีม 

2.1  ตัวโคมลอยท าด้วยกระดาษว่าว ขนาดมาตรฐาน ไม่ก าหนดส ี หา้มใชพ้ลาสตกิ 

2.2  ลักษณะของโคมลอยจ านวนกระดาษ 36 แผ่น  (ไม่รวมหาง) 

2.3  ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ มหีางโคมลอย มีลูกเล่น เช่น ร่มชูชีพ เครื่องบินเล็ก ประทัดเล็กฯ   

       ยกเว้น ประทัดยักษ์ ลูกปิงปอง ไข่นก ประทัดจรวด ประทัดสามเหลี่ยม ประทัด ปลย.                

       พลุไฟจรวด ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรอืบ้านเรือน  

       (หากทีมใดกระท าในสิ่งตอ้งห้าม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ตัดสิทธิ์ทีมนัน้ออกจาก              

       การแขง่ขัน) 

  /2.4 การจุดไฟ... 
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2.4  การจุดไฟปล่อยโคมลอย 

 2.4.1  มีจ านวนคน  5 คน  ผู้ควบคุมจ านวน 2 คน และใช้เวลาไม่เกิน 7 นาทีต่อการ

ปล่อยโคมลอย 1 ลูก นับจากการเริ่มรมควัน/เป่าลม หรอืเมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณจนถึงเวลาปล่อยมือ

จากโคมลอย หากปล่อยมอืแล้ว ไปจับโคมลอยจะเริ่มจับเวลาตอ่ 

 2.4.2  การปล่อยโคมลอยต้องขึ้นได้ตรง และขึน้ได้สูง 

 2.4.3  กรณีที่โคมลอยเกิดการฉีกขาด อนุญาตให้มีการปะซ่อมได้นอกจุดปล่อย แล้วน า

ปล่อยในครั้งที่ 2 ต่อจากการลูกโคมลอยล าดับสุดท้าย 

2.4.4 วัสดุ  อุปกรณ์ ต่างๆ ในการแข่งขัน  (พัดลม/ ปลั๊กไฟ / อุปกรณ์ จุดควันไฟ )                

ให้ผู้เข้าร่วมการแขง่ขันจัดเตรียมมาเอง 

2.5  เรียงล าดับการปล่อยโคมลอย และปล่อยโคมลอยตามจุดที่คณะกรรมการก าหนด 

2.6  หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์ทางคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล 

หมายเหตุ : 

1.  ตัวโคมลอย หา้มใชล้วดโลหะใดๆ เป็นส่วนประกอบทั้งสิน้ 

2.  หากต้องใชล้วดโลหะส าหรับผูกติดลูกเล่น ให้ใชล้วดอ่อน ความยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตรเท่านั้น 

3.  กรณีที่มคีะแนนเท่ากัน ทีมที่ใชเ้วลาน้อยที่สุดจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า (เป็นผู้ชนะ) 

4.  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครหากมผีูส้มัครเต็มจ านวนแล้ว 

          3.  ประเภทนักเรียนนักศกึษาระดับมัธยมศกึษา  จ านวน 12 ทีม 

         3.1  ตัวโคมลอยท าด้วยกระดาษว่าว ขนาดมาตรฐาน ไม่ก าหนดส ี หา้มใชพ้ลาสตกิ 

 3.2  ลักษณะของโคมลอยจ านวนกระดาษ 72 แผ่น (ไม่รวมหาง) 

3.3  ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ มีหางโคมลอย มีลูกเล่น เช่น ร่มชูชีพ เครื่องบินเล็ก ประทัดเล็กฯ 

ยกเว้น ประทัดยักษ์ ลูกปิงปอง ไข่นก ประทัดจรวด ประทัดสามเหลี่ยม ประทัด ปลย. พลุไฟจรวด                   

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรือบ้านเรือน (หากทีมใดกระท าในสิ่งต้องห้าม 

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ตัดสิทธิ์ทีมนัน้ออกจากการแขง่ขัน) 

3.4  การจุดไฟปล่อยโคมลอย 

3.4.1  มีจ านวนคน  5 คน  ผู้ควบคุมจ านวน 2 คน และใช้เวลาไม่เกิน 7 นาทีต่อการ

ปล่อยโคมลอย 1 ลูก นับจากการเริ่มรมควัน/เป่าลม หรอืเมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณจนถึงเวลาปล่อยมือ

จากโคมลอย หากปล่อยมอืแล้ว ไปจับโคมลอยจะเริ่มจับเวลาตอ่ 

3.4.2  การปล่อยโคมลอยต้องขึ้นได้ตรง และขึน้ได้สูง 

         /3.4.3 กรณี... 
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3.4.3  กรณีที่โคมลอยเกิดการฉีกขาด อนุญาตให้มีการปะซ่อมได้นอกจุดปล่อย แล้วน า

ปล่อยในครั้งที่ 2 ต่อจากการลูกโคมลอยล าดับสุดท้าย 

3.4.4 วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการแข่งขัน  (พัดลม/ ปลั๊กไฟ/ อุปกรณ์จุดควันไฟ)                

ให้ผู้เข้าร่วมการแขง่ขันจัดเตรียมมาเอง 

3.5  เรียงล าดับการปล่อยโคมลอย และปล่อยโคมลอยตามจุดที่คณะกรรมการก าหนด 

3.6  หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์ทางคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล 

หมายเหตุ : 

 1.  ตัวโคมลอย หา้มใชล้วดโลหะใดๆ เป็นส่วนประกอบทั้งสิน้ 

2.  หากต้องใชล้วดโลหะส าหรับผูกติดลูกเล่น ให้ใชล้วดอ่อน ความยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตรเท่านั้น 

 3.  กรณีที่มคีะแนนเท่ากัน ทีมที่ใชเ้วลาน้อยที่สุดจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า (เป็นผู้ชนะ) 

4.  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครหากมผีูส้มัครเต็มจ านวนแล้ว 

รางวัลการประกวดโคมลอย  จะได้รับเงินดังนี.้- 

1. โคมลอย ประเภทประชาชนทั่วไป รับสมัคร จ านวน 10 ทีม ได้รับเงินรางวัลดังนี้.- 

รางวัลที่ 1  เงินสด  3,000 บาท 

รางวัลที่ 2  เงินสด  2,500 บาท 

รางวัลที่ 3  เงินสด  2,000 บาท 

รางวัลชมเชย     รางวัลละ 1,000 บาท 
 

2. โคมลอย ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา รับสมัคร จ านวน 10 ทีม (จ ากัดโรงเรียนละ 2 ทีม) 

ได้รับเงินรางวัลดังนี้.- 

รางวัลที่ 1  เงินสด  2,000 บาท 

รางวัลที่ 2  เงินสด  1,500 บาท 

รางวัลที่ 3  เงินสด  1,300 บาท 

รางวัลชมเชย  รางวัลละ    600 บาท 
 

3. โคมลอย ประเภทนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศกึษา รับสมัคร จ านวน 12 ทีม  

(จ ากัดโรงเรียนละ 2 ทีม) ได้รับเงนิรางวัลดังนี้.- 

รางวัลที่ 1  เงินสด  2,500 บาท 

รางวัลที่ 2  เงินสด  2,300 บาท 

รางวัลที่ 3  เงินสด  1,800 บาท 

รางวัลชมเชย  รางวัลละ    800 บาท 

/การรับสมัคร... 
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การรับสมัคร 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าจะครบจ านวนที่ก าหนด               

ในแต่ละประเภท ในวันเวลาราชการ ณ กองการศึกษา เทศบาลเมอืงล าพูน โทร. 053-511013 ตอ่ 130, 

131,133,140 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (ผู้ประสานงาน) คุณจรูญ  ยอดอุโมงค์ 

เบอร์โทรศัพท์ 085-8640496, คุณโยธิน  อินทวิวัฒน์ เบอร์โทรศัพท์ 087-0535495, คุณรณพจน์  

ละม่อม เบอร์โทรศัพท์ 081-9502668, คุณฤชากร ใจสันติ เบอร์โทรศัพท์ 083-1537097  

 

หมายเหตุ :  

1. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สมัคร 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินจ านวนที่ก าหนด 

(โดยให้แนบส าเนาบัตรประชาชนของทุกคน แนบมากับใบสมัคร) สามารถส่งโคมลอยเข้าร่วมประกวดได้

ประเภทละไม่เกิน 1 ลูก (โดยรายชื่อสมาชิกในทีม และผู้ปล่อยโคมลอย ต้องเป็นคนเดียวกับรายชื่อ          

ในใบสมัครเท่าน้ัน และห้ามซ้ ากับทีมอื่นเด็ดขาด) 

2. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่ยอมรับและเด็ดขาด 

3. คณะกรรมการสามารถระงับการปล่อยโคมลอยที่มีส่วนประกอบใด ซึ่งเห็นว่าจะท าให้เกิด

อันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลและบ้านเรือน 

4. หลักฐานในการรับเงนิรางวัล ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

5. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครผูเ้ข้าแขง่ขันเพิ่ม ณ สถานที่การแขง่ขัน 

ก าหนดการประกวดแข่งขันโคมลอย 

วันท่ี 22 พฤศจกิายน 2561 

เวลา 08.00-08.30 น. - ลงทะเบียนผูส้่งโคมลอยเข้าร่วมประกวดแขง่ขัน ณ จุดประกวด  

         วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน หากเกินเวลา               

         ที่ก าหนด จะไม่รับลงทะเบียนและตัดสิทธิ์การแขง่ขัน 

เวลา 08.30 น.   - จับฉลากหมายเลขการแขง่ขัน 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป - เริ่มการประกวดแขง่ขันโคมลอย ตามความเหมาะสม 

- ประกาศผลและมอบรางวัล 

                   / เกณฑ.์.. 

 

 





 

 

ใบสมัครการประกวดแข่งขันโคมลอย  

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 

วันที่  22  พฤศจกิายน   2561 

ณ บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน 

เขียนที่............................................................ 

วันที่ ...................เดือน.................................พ.ศ. .................... 

 ข้าพเจ้า คณะ/กลุ่ม (ชื่อทีม) .............................................................................................................. 

ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน...............คน ดังมรีายชื่อดังตอ่ไปนี้ 

1. ............................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................................. 

5. ............................................................................................................................................. 

6. ............................................................................................................................................. 

7. ............................................................................................................................................. 

มีความประสงค์ส่งโคมลอยเข้าประกวด ในการประกวดแข่งขันโคมลอย งานประเพณีลอยกระทง 

จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร 

จังหวัดล าพูน 

  1. โคมลอย ประเภทประชาชนทั่วไป   จ านวน 1 ลูก 

  2. โคมลอย ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน 1 ลูก 

  3. โคมลอย ประเภทนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศกึษา จ านวน 1 ลูก 

ข้าพเจ้า ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันโคมลอยครั้งนี้ และยอมรับการตัดสินของ

คณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ทุกประการ จึงขอส่งใบสมัครแจ้งความจ านงมายังคณะกรรมการจัดการ

แขง่ขันการประกวดโคมลอย งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 

 

ลงช่ือ......................................... หัวหนา้ทีม 

  (..................................................) 

หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 




