
 
ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน 

เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑการประกวดปลอยโคมลอย  

ในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำป 2564 

…………………………………………………………. 

 ดวยเทศบาลเมืองลำพูน ไดบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ  สถานศึกษา องคกร ภาคี เครือขายชมุชน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำป 2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 โดยจัดใหมีการประกวดปลอยโคมลอย ซึ่งชาวบานทั่วไปมีความเชื่อวา การปลอยโคมลอยเปนการปลอย

เคราะหกรรม สิ่งที่ไมดีไมงามใหลอยออกไปจากชีวิต และนำเอาเคราะหรายภัยพิบัติตางๆ ออกไปจากหมูบาน 

นอกจากนี้ ยังถือกันวาเปนการถวายแตพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระเกศแกวจุฬามณีบนสรวง

สวรรค และเปนการสรางความสนุกสนานสามัคคีภายในหมู บานอีกดวย อีกทั ้งยังเปนการสงเสริมอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป ตลอดจนเปนการสงเสริมทางดานเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยวของจังหวัดลำพูน 

 ดังนั้น เพื่อใหการจัดงานดังกลาวดำเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดงาน             

จึงประกาศระเบียบและหลักเกณฑการประกวดโคมลอย ประจำป 2564 ดังน้ี.- 

การประกวดโคมลอย แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. โคมลอย ประเภทนักเรียน/นักศึกษา  

2. โคมลอย ประเภทประชาชนทั่วไป (รูปแบบแฟนซี) 

หลักเกณฑการประกวดโคมลอย 

 1. ประเภทนักเรียน/ นักศึกษา 

 1.1  ตัวโคมลอยทำดวยกระดาษวาว ขนาดมาตรฐาน ไมกำหนดสี  หามใชพลาสติก 

1.2  โคมลอยจำนวนกระดาษไมนอยกวา 72 แผน (ไมรวมหาง) 

 1.3  สวนประกอบอื่นๆ ไดแก มีหางโคมลอย มีลูกเลน เชน รมชูชีพ เครื่องบินเล็ก ประทัดเล็กฯ 

ยกเวน ประทัดยักษ ลูกปงปอง ไขนก ประทัดจรวด ประทัดสามเหลี่ยม ประทัด ปลย. พลุไฟจรวด  ซึ่งสิ่งเหลาน้ี            

ไมกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายแกบุคคลหรือบานเรือน (หากทีมใดกระทำในสิ่งตองหาม คณะกรรมการ           

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการตัดสิทธ์ิทีมน้ันออกจากการแขงขัน) 

      1.4  การจุดไฟปลอยโคมลอย 

                / 1.4.1 มีจำนวน... 
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 1.4.1  มีจำนวนคนไมเกิน 5 คน ผูควบคุมจำนวน 2 คน และใชเวลาไมเกิน 7 นาทีตอการ

ปลอยโคมลอย 1 ลูก นับจากการเริ่มรมควัน/ เปาลม หรือเมื่อคณะกรรมการใหสัญญาณจนถึงเวลาปลอยมือ                

จากโคมลอย หากปลอยมือแลว ไปจับโคมลอยจะเริ่มจับเวลาตอ 

                      1.4.2  การปลอยโคมลอยตองข้ึนไดตรง และข้ึนไดสูง 

                      1.4.3  กรณีที่โคมลอยเกิดการฉีกขาด อนุญาตใหมีการปะซอมไดนอกจุดปลอย แลวนำปลอย 

ในครั้งที่ 2 ตอจากการลูกโคมลอยลำดับสุดทาย 

1.4.4  วัสดุ อุปกรณตางๆ ในการแขงขัน (พัดลม/ ปลัก๊ไฟ/ อุปกรณจุดควันไฟ) ใหผูเขารวม

การแขงขันจัดเตรียมมาเอง 

 1.5  เรียงลำดับการปลอยโคมลอย และปลอยโคมลอยตามจุดที่คณะกรรมการกำหนด 

1.6  หากคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑ ทางคณะกรรมการของสงวนสิทธ์ิในการใหรางวัล 

หมายเหตุ : 

1.  ตัวโคมลอย หามใชลวดโลหะใดๆ เปนสวนประกอบทั้งสิ้น 

 2.  หากตองใชลวดโลหะสำหรับผูกติดลูกเลน ใหใชลวดออน ความยาวไมเกิน 20 เซนติเมตรเทาน้ัน 

 3.  กรณีที่มีคะแนนเทากัน ทีมที่ใชเวลานอยที่สุดจะอยูในระดับที่สูงกวา (เปนผูชนะ) 

 4.  คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการรับสมัครหากมีผูสมัครเต็มจำนวนแลว 

2.  ประเภทประชาชนท่ัวไป (รูปแบบแฟนซี) 

2.1  ตัวโคมลอยทำดวยกระดาษวาว ขนาดมาตรฐาน ไมกำหนดสี  หามใชพลาสติก 

2.2  โคมลอยจำนวนกระดาษ 144 แผน ข้ึนไป 

2.3  สวนประกอบอื่นๆ ไดแก มีหางโคมลอย มีลูกเลน เชน รมชูชีพ เครื่องบินเล็ก ประทัดเล็กฯ 

ยกเวน ประทัดยักษ ลูกปงปอง ไขนก ประทัดจรวด ประทัดสามเหลี่ยม ประทัด ปลย. พลุไฟจรวด ซึ่งสิ่งเหลาน้ีไม

กอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายแกบุคคลหรือบานเรือน (หากทีมใดกระทำในสิ่งตองหาม คณะกรรมการขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการตัดสิทธ์ิทีมน้ันออกจากการแขงขัน) 

2.4  การจุดไฟปลอยโคมลอย 

2.4.1  มีจำนวนคนไมเกิน 5 คน และใชเวลาไมเกิน 10 นาทีตอการปลอยโคมลอย 1 ลูก นับ

จากการเริ่มรมควัน/ เปาลม หรือเมื่อคณะกรรมการใหสัญญาณจนถึงเวลาปลอยมือจากโคมลอย หากปลอยมือแลว

ไปจับโคมลอยจะเริ่มจับเวลาตอ 

2.4.2  การปลอยโคมลอยตองข้ึนไดตรง และข้ึนไดสูง 

         2.4.3  กรณีที่โคมลอยเกิดการฉีกขาด อนุญาตใหมีการปะซอมไดนอกจุดปลอย แลวนำปลอย

ในครั้งที่ 2 ตอจากการลูกโคมลอยลำดับสุดทาย                         

            / 3.4.4 วัสดุ... 
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4.4.4  วัสดุ อุปกรณตางๆ ในการแขงขัน (พัดลม/ ปลั๊กไฟ/ อุปกรณจุดควันไฟ) ใหผูเขารวม

การแขงขันจัดเตรียมมาเอง 

2.5  เรียงลำดับการปลอยโคมลอย และปลอยโคมลอยตามจุดที่คณะกรรมการกำหนด 

2.6  หากคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑ ทางคณะกรรมการของสงวนสิทธ์ิในการใหรางวัล 

       2.7  รูปแบบโคมลอย เปนแบบแฟนซี ตองไมเปนทรงธรรมดา เชน ทรงสี่เหลี่ยม, ทรงกรวย 
 

หมายเหตุ : 

1.  ตัวโคมลอย หามใชลวดโลหะใดๆ เปนสวนประกอบทั้งสิ้น 

 2.  หากตองใชลวดโลหะสำหรับผูกติดลูกเลน ใหใชลวดออน ความยาวไมเกิน 20 เซนติเมตรเทาน้ัน 

 3.  กรณีที่มีคะแนนเทากัน ทีมที่ใชเวลานอยที่สุดจะอยูในระดับที่สูงกวา (เปนผูชนะ) 

 4.  คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการรับสมัครหากมีผูสมัครเต็มจำนวนแลว 
 

รางวัลการประกวดโคมลอย   จะไดรับเงินดังน้ี.- 

 1.  โคมลอย ประเภทนักเรียน/ นักศึกษา รับสมัคร จำนวน 10 ทีม ไดรับเงินรางวัลดังน้ี.- 

รางวัลชนะอันดับ 1      เงินสด 3,000    บาท 

รางวัลชนะอันดับ 2      เงินสด 2,500   บาท 

รางวัลชนะอันดับ 3      เงินสด 2,000   บาท 

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เงินสด 7,000   บาท 

 2.  โคมลอย ประเภทประชาชนทั่วไป (รูปแบบแฟนซี) รับสมัคร จำนวน 10 ทีม ไดรับเงินรางวัลดังน้ี.- 

รางวัลชนะอันดับ 1      เงินสด 15,000   บาท 

รางวัลชนะอันดับ 2      เงินสด 12,000   บาท 

รางวัลชนะอันดับ 3      เงินสด 10,000   บาท 

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท       เงินสด 35,000   บาท 

การรับสมัคร 

รับสมัครต้ังแตบัดน้ี จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกวาจะครบจำนวนที่กำหนดในแตละ

ประเภท ในวันเวลาราชการ ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน โทร. 053-511013 ตอ 130, 131, 133, 

140 ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

1.  นางศิรินารถ  โพธ์ิอยู เบอรโทรศัพท 081-5682865 

2.  นายคุณากร  ตะอุน เบอรโทรศัพท 084-1723559 

 

                                 / หมายเหตุ... 



-4- 

 

หมายเหตุ :  

1.  ข้ันตอนการสมัครเขารวมกิจกรรม ผูสมัคร 1 ทีม ประกอบดวยสมาชิกไมเกินจำนวนที่กำหนด (โดยให

แนบสำเนาบัตรประชาชนของทุกคน พรอมท้ังสงรูปแบบโคมลอยท่ีใชในการประกวดและระบุจำนวนกระดาษท่ี

ใชจัดทำ แนบมากับใบสมัคร) สามารถสงโคมลอยเขารวมประกวดไดประเภทละไมเกิน 1 ลูก (โดยรายชื่อสมาชกิ

ในทีม และผูปลอยโคมลอย ตองเปนคนเดียวกับรายชื่อในใบสมัครเทานั้น และหามซ้ำกับทีมอ่ืนเด็ดขาด) 

2.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

3.  คณะกรรมการสามารถระงับการปลอยโคมลอยที่มสีวนประกอบใด ซึ่งเห็นวาจะทำใหเกิดอันตรายหรอื

ความเสียหายแกบุคคลและบานเรือนได 

4.  หลักฐานในการรับเงินรางวัล ไดแก สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกตอง 

5.  รูปแบบโคมลอยใหเปนไปตามคุณสมบัติที่กำหนดในระเบียบหลักเกณฑ หากไมเปนไปตามระเบียบ 

ทางคณะกรรมการขอตัดสิทธ์ิในการใหรางวัล 

5.  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6.  คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิไมรับสมัครผูเขาแขงขันเพิ่ม ณ สถานที่การแขงขัน 

กำหนดการประกวดปลอยโคมลอย 

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 เวลา 08.00-08.30 น.      - ลงทะเบียนผูเขารวมประกวด ณ จุดประกวดปลอยโคมลอย 
           บริเวณศาลาบาตรทางทิศใตของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร   
           หากเลยเวลาที่กำหนดจะไมรับลงทะเบียน และตัดสิทธ์ิการแขงขันทันที 
 เวลา 08.30 น.       - จับสลากเพื่อจัดลำดับการแขงขัน 
 เวลา 09.00 น.       - พิธีการประกวดปลอยโคมลอย 
 เวลา 09.30 น. เปนตนไป      - เริ่มการประกวดปลอยโคมลอย ตามความเหมาะสม 
          - ประกาศผลและมอบรางวัล 

เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 1.  ระยะเวลาตามที่กำหนดในแตละประเภท (ถาเกินเวลาจะถูกตัดนาทีละ 1 คะแนน)     10   คะแนน 

 2.  รูปทรง สีสัน ความคิดสรางสรรค               30   คะแนน 

 3.  ความสมบูรณของโคมลอย  50  คะแนน  ประกอบดวย 

   -  ลูกเลน (หามตกถึงพื้นดิน)  20 คะแนน 

   -  หาง     10  คะแนน 

   -  โคมลอยข้ึนสูทองฟา   20 คะแนน 

 4.  การรักษาความสะอาด                        10   คะแนน  

 

                       / ทั้งน้ี... 
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