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ประกาศจังหวัดลําปาง
เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่
อากาศยาน ชุมชน และประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ สมควรกําหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จังหวัดลําปาง โดยความเห็นชอบร่วมกัน
ของคณะกรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด จึงกําหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใด
เพื่อให้ บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้
บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง ในกรณีที่มีประกาศหรือคําสั่งใด
ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“บั้งไฟ” หมายความถึง วัตถุที่ใช้สําหรับจุดให้พุ่งขึ้นไปสู่อากาศ ลําตัวทําจากท่อทรงกระบอก
หรือรูปร่างอย่างอื่น โดยข้างในบรรจุเชื้อเพลิงดินประสิวหรือเชื้อเพลิงอย่างอื่น และให้รวมถึงสิ่งที่ทําจากวัสดุอื่น
ที่ไม่ใช่ท่อทรงกระบอกด้วย โดยมีหางยาวเป็นไม้ไผ่หรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน ผูกมัดหรือผนึกเข้ากับลําตัว
เพื่อถ่วงดุลให้เคลื่อนที่ขึ้นไปสู่อากาศได้อย่างสมดุล หรือบางชนิดอาจไม่มีหางก็ได้ ท่อลําตัวจะเจาะรูบริเวณ
จุดศูนย์กลางหรือบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของวงท่อ เพื่อใช้จุดชนวนเชื้อเพลิง และเป็นช่องส่งแรงดั น
ของการปะทุจากข้างในท่อเพื่อขับเคลื่อนบั้งไฟให้พุ่งขึ้นไปสู่อากาศ และให้หมายความรวมถึงวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น เช่น บอกไฟ บ้องไฟ เป็นต้น
“ตะไล” หมายความถึง วัตถุที่ใช้สําหรับจุดให้พุ่งขึ้นไปสู่อากาศ ลําตัวทําจากท่อทรงกระบอก
โดยข้างในบรรจุเชื้อเพลิงดินประสิวหรือเชื้อเพลิงอย่างอื่น ไม่มีหางแต่มีปีกเป็นรูปวงกลมล้อมรอบท่อลําตัว
ปีกมีลักษณะเป็นวัสดุแผ่นบางมีขนาดกว้างพอสมดุลกับลําตัวท่อน ดัดโค้งล้อมรอบท่อ โดยมีท่อลําตัว
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ทรงกระบอก ข้างในบรรจุเชื้อเพลิงดินประสิวหรือเชื้อเพลิงอย่างอื่นวางขวางอยู่ข้างในวงปีกโดยวางตามแนว
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงปีก ปลายท่อทั้งสองข้างบรรจบกับวงปีกด้านใน ท่อลําตัวเจาะรูเพื่อเป็นที่จุดชนวน
เชื้อเพลิงและเพื่อส่งแรงดันของการปะทุจากข้างในท่อเพื่อขับเคลื่อนตะไลให้พุ่งขึ้นไปสู่อากาศ และให้หมายความ
รวมถึงวัตถุอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น เช่น บอกไฟจะก่า บอกไฟจักจั่น เป็นต้น
“พลุ” หมายความถึง ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง บรรจุดินปืนหรือเชื้อเพลิงอย่างอื่นในกระบอกไม้ไผ่
หรือท่อหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เมื่อจุดแล้วจะมีเสียงแตกดังคล้ายเสียงระเบิด โดยอาจมีแสง สี
พุ่งขึ้นไปสู่อากาศด้วยหรือไม่ก็ได้ และให้หมายความรวมถึงดอกไม้เพลิงอย่างอื่นที่จุดแล้วมีเสียงระเบิด
ดังเช่นว่านั้นด้วย ซึ่งการผลิต การทํา การสั่งนําเข้า การค้าหรือการจําหน่าย ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน
“โคมลอย โคมไฟ โคมควัน” หมายความถึง วัตถุน้ําหนักเบาคล้ายบอลลูน ที่มีทั้งลักษณะ
ทรงกระบอก ทรงเหลี่ยม หรือที่คล้ายคลึงกัน โดยข้างในโคมจะกลวงเพื่อบรรจุควัน ก๊าซบางชนิด
หรือใส่เชื้อเพลิงแล้วจุดไฟไว้ภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อให้เกิดก๊าชที่มีน้ําหนักเบาและสามารถผลักดันหรือพาโคม
ให้ลอยขึ้นไปสู่อากาศได้ และให้หมายความรวมถึงวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
เช่น ว่าวไฟ ว่าวควัน เป็นต้น
ข้อ ๕ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดจุ ด และปล่ อ ย หรื อ กระทํ า การอย่ า งใดเพื่ อ ให้ บั้ ง ไฟ ตะไล พลุ
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุ อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากนายอําเภอแห่งท้องที่ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศนี้
ผู้ใดกระทําการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใด ตามที่กล่าวในวรรคหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนายอําเภอแห่งท้องที่ หรือโดยฝ่าฝืนข้อกําหนดในประกาศนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามข้อ ๕ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ความตามวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การจุ ด และปล่ อ ยในงานที่ จั ง หวั ด และหรื อ อํ า เภอ
เป็นผู้จัดให้มีขึ้น
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับบั้งไฟ ตะไล ที่มีน้ําหนักลําตัว ส่วนควบและอุปกรณ์รวมกัน
ไม่เกิน ๕๐๐ กรัม และไม่รวมถึงพลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
ข้อ ๖ การขออนุ ญ าตจุด และปล่ อ ย หรื อ กระทํ า การอย่ า งใดเพื่ อ ให้ บั้ งไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศตามประกาศนี้ ให้เจ้าของ
หรือผู้จัดให้มีการจุดหรือปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
เป็นผู้ขออนุญาตต่อนายอําเภอแห่งท้องที่ที่จะจุดและปล่อยดังกล่าว ซึ่งผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง โดยให้
ขออนุ ญ าตก่ อ นวั น จุ ด และปล่ อ ยไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ วั น ยกเว้ น การจุ ด พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน ในงานพิธีกรรมเกี่ยวกับการจัดการศพให้ยื่นขออนุญาตก่อนวันจุด

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๗ บรรดาการได้รับอนุญาตทั้งหลายตามประกาศนี้ ไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้ได้รับอนุญาต
หลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายอื่น หากการจุดและปล่อยหรือกระทําการอื่นใดนั้น ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่อากาศยาน อาคาร สถานที่ราชการ หรือเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย
หรือทรัพย์สินของประชาชน
หมวด ๑
บั้งไฟ
ข้อ ๘ กําหนดห้วงระยะเวลาในการจุดและปล่อยบั้งไฟ หรือวัตถุอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน
ให้ปรากฏตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การจั ด งานประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟ ให้ ก ระทํ า ได้ ใ นห้ ว งเดื อ นหกตามปฏิ ทิ น จั น ทรคติ ไ ทย
นับตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๖ ถึง วันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ของทุกปี (ขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๘ เหนือ
ถึง แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ เหนือ) เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามความเหมาะสมตาม (๓)
(๒) การอนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จะอนุญาตแต่เฉพาะหมู่บ้าน
ที่เคยมีประวัติการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟมาก่อนเท่านั้น โดยอนุญาตให้จุดและปล่อยได้เพียง ๑ วันต่อปี
ภายในห้วงระยะเวลาตามที่กําหนดใน (๑)
(๓) หมู่บ้านใดที่เคยมีประวัติการจุดและปล่อยบั้งไฟตามประเพณีความเชื่อ นอกเหนือจาก
ห้วงเวลาตาม (๑) อันเป็นการเฉพาะตามเหตุผลความเชื่อของประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ นายอําเภอแห่งท้องที่
อาจพิจารณาอนุญาตได้ตามสมควร โดยจํากัดให้จุดและปล่อยได้เพียง ๑ วันต่อปี
(๔) การจุดและปล่อยบั้งไฟ ให้กระทําในระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา
(๕) กรณีมีการเสด็จพระราชดําเนินของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระบรมวงศานุวงศ์
ในพื้นที่จังหวัดลําปาง หรือในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยทางเครื่องบินพระที่นั่ง ให้งดการจุดและปล่อยบั้งไฟ
โดยเด็ดขาด โดยให้เลื่อนการจุดหรือปล่อยบั้งไฟออกไปตามที่นายอําเภอเห็นสมควร รวมทั้งหากมีกรณี
จําเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุอันสมควรเพื่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัยหรือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแห่งท้องที่นั้น มีอํานาจสั่งให้งดหรือเลื่อนการจัดงานหรือการจุด
และปล่อยบั้งไฟไปในวันอื่นนอกจากวันที่อนุญาตตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๙ กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนบั้งไฟหรือวัตถุอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน
(๑) บั้งไฟที่จะใช้ในการจุดและปล่อยต้องผลิตจากวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีน้ําหนักเบา และไม่มี
ส่วนผสมของโลหะ เว้นแต่ลวดที่ใช้มัดหรือยึดท่อลําตัวเข้ากับหางบั้งไฟ
(๒) สารเคมีที่ผลิตเป็นเชื้อเพลิงของบั้งไฟ จะต้องเป็นโพแทสเซียม (KNO๓) หรือสารดินประสิว
โดยไม่อนุญาตให้ใช้สารชนิดอื่นที่ไหม้ปะทุได้ในระดับแรงดันที่สูงกว่าสารดังกล่าว เนื่องจากอาจเกิด
การระเบิดอย่างรุนแรง หรืออาจทําให้บั้งไฟขึ้นสู่อากาศได้สูงจนเกิดอันตรายต่อเครื่องบินขณะบินผ่านได้
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(๓) ขนาดเส้ นผ่ า ศู นย์ ก ลางวงในของท่อ ลํ า ตัว บั้ งไฟหรือ วั สดุ อื่ น ใดที่ ใช้ แ ทนท่ อ ซึ่ง ใช้บ รรจุ
เชื้อเพลิงของบั้งไฟ ต้องมีขนาดไม่เกิน ๓.๕ นิ้ว
(๔) อนุ ญ าตให้ จุ ด และปล่ อ ยบั้ ง ไฟ หรื อ กระทํ า การอย่ า งใดเพื่ อ ให้ บั้ ง ไฟหรื อ วั ต ถุ อื่ น ใด
ที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศในแต่ละหมู่บ้าน ให้จุดและปล่อยได้จํานวนไม่เกิน ๑๕ บั้งต่อหนึ่งวัน
ข้อ ๑๐ สถานที่จุดและปล่อยบั้งไฟหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือกระทําการอย่างใด
เพื่อให้บั้งไฟหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ให้กระทําได้ในสถานที่ที่นายอําเภอแห่งท้องที่อนุญาต
ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในเส้นทางการบิน และไม่อยู่ในเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง กําหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินลําปาง ในท้องที่อําเภอเมืองลําปาง และอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ หรือฉบับที่แก้ไขต่อไป
โดยเด็ดขาด
ข้อ ๑๑ มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นการพนัน
(๑) ห้ามจัดให้มีการพนันขันต่อในการจุดและปล่อยบั้งไฟหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
(๒) ในการจุ ด และปล่ อ ยบั้ ง ไฟหรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารนั บ คะแนน
การจับเวลา การขานเวลา การขานตัวเลขอื่น ๆ หรือกระทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด อันเป็นการบ่งชี้
ถึงการบอกเวลาการขึ้นลงหรือความสูงต่ําของบั้งไฟ หรือกระทําการอื่นใดอันเป็นข้อชี้ขาดให้แพ้ชนะกัน
(๓) ห้ า มจํ า หน่ า ยบั ต รค่ า เข้ า ชม หรื อ เรี ย กเก็ บ ค่ า เข้ า ชมในการจุ ด และปล่ อ ยบั้ ง ไฟ
หรื อ กระทําการ อื่ น ใดในลัก ษณะแอบแฝงเพื่ อ เก็บ ค่าเข้ าชมหรื อหารายได้ โดยมิ ช อบ เช่ น จั ดให้ มี
การเรี่ยไรหน้างาน การแจกซองฎีกาผ้าป่า การตั้งตู้รับบริจาค หรือการบังคับเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าชมงาน
โดยวิธีอื่นใด
ข้อ ๑๒ มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน
(๑) ผู้ได้รับอนุญาตตามความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ต้องนําใบอนุญาตมาแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อจะทําการจุดและปล่อยบั้งไฟ
(๒) ผู้ได้รับอนุญาตตามความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ต้องนําเลขที่ใบอนุญาตไปเขียนหรือประทับ
หรือโดยวิธีอื่นใดลงในบั้งไฟในตําแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยจะต้องเป็นตําแหน่ง
หรือส่วนที่เหลืออยู่เมื่อบั้งไฟตกลงมาสู่พื้นดินหลังการจุดและปล่อย ซึ่งการเขียนหรือประทับหรือโดยวิธี
อื่นใดดังกล่าวให้ใช้สี น้ําหมึก หรือสารเคมีอื่นใดที่ทนต่อความร้อนและขูดลบออกได้ยาก
(๓) ฐานสําหรับจุดบั้งไฟ จะต้องมีความชันหรือความลาดเอียงที่เหมาะสม โดยประการ
ที่จะไม่ทําให้เกิดภยันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟต่อผู้เข้าชมงานหรือประชาชนในละแวกใกล้เคียง
(๔) ผู้ได้รับอนุญาต ต้องจัดสถานที่จุดและปล่อยบั้งไฟให้มีความปลอดภัย โดยต้องกันหรือจัดให้
ผู้เข้าชมหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ห่างจากฐานจุดและปล่อยดังกล่าวในระยะไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
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(๕) นายอําเภออาจพิจารณาให้ผู้ยื่นขออนุญาตจุดหรือปล่อยบั้งไฟ จัดให้มีสัญญาประกันภัย
เพื่อนําเงินมาชดใช้ความเสียหาย กรณีเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจุดหรือปล่อยบั้งไฟ
หรือวัตถุอื่นที่คล้ายกัน ไว้ดว้ ยก็ได้
(๖) ห้ามปิดกั้นทางสาธารณะ หรือทางหรือสถานที่เข้าสู่บริเวณงานหรือสถานที่จัดงาน
(๗) ผู้ควบคุมการจุดหรือปล่อยบั้งไฟต้องแจ้งให้หอบังคับการบินทราบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
ก่อนเริ่มทําการจุดหรือปล่อยบั้งไฟ และแจ้งอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการจุดหรือปล่อยบังไฟทุกครั้ง และต้องเฝ้าฟัง
การติดต่อจากหอบังคับการบินตลอดเวลา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๑) ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางประกาศกําหนด
หมวด ๒
ตะไล
ข้อ ๑๓ การจุดและปล่อย หรือกระทําการอื่นใดให้ตะไลหรือสิ่งอื่นใดอันคล้ายตะไลขึ้นไปสู่อากาศ
สามารถกระทํ า ได้ ใ นเทศกาลหรื อ ในวาระโอกาสอั น สํ า คั ญ หรื อ ตามประเพณี ค วามเชื่ อ ของหมู่ บ้ า น
หรือชุมชนใด ๆ โดยไม่จํากัดห้วงระยะเวลา แต่จะต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมและได้รับอนุญาตจาก
นายอําเภอแห่งท้องที่ที่จะจุดและปล่อยตามประกาศนี้
ข้อ ๑๔ ให้นําความในหมวด ๑ ข้อ ๘ (๔) และ (๕) ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
ของประกาศนี้ มาใช้บังคับกับการจุดและปล่อยตะไล โดยอนุโลม
หมวด ๓
พลุ
ข้อ ๑๕ กําหนดระยะเวลาหรือห้วงเวลาในการจุดและปล่อย
(๑) ให้กระทําได้ในงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ หรืองานสดุดีเฉลิมพระเกียรติอื่น ๆ ตามเวลาและตามจํานวน
ที่เห็นสมควรหรือตามที่ทางราชการกําหนด
(๒) ให้กระทําได้ในเทศกาลวันลอยกระทง โดยให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา หรือตามที่นายอําเภอพิจารณาเห็นสมควรตามความเหมาะสม
(๓) ให้กระทําได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี
โดยให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี
หรือตามที่นายอําเภอพิจารณาเห็นสมควรตามความเหมาะสม
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(๔) ให้กระทําได้ในงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงอื่นที่มีการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีงานพิธีกรรม
เกี่ยวกับงานศพ หรืองานอื่น ๆ ที่มีประวัติหรือมีประเพณีการจุดพลุในงานนั้นมาก่อน รวมทั้งในพิธีเปิดงาน
ที่ ท างราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ มี ขึ้ น หรื อ ตามที่ น ายอํ า เภอพิ จ ารณาเห็ น สมควร
ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๖ อนุญาตให้จุดพลุที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เกิน ๔ นิ้ว
ข้อ ๑๗ กํา หนดสถานที่ จุด และปล่ อ ย หรื อ กระทํ าการอย่ า งใดเพื่อ ให้ พ ลุ ห รือ วั ต ถุอื่ น ใด
ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
(๑) ให้กระทําได้ในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ เอกชน ตามที่นายอําเภอแห่งท้องที่
พิจารณาอนุญาต
(๒) สถานที่จุดและปล่อยพลุ ต้องไม่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ํามันในระยะ ๓๐๐ เมตร
หรือโรงพยาบาลใด ๆ ในระยะ ๓๐๐ เมตร ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของนายอําเภอ
(๓) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องกําหนด/จัดทําขอบเขตบริเวณที่จุดและปล่อยพลุ ให้เห็นอย่างชัดเจน
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณที่จุดหรือปล่อยพลุดังกล่าว
(๔) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องควบคุม ดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่จุดและปล่อยพลุ
จั ด ทํ า ที่ ยึ ด ท่ อ /กระบอกพลุ ที่ จ ะทํ า การจุ ด ให้ แ น่ น หนา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ขณะที่ ทํ า การจุ ด
รวมถึงจัดเตรียมถังดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงไว้ให้พร้อมสําหรับนํามาใช้ได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีเหตุ
ข้อ ๑๘ มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน
(๑) ห้ามผู้ใดจําหน่ายพลุในวัด โรงเรียน ทางสาธารณะ สาธารณสถาน หรือในสถานที่
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ค้าดอกไม้เพลิง
(๒) พลุที่จะนํามาจุดและปล่อยตามประกาศนี้ ต้องเป็นพลุที่นํามาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สั่ง
หรือนําเข้าซึ่งดอกไม้เพลิง (ตามแบบ ป.๒) หรือได้รับอนุญาตให้ทําหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง (ตามแบบ ป.๕)
ข้อ ๑๙ ให้นําความในหมวด ๑ ข้อ ๘ (๕) ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ของประกาศนี้ มาใช้บังคับ
กับการจุดและปล่อยพลุโดยอนุโลม
หมวด ๔
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
ข้อ ๒๐ ชนิด ขนาด และจํานวนของโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งจะทําการจุดและปล่อยนั้น จะต้องมีขนาดและรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เลขที่ มผช. ๘๐๘/๒๕๕๒ ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิก
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ฉบับที่ ๑๕๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒) โคมลอย ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง
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(๑) ตัวโคมลอยหรือโคมไฟต้องมีปริมาตรไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน
๙๐ เซนติเมตร สูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนติเมตร และทําจากวัสดุธรรมชาติ
(๒) ส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงของโคมลอยหรือโคมไฟให้ทําจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้งหรือพาราฟิน
น้ําหนักไม่เกิน ๕๕ กรัม ระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน ๘ นาที โดยยึดติดกับตัวโคมด้วยเชือกทนไฟ
หรือลวดอ่อนเพื่อเป็นส่วนยึดเชื้อเพลิง กรณีที่ใช้ลวดอ่อนต้องเป็นลวดอ่อนเบอร์ ๒๔ (เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ ๐.๕ มิลลิเมตร) จํานวน ๒ เส้น ความยาวเส้นละไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และผูกโยง
ยึดกับตัวโคมด้วยเชือกที่ไม่ใช่เชือกไนล่อน
(๓) โคมควันต้องทําจากกระดาษว่าวขนาดกว้าง x ยาว ไม่เกิน ๕๐ x ๗๕ เซนติเมตร/แผ่น
จํานวนกระดาษไม่เกิน ๗๒ แผ่น/โคม ขนาดความกว้างของปากโคมควันเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
๖๐ เซนติเมตร และหลีกเลี่ยงการใช้สีกระดาษว่าวที่มีลักษณะคล้ายกับสีของท้องฟ้า เช่น สีฟ้า ขาว และเทา
(๔) ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมลอย โคมไฟ โคมควันขณะปล่อย
(๕) จํานวนการจุดและปล่อยให้อยู่ในดุลพินิจของนายอําเภอ
ข้อ ๒๑ กําหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน
(๑) ให้กระทําได้ในวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย
ในแต่ ละปี โดยให้ จุดและปล่ อยได้ ในช่ วงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิ กา เป็น ต้น ไป ยกเว้ นโคมควัน ให้จุ ด
และปล่อยในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา
(๒) ให้ ก ระทํ า ได้ ใ นเทศกาลส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ ในวั น ที่ ๓๑ ธั น วาคมของทุ ก ปี
โดยให้จุดและปล่อยได้ในช่วงเวลาตาม (๑)
ข้อ ๒๒ สถานที่จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) สถานที่ จุ ด และปล่ อ ยโคมลอย โคมไฟ โคมควั น หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น
ให้กระทําได้ ในสถานที่ที่นายอําเภอแห่งท้องที่อนุญาตและจะต้องไม่อยู่ในเส้นทางการบิน และไม่อยู่
ในเขตปลอดภัยทางเดินอากาศตามข้อ ๑๐
(๒) พื้นที่อื่นให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจากนายอําเภอแห่งท้องที่ โดยให้นายอําเภอระบุพื้นที่
การจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันให้ชัดเจนถึงขอบเขตปริมณฑล
ในการอนุญาตให้จุดและปล่อย
ข้อ ๒๓ ให้นําความในหมวด ๑ ข้อ ๑๑ ของประกาศนี้ มาใช้บังคับกับการจุดและปล่อย
โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน
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(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดอันคล้ายคลึงกันในวัด
สถานศึกษา ทางสาธารณะหรือที่สาธารณสถาน เว้นแต่เป็นพื้นที่ที่นายอําเภอระบุไว้ตามข้อ ๒๒ (๒)
(๒) ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีผู้ประสานการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใด
อันคล้ายคลึงกันที่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทําหน้าที่ในการแจ้งศูนย์ควบคุมการบิน
หรือท่าอากาศยานตลอดเวลาที่จุดและปล่อ ย พร้อมทั้งแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการบินทราบเมื่อเสร็จสิ้น
การจุดและปล่อย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สามารถ ลอยฟ้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง

