เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่
อากาศยาน ชุมชน และประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ สมควรกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบร่วมกัน
ของคณะกรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด จึงกําหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทําอย่างใดเพื่อให้พลุ
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ดังนี้
๑. พลุ หมายถึ ง ดอกไม้ เ พลิ ง ชนิด บรรจุ ดิน ปื น ในกระบอกไม้ไ ผ่ หรื อ ท่อ หรื อ วั ต ถุอื่ น ใด
ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อจุดแล้วมีเสียงระเบิดดังคล้ายเสียงปืน โดยอนุโลมเรียกดอกไม้เพลิงอย่างอื่นที่จุดแล้ว
มีเสียงระเบิดดังเช่นนั้นว่า พลุ
๒. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทําอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอําเภอแห่งท้องที่และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับในกรณีที่เป็นงานราชพิธี งานรัฐพิธี หรืองานที่รัฐบาลสั่งการ
โดยจัง หวั ด อํา เภอ เป็น หน่ว ยจั ด งาน ให้ดํ า เนิน การจุ ด และปล่ อ ย หรื อ กระทํ า อย่า งใดเพื่ อ ให้ พ ลุ
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
๓. กําหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อ ย หรือกระทําอย่างใดเพื่อให้พ ลุ หรือ วัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
๓.๑ ให้กระทําได้ในงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวามหาราช และ ๑๒ สิงหามหาราชินี หรืองานเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์
๓.๒ ให้ ก ระทํ า ได้ ใ นวั น เทศกาลลอยกระทง ซึ่ ง ตรงกั บ วั น ขึ้ น ๑๕ ค่ํ า เดื อ น ๑๒
ตามปฏิทินจันทรคติไทย ในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
๓.๓ ให้กระทําได้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของทุกปี ในช่วงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๓.๔ ให้กระทําได้ในเทศกาลหรืองานรื่นเริงที่มีการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี งานฌาปนกิจศพ
หรืองานอื่น ๆ ที่มีประวัติหรือมีประเพณีการจุดพลุในงานนั้นมาก่อน
๔. ห้ามจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเกิน ๕ นิ้ว ขึ้นไปสู่อากาศ
๕. สถานที่จุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ขึ้นไปสู่อากาศ
๕.๑ ให้กระทําได้ในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ เอกชน ตามที่นายอําเภอแห่งท้องที่
พิจารณาอนุญาต
๕.๒ ต้องมีระยะห่างจากสถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการก๊าซ/แก๊สไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
ห่างจากโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
๖. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในการขออนุญาตจุดและปล่อย หรือกระทําการ
อย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน
๖.๑ ผู้ข ออนุ ญาตต้ อ งยื่ น ขอรับ ใบอนุญ าตล่ ว งหน้า ก่ อ นวัน ที่ จ ะจุ ด และปล่อ ยดั งกล่ า ว
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันเพื่อให้อําเภอตรวจสอบความเหมาะสม โดยให้อําเภอแจ้งประสานท่าอากาศยานพิษณุโลก
และศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะจุดและปล่อยดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๗ วัน
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นงานฌาปนกิจศพ หรืองานอื่น ๆ ที่ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ข้างต้น และการจุดและปล่อยพลุในงานดังกล่าวนั้น
ไม่เป็นอันตรายต่ออากาศยาน ให้นายอําเภอท้องที่พิจารณาอนุญาตและดําเนินการตามความเหมาะสม
ของพื้นที่
๖.๒ ห้ามผู้ใดจําหน่ายพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในวัด โรงเรียน ทางสาธารณะ
ที่สาธารณะ หรือในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
๖.๓ พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่นํามาจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใด
เพื่อให้ขึ้นไปสู่อากาศ ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ต้องเป็นพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่นํามาจาก
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สั่ง หรือนําเข้าซึ่งดอกไม้เพลิง (แบบ ป.๒) หรือได้รับอนุญาตให้ทํา หรือค้าซึ่ง
ดอกไม้เพลิง (แบบ ป.๕)
๗. ผู้ใดกระทําการจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ขึ้นไปสู่อากาศ นอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ หรือฝ่าฝืนข้อกําหนดในประกาศนี้ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามข้อ ๕ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๘. ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ไม่ถือเป็นเหตุพ้นผิด หากการจุดและปล่อย หรือการกระทําการ
อย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ นั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยาน
ชุมชน และประชาชน
๙. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ชูชาติ กีฬาแปง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

