เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา้ ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย
และการดูแ ลรักษาความสงบเรี ยบร้อ ยของประชาชนในการจุด และปล่อ ย หรื อกระทําการอย่ างใด
เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๓ ฉบับ นั้น
เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมาตรา ๕๙/๑
ของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทําการใดเพื่อให้บั้งไฟ
พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวน
หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ หรือปฏิบัติการของอากาศยานภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๑๐๙/๑ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญ ญั ติ การเดิ น อากาศ (ฉบั บ ที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กํ า หนดว่ า ผู้ ใ ดจุ ด
และปล่อยหรือกระทําการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ วัตถุอื่นใด
ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ขึ้ น ไปสู่ อ ากาศ ซึ่ ง เป็ น การรบกวนหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ การเดิ น อากาศ
หรือปฏิบัติการของอากาศยานภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๙/๑
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มีผลให้นายอําเภอท้องที่
ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ใดจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลลอยกระทง และทุกช่วงเทศกาลอื่น
เช่น การจัดกิจกรรมลอยกระทง หรือประเพณีอื่น ๆ ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลกที่ออกโดยอาศัยอํานาจของ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้อีก
เนื่องจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้มีบทบัญญัติยกเว้นในการใช้อํานาจของนายอําเภอ
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่อย่างใด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา้ ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุงประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย
และการดูแ ลรักษาความสงบเรี ยบร้อ ยของประชาชนในการจุด และปล่อ ย หรื อกระทําการอย่ างใด
เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ
ทั้ง ๓ ฉบับ ให้ถูกต้อง สอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙/๑ และมาตรา ๑๐๙/๑
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จังหวัดพิษณุโลก
จึ ง กํ า หนดมาตรการป้ อ งกั น และการรั ก ษาความปลอดภั ย และการดู แ ลรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
ของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทําอย่างใดเพื่อให้พลุ บั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การอนุญาตให้จุดและปล่อยพลุตามข้อ ๒ ของประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการป้องกัน
และการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย
หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
ห้ามมิให้อนุญาตให้ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทําการใดเพื่อให้พลุหรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ
ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ หรือปฏิบัติการของอากาศยานภายในเขตปลอดภัย
ในการเดิ น อากาศตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙/๑ และมาตรา ๑๐๙/๑ ของพระราชบั ญ ญั ติ
การเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ (ฉบั บ ที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเขต
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งสนามบิ น พิ ษ ณุ โ ลก เป็ น เขตปลอดภั ย ในการเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวั น ที่
๓ มกราคม ๒๕๓๕ ซึ่ ง ได้ กํ า หนดเขตบริ เ วณใกล้ เ คี ย งสนามบิ น พิ ษ ณุ โ ลกเป็ น เขตปลอดภั ย
ในการเดินอากาศ ดังนี้
๑) อําเภอพรหมพิราม ตําบลมะตูม
๒) อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลบ้านกร่าง ตําบลจอมทอง ตําบลพลายชุมพล ตําบลหัวรอ
ตําบลบ้านคลอง ตําบลในเมือง ตําบลอรัญญิก ตําบลสมอแข
ตําบลท่าทอง ตําบลวัดจันทร์ ตําบลท่าโพธิ์ ตําบลบึงพระ
ตําบลวัดพริก

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา้ ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓) อําเภอวังทอง
ตําบลวังพิกุล ตําบลแม่ระกา
๔) อําเภอบางกระทุ่ม ตําบลท่าตาล ตําบลนครป่าหมาก
๒. การอนุญ าตให้จุ ด และปล่อ ยบั้ งไฟ ตะไล ตามข้อ ๑ ของประกาศจัง หวัด พิษ ณุโ ลก
เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ห้ามมิให้อนุญาตให้ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทําการใดเพื่อให้บั้งไฟ
ตะไล หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ
หรือปฏิบัติการของอากาศยานภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙/๑
และมาตรา ๑๐๙/๑ ของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง กําหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินพิษณุโลก เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๕
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๕ ซึ่งได้กําหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินพิษณุโลกเป็นเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ ดังนี้
๑) อําเภอพรหมพิราม ตําบลมะตูม
๒) อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลบ้านกร่าง ตําบลจอมทอง ตําบลพลายชุมพล ตําบลหัวรอ
ตําบลบ้านคลอง ตําบลในเมือง ตําบลอรัญญิก ตําบลสมอแข
ตําบลท่าทอง ตําบลวัดจันทร์ ตําบลท่าโพธิ์ ตําบลบึงพระ
ตําบลวัดพริก
๓) อําเภอวังทอง
ตําบลวังพิกุล ตําบลแม่ระกา
๔) อําเภอบางกระทุ่ม ตําบลท่าตาล ตําบลนครป่าหมาก
๓. การอนุญาตให้จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน ตามข้อ ๑ ของประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อย โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ลงวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ห้ามมิให้อนุญาตให้ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทําการใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๔๔ ง
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หรือปฏิบัติการของอากาศยานภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙/๑
และมาตรา ๑๐๙/๑ ของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง กําหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินพิษณุโลก เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๕
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๕ ซึ่งได้กําหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินพิษณุโลกเป็นเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ ดังนี้
๑) อําเภอพรหมพิราม ตําบลมะตูม
๒) อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลบ้านกร่าง ตําบลจอมทอง ตําบลพลายชุมพล ตําบลหัวรอ
ตําบลบ้านคลอง ตําบลในเมือง ตําบลอรัญญิก ตําบลสมอแข
ตําบลท่าทอง ตําบลวัดจันทร์ ตําบลท่าโพธิ์ ตําบลบึงพระ
ตําบลวัดพริก
๓) อําเภอวังทอง
ตําบลวังพิกุล ตําบลแม่ระกา
๔) อําเภอบางกระทุ่ม ตําบลท่าตาล ตําบลนครป่าหมาก
๔. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

