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ประกาศจังหวัดแพร่
เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อย “พลุ” หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นไปสู่อากาศ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิด
แก่อากาศยาน ชุมชนและประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ สมควรกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จังหวัดแพร่ โดยความเห็นชอบร่วมกัน
ของคณะกรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด จึงกําหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ดังนี้
๑. “พลุ” หมายถึง ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่งบรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่หรือท่อหรือวัตถุอื่นใด
ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น เมื่ อ จุ ด แล้ ว มี เ สี ย งระเบิ ด ดั ง คล้ า ยเสี ย งปื น โดยอนุ โ ลมเรี ย กดอกไม้ เ พลิ ง อย่ า งอื่ น
ที่จุดมีเสียงระเบิดดังเช่นนั้นว่าพลุ
๒. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใด เพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึง
กับพลุขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอําเภอแห่งท้องที่ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ในประกาศนี้ หรือได้รับการยกเว้นตามประกาศนี้
๓. กําหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อย
๓.๑ ให้กระทําได้ในงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
๓.๒ ให้กระทําได้ในวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ตามปฏิทิน
จันทรคติไทย โดยให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา
๓.๓ ให้กระทําได้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของทุกปี โดยให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑
มกราคม ของทุกปี
๓.๔ ให้กระทําได้ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ งานพระราชทานเพลิงศพ หรืองาน
ฌาปนกิจศพแล้วแต่กรณี
๔. ชนิด ขนาด และจํานวน
๔.๑ ห้ามจุดพลุที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเกิน ๕ นิ้ว
๔.๒ จํานวนพลุไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูก ต่อการอนุญาต ๑ งาน
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๕. สถานที่จุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ
ขึ้นไปสู่อากาศ
๕.๑ สถานที่ จุ ด และปล่ อ ยพลุ ใ ห้ ก ระทํ า ได้ ใ นสถานที่ ที่ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชนและตามที่นายอําเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุญาต
๕.๒ สถานที่จุดและปล่อยพลุต้องไม่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน สถานีบริการน้ํามัน
คลังน้ํามัน คลังวัตถุระเบิด สถานีบริการแก็ส หรือโรงพยาบาล ใน ระยะ ๕๐๐ เมตร
๕.๓ ให้นายอําเภอแห่งท้องที่ที่อนุญาตให้มีการจุดและปล่อย หรือการกระทําอย่างใด
เพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุขึ้นไปสู่อากาศ แจ้งให้ท่าอากาศยานแพร่ทราบข้อมูลเกี่ยว
กับการจุดและปล่อย ชื่อหรือหน่วยงานผู้ขออนุญาต เหตุผลการจุดและปล่อย สถานที่ พิกัด จํานวน
ความสูง รัศมี วันเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด และชื่อผู้ประสานงานอย่างน้อย ๒ คน ที่สามารถติดต่อสื่อสาร
กับท่าอากาศยานแพร่ ได้ตลอดเวลาการจุดและปล่อย ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนการจุดและปล่อยจริง
๕.๔ ให้ผู้ได้รับอนุญาตฯ จัดให้มีผู้ประสานงาน อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทําหน้าที่ในการ
ประสานงานกั บ ท่ า อากาศยานแพร่ แจ้ง การจุ ด และปล่ อ ยในวั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต และให้ เ ฝ้ า ติ ด ตาม
การติดต่อจากท่าอากาศยานแพร่ตลอดเวลาที่จุดและปล่อย พร้อมทั้งแจ้งเมื่อเสร็จสิ้นการจุดและปล่อย
๖. มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นการพนัน
- งดเล่นการพนันทุกกรณี
๗. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน
๗.๑ ห้ามผู้ใดจําหน่ายพลุในวัด โรงเรียน ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือในสถานที่
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
๗.๒ พลุที่นํามาจุดและปล่อยต้องเป็นพลุที่นํามาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สั่ง หรือนําเข้า
ซึ่งดอกไม้เพลิง (แบบ ป. ๒) หรือได้รับอนุญาตให้ทํา หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง (แบบ ป. ๕)
๘. ผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนดในประกาศนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ
ไม่ เ กิ น หกหมื่ น บาทหรื อ ทั้ ง จํ า ทั้ ง ปรั บ ตามข้ อ ๕ ของคํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๙. ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ไม่ถือเป็นเหตุให้พ้นผิด หากการจุดและปล่อย หรือกระทํา
การอย่างใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยาน ชุมชน หรือประชาชน
๑๐. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

