เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศจังหวัดแพร่
เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้ “บั้งไฟ ตะไล”
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่
อากาศยาน ชุมชน และประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ สมควรกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จังหวัดแพร่ โดยความเห็นชอบร่วมกันของ
คณะกรมการจั งหวั ดและสภาวั ฒนธรรมจั งหวัด จึงกํ าหนดมาตรการป้ องกั นและการรั กษาความปลอดภั ย
และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนี้
๑. “บั้งไฟ” หมายถึง ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีหางยาว เอาดินประสิวมาคั่วกับถ่านไม้ตําให้เข้ากัน
จนละเอียดเรียกว่า หมื่อ (ดินปืน) และเอาหมื่อนั้นใส่กระบอกไม้ไผ่ตําให้แน่นเจาะรูตอนท้ายของบั้งไฟ
เอาไผ่ท่อนอื่นมัดติดกับกระบอกให้ใส่หมื่อโดยรอบ เอาไม้ไผ่ยาวลําหนึ่งมามัดประกบต่อออกไปเป็นหางยาว
สําหรับใช้ถ่วงหัวให้สมดุลกัน เรียกว่า “บั้งไฟ”
“ตะไล” หมายถึง ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีปีกเป็นวงกลมทําด้วยกระบอกไม้ไผ่บรรจุดินปืน
ที่ทําด้วยดินประสิวกับถ่านไม้และตอกให้แน่นมีรูชนวนสําหรับจุด
๒. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอําเภอแห่งท้องที่ และได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ในประกาศนี้
๓. กําหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อย
๓.๑ บั้งไฟ ให้กระทําในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ตะไล
ได้ตลอดทั้งปี
๓.๒ หมู่บ้านใดที่ไม่เคยมีประวัติจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ห้ามจัดให้มีการจุด และปล่อย
เป็นอันขาด
๓.๓ หากหมู่บ้านหรือตําบลใดได้จัดงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านหรือตําบลแล้ว
ห้ามจัดให้มีการจุดและปล่อยของปีนั้น อีกเป็นอันขาด
๓.๔ การจุดและปล่อยต้องกระทําระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา
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๔. ชนิด ขนาด และจํานวน
๔.๑ บั้งไฟที่ใช้ในการจุดและปล่อยต้องผลิตจากวัสดุ อุปกรณ์ที่มีน้ําหนักเบาและไม่มี
ส่วนผสมของโลหะ
๔.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงในของท่อหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แทนท่อ ซึ่งใช้บรรจุเชื้อเพลิง
ของบั้งไฟ ต้องมีขนาดไม่เกิน ๓ นิ้ว (ขนาดเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง ๑ ถึง ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่เกิน
๓๐ ซม. ขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ ๑.๕ นิ้ว ถึง ๓ นิ้ว ยาวไม่เกิน ๗๕ ซม.)
๔.๓ ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางกระบอกเชื้ อ เพลิ ง ของตะไลต้ อ งมี ข นาดไม่ เ กิ น ๓ นิ้ ว
และรัศมีขอบ (วง) ไม่เกิน ๐.๕ เมตร
๔.๔ จํานวนในการจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ในแต่ละสถานที่ให้จุดได้ไม่เกิน ๑๐๐ บั้ง ต่อวัน
๕. สถานที่จุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ขึ้นไปสู่อากาศ ให้กระทําได้ในสถานที่ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
๖. มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นการพนัน
๖.๑ ห้ามจัดให้มีการพนันขันต่อในการจุดและปล่อยบั้งไฟ หรือตะไล ทุกกรณี
๖.๒ ห้ามมิให้มีการนับคะแนน การจับเวลา การขานเวลา การขานตัวเลขอื่น ๆ หรือกระทํา
เครื่องหมาย สัญลักษณ์อื่นใด อันเป็นการบ่งชี้ถึงการบอกเวลาการขึ้น - ลง หรือความสูงต่ําของบั้งไฟ
หรือตะไล หรือกระทําการอื่นใดอันเป็นข้อชี้ขาดให้แพ้ชนะกัน
๖.๓ ห้ามปิดกั้นถนนสาธารณะ หรือสถานที่เข้าสู่บริเวณงาน หรือสถานที่จัดงาน
๖.๔ ห้ามจําหน่ายบัตรค่าเข้าชม หรือเรียกเก็บค่าเข้าชมในการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล
หรือกระทําการอื่นใดในลักษณะแอบแฝงเพื่อเก็บค่าเข้าชม เช่น จัดให้มีการเรี่ยไรหน้างาน การแจกซอง
ฎีกาผ้าป่า หรือการตั้งตู้รับบริจาค
๗. มาตรการป้ อ งกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย และการอื่ น ใด เพื่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน
๗.๑ ผู้ได้รับอนุญาตฯ ต้องนําใบอนุญาตมาแสดงเมื่อจะจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล
๗.๒ ให้ผู้ได้รับอนุญาตนําเลขที่ใบอนุญาตกํากับบั้งไฟ หรือตะไลแล้วแต่กรณี ไปเขียน
หรือแสดงไว้บนบั้งไฟหรือตะไลในตําแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและต้องเป็นส่วน
ที่เหลืออยู่เมื่อบั้งไฟได้ตกลงมาสู่พื้น โดยการเขียนหรือแสดงให้ใช้สีหรือน้ําหมึกหรือสารเคมีที่ขูดลบออกยาก
๗.๓ ฐานสําหรับจุดบั้งไฟ ต้องมีความชันหรือลาดเอียง
๗.๓.๑ บั้งไฟขนาดเล็ก ระหว่าง ๒๘ - ๓๐ องศา
๗.๓.๒ บั้งไฟขนาดใหญ่ ระหว่าง ๖๐ - ๖๕ องศา
๗.๔ ผู้รับอนุญาตต้องจัดสถานที่จุดและปล่อยให้มีความปลอดภัย โดยให้ผู้ชมอยู่ห่างจาก
ฐานจุดและปล่อยบั้งไฟ หรือตะไลไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
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๗.๕ ให้ผู้รับอนุญาตจัดให้มีผู้ประสานงานการจุดบั้งไฟ หรือตะไล ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ท่าอากาศยานแพร่ไว้อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทําหน้าที่ประสานก่อนการจุดและปล่อยในวันที่ได้รับอนุญาต
และให้เฝ้าติดตามการติดต่อจากท่าอากาศยานแพร่ตลอดเวลาที่จุดและปล่อยฯ พร้อมทั้งแจ้งเมื่อเสร็จสิ้น
การจุดและปล่อยฯ
๗.๖ ให้อําเภอที่อนุญาตให้มีการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล แจ้งให้ท่าอากาศยานแพร่
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจุด และปล่อย ชื่อหรือหน่วยงานผู้ขออนุญาต เหตุผลการจุดและปล่อย สถานที่
พิกัด จํานวน ความสูง รัศมี วันเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด และชื่อผู้ประสานงานอย่างน้อย ๒ คน
ที่ติดต่อสื่อสารกับท่าอากาศยานแพร่ได้ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนการจุดและปล่อยจริง
๘. ผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนประกาศนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับตามข้อ ๕ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่
๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๙. ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ไม่ถือเป็นเหตุให้พ้นผิด หากการจุดและปล่อย หรือกระทําการ
อย่างใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยาน ชุมชน หรือประชาชน
๑๐. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

