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ประกาศจังหวัดกระบี่
เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่
อากาศยาน ชุมชน และประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ สมควรกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จังหวัดกระบี่โดยความเห็นชอบร่วมกัน
ของคณะกรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด จึงกําหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้
๑. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใด เพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่ได้กระทําในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากนายอําเภอแห่งท้องที่
๒. ผู้ใดจะจัดให้มีสถานที่จุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ
๓. กําหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
๓.๑ ให้กระทําได้ในวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ตามปฏิทิน
จันทรคติไทย โดยให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
๓.๒ ให้กระทําได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี
โดยโคมควันให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา สําหรับโคมลอย
หรือ โคมไฟ ให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
๓.๓ ให้ ก ระทํ า ได้ ใ นงานส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว หรื อ เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองในวาระสํ า คั ญ
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการหรือเอกชน โดยโคมควันให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา สําหรับโคมลอยหรือโคมไฟให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ทั้งนี้กรณีจัดโดยเอกชนต้องได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
โดยใกล้ชิดจากผู้ปกครองท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ชนิด ขนาด และจํานวนของโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ที่จะทําการจุดและปล่อยจะต้องมีขนาดและรูปแบบของโคมตามมาตรฐาน มผช. ๘๐๘/๒๕๕๒ ดังนี้
๔.๑ ตัวโคมมีปริมาตรไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร
สูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนติเมตร และทําจากวัสดุธรรมชาติ
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๔.๒ ส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงให้ทําจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้ง หรือพาราฟิน น้ําหนักไม่เกิน
๕๕ กรัม ระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน ๘ นาที โดยยึดติดกับตัวโคมด้วยเชือกทนไฟ เชือก หรือลวดอ่อน
เบอร์ ๒๔ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ มิลลิเมตร) จํานวน ๒ เส้น ความยาวเส้นละไม่เกิน
๓๐ เซนติเมตร
๔.๓ ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย โดยจํานวน
การจุดและปล่อยต่อ ๑ สถานที่ ใน ๑ วัน หรือใน ๑ เวลา ไม่เกิน ๕๐ โคม
๕. สถานที่จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๕.๑ พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ ๑ (พื้นที่สีแดง) คือบริเวณแนวขึ้น - ลง สนามบิน
ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น - ลงของเครื่องบินห่างข้างละ ๔.๖ กิโลเมตร ห้ามมีการจุดและปล่อยโดยเด็ดขาด
๕.๒ พื้นที่อื่นให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ โดยให้นายอําเภอระบุพื้นที่
การจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันให้ชัดเจนถึงขอบเขตปริมณฑล
ในการอนุญาตให้จุดและปล่อย
๖. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน
๖.๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายโคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในวัด
โรงเรียน ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นพื้นที่ตามข้อ ๕.๒
๖.๒ ให้ผู้รับอนุญาตจัดให้มีผู้ประสานงานการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทําหน้าที่ในการแจ้ง
ศูนย์ ควบคุ มการบิ นก่ อนการจุด และปล่อ ยในวัน เวลาที่ได้ รับ อนุ ญาต และให้เ ฝ้า ติดตามการติ ดต่ อ
จากศูนย์ควบคุมการบินตลอดเวลาที่จุดและปล่อย พร้อมทั้งแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการบินทราบเมื่อเสร็จสิ้น
การจุดและปล่อย
๗. ผู้ใดกระทําการจุดและปล่อยนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้จัดให้มีสถานที่จุดและปล่อย
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนข้อกําหนดในประกาศนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจํา ทั้งปรับ ตามข้ อ ๕ ของคํา สั่งหัว หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๘. ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ไม่ถือเป็นเหตุพ้นผิดหากการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ
โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันและก่อให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยาน ชุมชน หรือประชาชน
๙. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พินิจ บุญเลิศ
ผู้วา่ ราชการจังหวัดกระบี่

