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ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้ บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่
อากาศยาน ชุมชน และประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ สมควรกําหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดศรีสะเกษโดยความเห็นชอบร่วมกันของ
คณะกรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด จึงกําหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใด
เพื่อให้ บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เฉพาะในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ในกรณี ที่ มี ป ระกาศ
หรือคําสั่งใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“บั้ ง ไฟ” หมายความถึ ง วั ต ถุ ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ จุ ด ให้ พุ่ ง ขึ้ น สู่ อ ากาศในการละเล่ น ตามประเพณี
ลําตัวทําจากท่อทรงกลมโดยข้างในบรรจุเชื้อเพลิงดินประสิว และให้รวมถึงสิ่งที่ทําจากวัสดุอื่นที่ไม่ใช่
ท่อทรงกลมด้วย โดยมีหางเป็นไม้ไผ่หรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน ผูกมัดหรือผนึกเข้ากับลําตัวเพื่อถ่วงดุล
ให้เคลื่อนที่ขึ้นสู่อากาศได้อย่างสมดุล หรือบางชนิดอาจไม่มีหางก็ได้ ท่อลําตัวจะเจาะรูบริเวณจุดศูนย์กลาง
ของวงท่อเพื่อใช้จุดชนวนเชื้อเพลิง และเป็นช่องส่งแรงดันของการปะทุจากข้างในท่อเพื่อขับเคลื่อนบั้งไฟ
ให้พุ่งขึ้นสู่อากาศ และให้หมายความรวมถึงวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
“ตะไล” หมายความถึ ง วั ต ถุ ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ จุ ด ให้ พุ่ ง ขึ้ น สู่ อ ากาศในการละเล่ น ตามประเพณี
ลําตัวทําจากท่อทรงกลมโดยข้างในบรรจุเชื้อเพลิงดินประสิว ไม่มีหางแต่มีห่วงเป็นรูปทรงกลมล้อมรอบ
ท่อลําตัว ห่วงมีลักษณะเป็นวัสดุแผ่นบางมีขนาดกว้างพอสมดุลกับลําตัวท่อน ดัดโค้งเป็นวงกลมล้อมรอบท่อ
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โดยมีท่อลําตัววางขวางอยู่ข้างในวงห่วงโดยวางตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของวงห่วง ปลายท่อทั้งสองข้าง
บรรจบกับวงห่วงด้านใน ท่อลําตัวเจาะรูเพื่อเป็นที่จุดชนวนเชื้อเพลิงและเพื่อส่งแรงดันของการปะทุจาก
ข้างในท่อในลักษณะหมุนควงเพื่อขับเคลื่อนตะไลให้พุ่งขึ้นสู่อากาศ และให้หมายความรวมถึงวัตถุอื่นใด
อันคล้ายคลึงกัน
“พลุ” หมายความถึง ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง บรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่หรือท่อหรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อจุดขึ้นสู่อากาศแล้วจะมีเสียงแตกระเบิด โดยหมายความรวมถึงดอกไม้เพลิงอย่างอื่น
ที่จุดแล้วมีเสียงระเบิดดังเช่นว่านั้นด้วย ซึ่งการผลิต การทํา การสั่งนําเข้า การค้าหรือการจําหน่าย ต้องเป็นไป
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐
“โคมลอย โคมไฟ โคมควัน” หมายความถึง วัตถุน้ําหนักเบาคล้ายบอลลูนขนาดเล็กที่มีทั้งลักษณะ
ทรงกระบอก ทรงเหลี่ยม หรือที่คล้ายคลึงกัน โดยข้างในโคมจะกลวงเพื่อบรรจุควัน ก๊าซบางชนิด
หรือใส่เชื้อเพลิงแล้วจุดไฟไว้ภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อให้เกิดก๊าชที่มีน้ําหนักเบาและสามารถผลักดัน
หรือพาโคมให้ลอยขึ้นสู่อากาศได้ และให้หมายความรวมถึงวัตถุอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน
“คณะกรรมการจัดงาน” หมายความถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่ดําเนินการ
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดในประกาศนี้
“ผู้ได้รับอนุญาต” หมายความถึง บุคคลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่งของประกาศนี้ ที่ได้รับอนุญาตจาก
นายอําเภอแห่งท้องที่ ให้จุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ
แห่งท้องที่และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศนี้
ผู้ใดกระทําการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใด ตามที่กล่าวในวรรคหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนายอําเภอแห่งท้องที่ หรือโดยฝ่าฝืนข้อกําหนดในประกาศนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับบั้งไฟและตะไลที่มีน้ําหนักลําตัว ส่วนควบและอุปกรณ์รวม
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กรัม
ข้อ ๖ ผู้ใดจะจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้วัตถุตามข้อ ๔ ขึ้นไปสู่อากาศ
ตามประกาศนี้ ให้ขออนุญาตต่อนายอําเภอแห่งท้องที่ที่จะจุดและปล่อยดังกล่าว โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
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คําขออนุญาตและใบอนุญาต ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ให้นายอําเภอแห่งท้องที่ที่อนุญาตให้มีการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใด
อันคล้ายคลึงกัน รายงานการอนุญาตทุกครั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบก่อนการจุดและปล่อย”
ข้อ ๗ การได้รับอนุญาตทั้งหลายตามประกาศนี้ ไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้ได้รับอนุญาตหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามกฎหมายอื่น หากการจุดและปล่อยหรือกระทําการอื่นใดนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อากาศยาน หรือเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน
หมวด ๑
บั้งไฟ
ข้อ ๘ กําหนดเงื่อนไขและห้วงระยะเวลาในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และการจุด
และปล่อยบั้งไฟ
(๑) ให้กระทําได้ในห้วงเดือนหกตามปฏิทินจันทรคติไทย นับตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๖
ถึงวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ของทุกปี
(๒) อนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟได้แต่เฉพาะในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเท่านั้น เฉพาะแต่
หมู่บ้านที่เคยมีประวัติการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟโดยการรับรองของสภาวัฒนธรรมอําเภอมาก่อน
โดยอนุญาตให้จัดงานหรือจุดและปล่อยบั้งไฟได้หมู่บ้านละไม่เกิน ๑ วันต่อปี ภายในห้วงระยะเวลาตามที่
กําหนดไว้ใน (๑) เว้นแต่หมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งการปกครองออกเป็นหลายหมู่บ้าน และขอจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟรวมกันตั้งแต่ ๔ หมู่บ้านขึ้นไป ให้กําหนดการจุดบั้งไฟได้ไม่เกิน ๒ วัน
(๓) หมู่บ้านใดที่เคยมีประวัติการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนอกเหนือจากห้วงเวลาตาม (๑)
อันเป็นการเฉพาะตามเหตุผลความเชื่อของชนเผ่า เช่น ชนเผ่ากูย กวย (ส่วย) หรือเหตุผลความเชื่อ
ของชนเผ่าอื่น ๆ นายอําเภอแห่งท้องที่อาจพิจารณาอนุญาตได้ตามสมควร ภายในเงื่อนไขตาม (๒)
(๔) การจุดและปล่อยบั้งไฟ ต้องกระทําในระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา
(๕) ก่อนจะมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตาม (๒) ในแต่ละปี จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ ป ระชุ ม ประชาคมของหมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชนที่ จ ะจั ด งานนั้ น รวมทั้ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สภาวัฒนธรรมตําบลและสภาวัฒนธรรมอํ าเภอแห่งท้องที่นั้น ก่อ น และเมื่อได้รั บความเห็นชอบแล้ ว
ให้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งมีภูมิลําเนาในพื้นที่ตําบลนั้นจํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน เพื่อให้กํานัน
ท้องที่สําหรับหมู่บ้านหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับชุมชน แล้วแต่กรณี ทําการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการจัดงาน เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการจัดงานให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเพื่อ
รับผิดในความเสียหายร่วมกับเจ้าของบั้งไฟต่อบุคคลผู้อาจได้รับความเสียหายจากการจัดงานนั้น เสร็จแล้ว
ให้คณะกรรมการจัดงานหรือผู้แทนรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับความเห็นชอบให้จัดงาน

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประเพณีบุญบั้งไฟยื่นต่อนายอําเภอแห่งท้องที่เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น ๆ ได้
ให้นายอําเภอแห่งท้องที่จัดทําบันทึกข้อตกลงความรับผิดในทางแพ่งของคณะกรรมการจัดงาน
ที่ต้องรับผิดต่อบุคคลใด ๆ ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการจัดงานดังกล่าว
(๖) การขออนุญาตจุดและปล่อยบั้งไฟ จะยื่นคําขออนุญาตได้ต่อเมื่อนายอําเภอแห่งท้องที่
ได้เห็นชอบให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในหมู่บ้านหรือชุมชนใดๆ แล้ว
(๗) หากมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือ มีเหตุอันสมควรเพื่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัยหรือเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแห่งท้องที่นั้น มีอํานาจสั่งให้งด
หรือเลื่อนการจัดงานหรือการจุดและปล่อยบั้งไฟไปในวันอื่นนอกจากวันที่อนุญาตตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๙ กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนบั้งไฟ
(๑) บั้งไฟที่จะใช้ในการจุดและปล่อยต้องผลิตจากวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีน้ําหนักเบา และไม่มี
ส่วนผสมของโลหะ เว้นแต่ลวดที่ใช้มัดหรือยึดท่อลําตัวเข้ากับหางบั้งไฟ
(๒) สารเคมีที่ผลิตเป็นเชื้อเพลิงของบั้งไฟ จะต้องเป็นสารโปตัสเซี่ยมไนเตรท (KNO3) หรือ
สารดิ น ประสิ ว โดยไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ ส ารชนิ ด อื่ น ที่ ไ หม้ ป ะทุ ไ ด้ ใ นระดั บ แรงดั น ที่ สู ง กว่ า สารดั ง กล่ า ว
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง หรืออาจทําให้บั้งไฟขึ้นสู่อากาศได้สูงจนเกิดอันตรายต่ออากาศยาน
ขณะบินผ่านได้
(๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงในของท่อลําตัวบั้งไฟหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แทนท่อซึ่งใช้บรรจุเชื้อเพลิง
ของบั้งไฟ ต้องมีขนาดไม่เกิน ๓ นิ้ว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเช่นตามกรณีใน (๒)
(๔) อนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟได้จํานวนไม่เกิน ๑๒ บั้งต่อหนึ่งวัน โดยเป็นหน้าที่ของ
นายอําเภอแห่งท้องที่ในการควบคุมบัญชีการอนุญาตในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในแต่ละครั้งหรือ
ในแต่ละหมู่บ้าน
ข้อ ๑๐ สถานที่ จุ ด และปล่ อ ยบั้ ง ไฟขึ้ น ไปสู่ อ ากาศ ให้ ก ระทํ า ได้ ใ นสถานที่ ที่ น ายอํ า เภอ
แห่งท้องที่อนุญาตให้จัดงาน
ข้อ ๑๑ มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นการพนัน
(๑) ห้ามจัดให้มีการพนันขันต่อในการจุดและปล่อยบั้งไฟหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
(๒) ในการจุดและปล่อยบั้งไฟ ห้ามมิให้มีการขานเวลา การขานตัวเลขอื่น ๆ หรือกระทํา
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด อันเป็นการบ่งชี้ถึงการบอกเวลาการขึ้นลงหรือความสูงต่ํา หรือกระทําการ
อื่นใดอันเป็นข้อชี้ขาดให้แพ้ชนะกัน
(๓) ห้ามปิดกั้นทางสาธารณะ หรือทางหรือสถานที่เข้าสู่บริเวณงานหรือสถานที่จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ
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(๔) ห้ า มจํ า หน่ า ยบั ต รค่ า เข้ า ชม หรื อ เรี ย กเก็ บ ค่ า เข้ า ชมการจั ด งานประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟ
หรื อ กระทํ า การอื่ น ใดในลั ก ษณะแอบแฝงเพื่ อ เก็ บ ค่ า เข้ า ชมหรื อ หารายได้ โ ดยมิ ช อบ เช่ น จั ด ให้ มี
การเรี่ยไรหน้างาน การแจกซองฎีกาผ้าป่า การตั้งตู้รับบริจาค หรือการบังคับเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าชมงาน
โดยวิธีอื่นใด
ข้อ ๑๒ มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน
(๑) ผู้ได้รับอนุญาต ต้องนําใบอนุญาตมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อจะทําการจุด
และปล่อยบั้งไฟด้วยทุกครั้ง
(๒) ผู้ได้รับอนุญาต ต้องนําเลขที่ใบอนุญาตไปเขียนหรือประทับหรือโดยวิธีอื่นใดลงบนบั้งไฟ
ในตําแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยจะต้องเป็นตําแหน่งหรือส่วนที่เหลืออยู่
เมื่อบั้งไฟตกลงมาสู่พื้นดินหลังการจุดและปล่อย ซึ่งการเขียนหรือประทับหรือโดยวิธีอื่นใดดังกล่าวให้ใช้สี
น้ําหมึก หรือสารเคมีอื่นใดที่ทนต่อความร้อนหรือขูดลบออกได้ยาก
(๓) ผู้ได้รับอนุญาต หรือบุคคลผู้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดงานให้เป็นผู้จุดชนวนบั้งไฟ
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญ และให้จุดชนวนบั้งไฟได้เมื่อได้รับสัญญาณความปลอดภัยจาก
คณะกรรมการจัดงานหรือผู้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดงานแล้ว
(๔) ฐานสําหรับจุดบั้งไฟ จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและต้องมีความชันหรือความลาดเอียง
ที่เหมาะสม โดยประการที่จะไม่ทําให้เกิดภยันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟต่อผู้เข้าชมงาน ประชาชน
หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดงานก่อนจึงจะนํามาใช้จุด
และปล่อยบั้งไฟได้
(๕) คณะกรรมการจัดงาน ต้องจัดสถานที่จัดงานและจุดและปล่อยบั้งไฟให้มีความปลอดภัย
โดยต้องกันหรือจัดให้ผู้เข้าชมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ห่างจากฐานจุดและปล่อยดังกล่าวในระยะไม่น้อยกว่า
๕๐ เมตร เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้จุดชนวนบั้งไฟ
(๖) คณะกรรมการจัดงานจะต้องจัดให้มีผู้ประสานงานการจุดบั้งไฟที่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์
อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทําหน้าที่ในการแจ้งศูนย์ควบคุมการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการจุดและปล่อยบั้งไฟ
ตลอดจนเฝ้าติดตามการติดต่อจากศูนย์ควบคุมการบินตลอดระยะเวลาที่จุดและปล่อยบั้งไฟ รวมทั้งให้แจ้ง
ศูนย์ควบคุมการบินหรือท่าอากาศยานทราบเมื่อสิ้นสุดการจุดและปล่อยบั้งไฟ
หมวด ๒
ตะไล
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ข้อ ๑๓ การจุดและปล่อย หรือกระทําการอื่นใดให้ตะไลขึ้นไปสู่อากาศ สามารถกระทําได้
ในเทศกาลหรือในวาระโอกาสอันสําคัญ หรือตามประเพณีความเชื่อของหมู่บ้านหรือชุมชนใด ๆ โดยไม่จํากัด
ห้วงระยะเวลา แต่จะต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมและได้รับอนุญาตจากนายอําเภอแห่งท้องที่ที่จะจุด
และปล่อยตามประกาศนี้
ข้อ ๑๔ ให้นําความในหมวด ๑ ข้อ ๘ (๗) ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ (๑)
ถึง (๕) ของประกาศนี้ มาใช้บังคับกับการจุดและปล่อยตะไลโดยอนุโลม
หมวด ๓
พลุ
ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใด เพื่อให้พลุหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอําเภอแห่งท้องที่และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้
ข้อ ๑๖ การจุดพลุตามประกาศนี้ ให้กระทําได้ในวาระและโอกาสดังต่อไปนี้
(๑) งานรัฐพิธี หรืองานพิธีสําคัญอื่น ๆ ของทางราชการ ตามที่เห็นสมควร
(๒) งานวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย โดยให้จุด
และปล่อยในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
(๓) งานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี โดยให้จุด
และปล่อยในช่วงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี
(๔) งานเทศกาลอื่น ๆ ที่จังหวัดศรีสะเกษได้จัดขึ้น หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
โดยให้จุดและปล่อยตามวันเวลาและจํานวนที่เห็นสมควร
(๕) งานฌาปนกิจศพ และงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงอื่นของหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งเคยมีประวัติ
ในการจุดและปล่อยมาก่อน
ข้อ ๑๗ อนุญาตให้จุดพลุที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เกิน ๔ นิ้ว
ข้อ ๑๘ กํ า หนดสถานที่ จุ ด และปล่ อ ย หรื อ กระทํ า การอย่ า งใดเพื่ อ ให้ พ ลุ ห รื อ วั ต ถุ อื่ น ใด
ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
(๑) ให้กระทําได้ในสถานที่ซ่งึ นายอําเภอแห่งท้องที่เห็นสมควรอนุญาต
(๒) สถานที่จุดและปล่อยพลุ ต้องไม่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ํามันในระยะ ๑๐๐ เมตร
ข้อ ๑๙ มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน
(๑) ห้ามผู้ใดจําหน่ายพลุในวัด โรงเรียน ทางสาธารณะ สาธารณสถาน หรือในสถานที่ที่ไม่ได้
รับอนุญาตให้ค้าดอกไม้เพลิง
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(๒) พลุที่จะนํามาจุดและปล่อยตามประกาศนี้ ต้องเป็นพลุที่นํามาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สั่ง
หรือนําเข้าซึ่งดอกไม้เพลิง (ตามแบบ ป.๒) หรือได้รับอนุญาตให้ทําหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง (ตามแบบ ป.๕)
หมวด ๔
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
ข้อ ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใด เพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอําเภอแห่งท้องที่และได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้
ข้อ ๒๑ กําหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน
(๑) ให้กระทําได้ในวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย
ในแต่ละปี โดยโคมไฟให้จุดและปล่อยได้ในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ส่วนโคมควัน
ให้จุดและปล่อยในช่วงเวลาตาม (๒)
(๒) ให้กระทําได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี
โดยโคมควันให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา สําหรับโคมไฟให้จุด
และปล่อยในช่วงเวลาตาม (๑)
(๓) ให้กระทําได้ในงานเทศกาลอื่น ๆ ที่จังหวั ดหรือ อําเภอได้จัดขึ้น หรือได้มอบหมายให้
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดขึ้น โดยให้จุดและปล่อยตามช่วงเวลาตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ชนิด ขนาด และจํานวนของโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งจะทําการจุดและปล่อยนั้น จะต้องมีขนาดและรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เลขที่ มผช. ๘๐๘/๒๕๕๒ ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง
ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ฉบับที่ ๑๕๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒) โคมลอย ลงวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
(๑) ตัวโคมต้องมีปริมาตรไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร
สูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนติเมตร และทําจากวัสดุธรรมชาติ
(๒) ส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงของโคมให้ทําจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้งหรือพาราฟิน น้ําหนักไม่เกิน
๕๕ กรัม ระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน ๘ นาที โดยยึดติดกับตัวโคมหรือเชือกทนไฟ เชือก หรือลวดอ่อน
เบอร์ ๒๔ (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ มิลลิเมตร) จํานวน ๒ เส้น ความยาวเส้นละไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร
(๓) ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย
(๔) จํานวนการจุดและปล่อยต่อ ๑ สถานที่ ใน ๑ วัน ต้องไม่เกิน ๕๐ โคม

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๒๓ สถานที่จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ ๑ (พื้นที่สีแดง) เป็นพื้นที่ห้ามจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาด
คือบริเวณแนวขึ้นลงของเครื่องบิน สนามบิน และบริเวณที่อ ยู่ด้านข้างของทางขึ้นลงของเครื่องบิน
ในระยะห่างข้างละไม่น้อยกว่า ๔.๖ กิโลเมตร
(๒) พื้นที่อื่นให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจากนายอําเภอแห่งท้องที่ โดยให้นายอําเภอระบุพื้นที่
การจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันให้ชัดเจนถึงขอบเขตปริมณฑล
ในการอนุญาตให้จุดและปล่อย
ข้อ ๒๔ มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน
(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดอันคล้ายคลึงกันในวัด
สถานศึกษา ทางสาธารณะหรือที่สาธารณสถาน เว้นแต่เป็นพื้นที่ที่นายอําเภอระบุไว้ตามข้อ ๒๓ (๒)
(๒) ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีผู้ประสานการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใด
อันคล้ายคลึงกันที่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทําหน้าที่ในการแจ้งศูนย์ควบคุมการบิน
หรือท่าอากาศยานตลอดเวลาที่จุดและปล่อย พร้อมทั้งแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการบินทราบเมื่อเสร็จสิ้นการจุด
และปล่อย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

-1-

ใบอนุญาต
ให้จุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2๗/2๕๕๙ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ
วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2559
(๑) ใบอนุญาตเลขที่
(๒) สถานที่ออกใบอนุญาต
(๓) วัน เดือน ปี ที่ออก
(๔) ชื่อ อายุ ผู้รบั ใบอนุญาต
(๕) เลขประจําตัวประชาชน
(๖) ภูมลิ ําเนาบ้านเลขที่ หมู่ที่
ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๗) ชนิด
(๘) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง น้ําหนัก
(๙) จํานวน
(๑0) ได้มาโดย
(๑๑) นําไปจุดและปล่อย ในวันที่
(๑๒) เวลา
(๑๓) สถานที่ / พื้นที่

………………………………………………..………………….

นายอําเภอ
ประทับตราประจําตําแหน่ง

-2(ด้านหลังใบอนุญาต)
คําอธิบายการกรอกแบบใบอนุญาตให้จุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ
พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
(๑)“ใบอนุญาตเลขที่” ให้กําหนดรหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด ตัวเลขสองหลักของอําเภอ ทับ (/) เลขท้าย
สองตัว เลขปี พ.ศ. แล้วตามด้วยเลขเรียงลําดับอีกสามหลัก เริ่มตั้งแต่ลําดับที่ 00๑ ถึง ๙๙๙ โดยให้ผู้รับ
อนุญาตนําเลขที่ใบอนุญาตไปแสดงบนบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
เช่น ศก 01/59001 หมายถึง บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง
ทําเครื่องหมายทะเบียนที่อําเภอเมืองศรีสะเกษ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ลําดับที่ ๑ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่
สามารถแสดงลงบนวัตถุข้างต้นได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายอําเภอเป็นสําคัญ
(๒) “สถานที่ออกใบอนุญาต” ให้กรอกชื่ออําเภอ และจังหวัด
(๓) “วัน เดือน ปี ที่ออก” ให้กรอกวันที่ เดือน ปี ที่ออกใบอนุญาต
(๔) “ชื่อ อายุ ผู้รับใบอนุญาต” ให้กรอกทั้งชื่อตัวชื่อสกุล และอายุของผู้ได้รับอนุญาต
(๕) “เลขประจําตัวประชาชน” หมายถึงเลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน
(๖) “ภูมิลําเนาบ้านเลขที่ หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด” ให้กรอกรายละเอียดตามรายการในทะเบียนบ้าน
(๗) “ชนิด” ให้กรอกรายละเอียดโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ
วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นประกอบได้
(๘) “ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง น้ําหนัก” ให้กรอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัตถุวัด
ขนาดเป็น “นิ้ว” หรือ “มิลลิเมตร” หรือ “เชนติเมตร” และกรอกน้ําหนักของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัด
เป็น “กรัม” หรือ “กิโลกรัม” เช่น บั้งไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง “3 นิ้ว หนัก 55 กิโลกรัม” เป็นต้น
(๙) “จํานวน” ให้กรอกตัวเลขที่บ่งบอกปริมาณของบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุ
อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เช่น บั้งไฟ จะใช้หน่วยนับเป็น “บั้ง” เป็นต้น
(๑0) “ได้มาโดย” ให้กรอกว่าได้มาโดยการทําขึ้นเอง ซื้อจากร้านค้า สั่งจากต่างประเทศ นําเข้าจาก
ต่างประเทศ รับโอนระหว่างบุคคล หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณีที่ได้มาซึ่งวัตถุนั้น
(๑๑) “นําไปจุดและปล่อย ในวันที่” ให้กรอกวันที่ทําการจุดและปล่อย
(๑๒) “เวลา” ให้กรอกเวลาหรือช่วงเวลาที่ทําการจุดและปล่อย
(๑๓) “สถานที่/พื้นที่” ให้กรอกบริเวณที่ใช้สําหรับการจุดและปล่อย

-3คําขอรับใบอนุญาตให้จดุ และปล่อยหรือกระทําการอย่างใด เพือ่ ให้บงั้ ไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดทีค่ ล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
รับที่……………....……..…./..………...……....……..
เขียนที่………………………………………………………………………
วันที่……………เดือน……………………………………พ.ศ………………………
ข้าพเจ้า…………………………………………………………..…………...… อายุ….….….ปี เชื้อชาติ……..………………
สัญชาติ……………………………….เลขประจําตัวประชาชน

    

เลขรหัสประจําบ้าน………………………………………..……..………อยู่บ้านเลขที…่ …..……………..หมู่ท…ี่ .………..………..
ซอย………………………….ถนน……………………….……………ตําบล/แขวง……………………………………………………........
อําเภอ/เขต…………………………….………………..….………….จังหวัด……………………….……………..…………..….…….......
โทรศัพท์……………………………………………….……………………………….…ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จดุ และ
ปล่อย…………………………………………..…ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง……..…………………………….……………………..……….
น้ําหนัก……..…………………..…..………………จํานวน…………..……………………….………ซึ่งได้มาโดย.............................
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………..
ขอจุดและปล่อยในวันที่…………………………..…………………….……………เวลา…………….…………..….……………….…...
ณ สถานที/่ พื้นที่………………………………………….……………………………………………………………….…………….............
หมู่ท…ี่ .………..…………..….ซอย………………..….………….…….……ถนน…………………………..………..………………….…...
ตําบล/แขวง…………………………..…………………..อําเภอ/เขต………………………………………………………….…….…......
จังหวัด………………………………………………………………………

ลงชื่อ
ผู้ยื่นคําขอ
(…………………….…………………………..………)
วันที่…………เดือน……………………………พ.ศ…..…..…….....

-4(ด้านหลังคําขอ)
คําอธิบายการกรอกแบบคําขอรับใบอนุญาตให้จดุ และปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดทีค่ ล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ
“ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จดุ และปล่อย” ให้กรอกโดยเลือกว่าจะเป็น บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นอะไร ทั้งนี้สามารถใช้ภาษา
ท้องถิ่นประกอบได้
“ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง” ให้กรอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัดขนาดเป็น “นิ้ว” หรือ
“มิลลิเมตร” หรือ “เซนติเมตร” เป็นต้น
“น้ําหนัก” ให้กรอกน้ําหนักของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น “กรัม” หรือ “กิโลกรัม”
“จํานวน” ให้กรอกตัวเลขที่บ่งบอกปริมาณของบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน เช่น บั้งไฟ จะใช้หน่วยนับเป็น “บั้ง” เป็นต้น
“ซึ่งได้มาโดย” ให้กรอกว่าได้มาโดยการทําขึ้นเอง ซื้อจากร้านค้า สั่งจากต่างประเทศ นําเข้าจาก
ต่างประเทศ รับโอนระหว่างบุคคล หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณีที่ได้มาซึ่งวัตถุนั้น
“ในวันที”่ ให้กรอกวันที่ทําการจุดและปล่อย
“เวลา” ให้กรอกเวลาหรือช่วงเวลาที่ทําการจุดและปล่อย
“ณ สถานที/่ พืน้ ที”่ ให้กรอกบริเวณที่ใช้สาํ หรับการจุดและปล่อย

