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ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และแผนการป้องกันเหตุอนั ตรายที่อาจจะเกิดขึน้
จากการจุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอนื่ ใดที่คล้ายคลึงกันขึน้ ไปสูอ่ ากาศ
โดยที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ 6 กาหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตจุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ
ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ โดยให้ยื่นคาขออนุญาต
และแผนการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมแผนผังบริเวณที่จะจุดต่อผู้อานวยการเขตพื้นที่
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 และข้อ ๑๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการ
ป้องกัน และแก้ไ ขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุด และปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดรายละเอียดการอนุญาต แบบคาขอรับ
ใบอนุ ญ าต ใบอนุ ญ าต และแผนการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิด ขึ้น จากการจุด และปล่อย
หรือกระทาการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ขึ้นไปสู่อากาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะขอจุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ให้ยื่นแบบคาขอรับใบอนุญาต
พร้อมแผนการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น แผนผังบริเวณที่จะจุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใด
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้อานวยการเขตพื้นที่ ตามแบบ ๑ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ การอนุ ญาตให้ จุด และปล่อย หรือกระทาการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรื อ วั ต ถุอื่ นใดที่ค ล้ ายคลึง กัน ขึ้นไปสู่ อ ากาศ ให้ เ ป็ น ไปตามแบบ ๒
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ กรณี บั้ ง ไฟหรือวั ต ถุอื่ นใดที่ค ล้ ายคลึ งกั นที่ข ออนุญาตต้องมีช นิด ขนาด จ านวน
และสถานที่จุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใด ดังนี้
๓.๑ ต้องผลิตจากวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีน้าหนักเบาและไม่มีส่วนผสมของโลหะ เว้นแต่
ลวดที่ใช้มัดหรือยึดกับท่อลาตัวเข้ากับหางบั้งไฟ
๓.๒ สารเคมี ที่ ผ ลิ ต เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ของบั้ ง ไฟ จะต้ อ งเป็ น โพแทสเซี ย ม ไนเตรต
(potassium nitrate) หรือสารดินประสิว โดยไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีชนิดอื่นที่ไหม้ปะทุได้ในระดับแรงดัน
ที่สูงกว่าสารเคมีดังกล่าว
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๓.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงในของท่อลาตัวหรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนท่อ ซึ่งใช้บรรจุ
เชื้อเพลิงของบั้งไฟ ต้องมีขนาดไม่เกิน ๓.๕ นิ้ว น้าหนักดินประสิวไม่เกิน ๑๓ กิโลกรัม ระยะความสูงของ
บั้งไฟขึ้นไปในอากาศต้องไม่เกินกว่า ๕,๐๐๐ ฟิต
๓.๔ จานวนในการจุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใด ในแต่ละสถานที่ให้ดาเนินการได้
ไม่เกิน ๑๕ บั้งต่อหนึ่งวัน
๓.๕ สถานที่ที่จุดและปล่อยหรือกระทาการอย่างใด ต้องอยู่ห่างจากเขตพระราชฐาน
คลังน้ามัน แหล่งเก็บเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง โรงพยาบาล ชุมชน หรือที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า
๑ กิโลเมตร และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องนาเลขที่ใบอนุญาตกากับบั้งไฟไปเขียนหรือประทับหรือวิธีอื่นใด
ลงไว้บนลาตัวบั้งไฟ ในตาแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจะต้องเป็นตาแหน่ง
หรือส่วนที่เหลืออยู่ เมื่อบั้งไฟตกลงมาสู่พื้นดินหลังการจุดและปล่อย ซึ่งการเขียนหรือประทับหรือ
โดยวิธีอื่นใดดังกล่าวให้ใช้สี น้าหมึก หรือสารเคมีอื่นที่ทนความร้อนหรือขูดลบออกได้ยาก
๓.๗ ฐานการจุดบั้งไฟต้องมีความชันหรือลาดเอียงที่เหมาะสม โดยประการที่จะไม่ทา
ให้เกิดภยันตรายจากการจุดและปล่อยต่อประชาชน ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์สินของประชาชนในละแวก
ใกล้เคียง และในรัศมีการตกของบั้งไฟนั้น ต้องไม่เสี่ยงต่อสายไฟ คลังน้ามัน ชุมชน สถานที่สาคัญต่าง ๆ
ในการเกิดอัคคีภัย หรือความเสียหายอื่น ๆ
๓.๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดสถานที่จัดงาน สถานที่จุดและปล่อยบั้งไฟ ให้มีความปลอดภัย
พร้อมทั้งจัด ทาแนวเขตห่างจากฐานจุดบั้งไฟ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่
ห้ามประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการจุดและปล่อยบั้งไฟเข้าไปอยู่บริเวณที่จัดทาแนวเขตไว้
ข้อ ๔ กรณี ต ะไลหรือ วัต ถุ อื่น ใดที่ คล้ า ยคลึ งกั นที่ ขออนุ ญาตต้อ งมี ชนิ ด ขนาด จ านวน
และสถานที่จุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใด ดังนี้
๔.๑ จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตะไลหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันไม่เกิน
๑๒ นิ้ว
๔.๒ สารเคมี ที่ ผ ลิ ต เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ของตะไล จะต้ อ งเป็ น โพแทสเซี ย ม ไนเตรต
(potassium nitrate) หรือสารดินประสิว โดยไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีชนิดอื่นที่ไหม้ปะทุได้ในระดับแรงดัน
ที่สูงกว่าสารเคมีดังกล่าว
๔.๓ จ านวนในการจุ ด และปล่ อ ย หรื อ กระท าการอย่ า งใด ในแต่ ล ะสถานที่
ให้ดาเนินการได้ไม่เกิน ๑๕ วงต่อหนึ่งวัน
๔.๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดสถานที่จัดงาน สถานที่จุดและปล่อยตะไล ให้มีความปลอดภัย
พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแนวเขตบริ เวณที่จ ะจุ ด และปล่ อ ยตะไลไม่ น้อ ยกว่า ๕๐ เมตร ให้ ผู้ ไ ด้ รั บอนุญาต
มีหน้าที่ห้ามประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการจุดและปล่อยตะไลเข้าไปอยู่บริเวณที่จัดทาแนวเขตไว้
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๔.๕ สถานที่ที่จุดและปล่อยหรือกระทาการอย่างใด ต้องอยู่ห่างจากเขตพระราชฐาน
คลังน้ามัน แหล่งเก็บเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง โรงพยาบาล ชุมชน หรือที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า
๑ กิโลเมตร และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ กรณีโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่ขออนุญาตต้องมีชนิด
ขนาด จานวน และสถานที่จุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใด ดังนี้
๕.๑ ขนาดและรูปแบบ ต้ องเป็นไปตามประกาศของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานเลขที่ มผช. ๘๐๘/๒๕๕๒
๕.๒ ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใด ไปกับโคมขณะปล่อย
๕.๓ การจุดและปล่อยต่อหนึ่งสถานที่ ในหนึ่งวัน หรือในหนึ่งเวลา ต้องมีจานวน
ที่เหมาะสมแก่เทศกาลหรืองานนั้น ๆ และไม่กระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไป
๕.๔ สถานที่ที่จุดและปล่อยหรือกระทาการอย่างใด ต้องอยู่ห่างจากเขตพระราชฐาน
คลังน้ามัน แหล่งเก็บเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง โรงพยาบาล ชุมชน หรือที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า
๒๐๐ เมตร และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แบบ ๑

แบบคำขอรับใบอนุญำต
กำรจุดและปล่อย หรือกระทำกำรอย่ำงใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ำยคลึงกันขึ้นไปสู่อำกำศ
รับที่................ /.....................
เขียนที่.........................................................
วันที่..........เดือน.....................................พ.ศ. .........................
ข้อ ๑ ข้ำพเจ้ำ.....................................................................อำยุ...........ปี เชื้อชำติ..........................
สัญชำติ.........................เลขประจำตัวประชำชน..........................................................(กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคล / สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ / และหรือหนังสือมอบอำนำจ ซึ่งปรำกฏตำมหนังสือรับรองของสำนักงำน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่..........ซอย.....................................ถนน.....................................
ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................
โทรศัพท์..........................................................ประสงค์จะรับใบอนุญำต....................................................................
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง.....................................น้ำหนัก...............................................จำนวน....................................
ซึ่งได้มำโดย........................................................................ในวันที่..........................................เวลำ............................
ณ สถำนที่/พื้นที่ที่จุด.............................................................................หมู่ที่...............ซอย.......................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต...........................................
จังหวัด...........................................
ข้อ ๒ ในกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำต ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำร ดังนี้
บัตรประจำตัวประชำชนเพื่อใช้แสดงตน (ฉบับจริง)
ใบมอบอำนำจพร้อมสำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจซึ่งรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีมีกำรมอบอำนำจ)
แผนกำรป้องกันเหตุอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้น
แผนผังบริเวณที่จะจุดและปล่อย หรือกระทำกำรอย่ำงใด
อื่น ๆ
ข้อ ๓ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยกำหนด
และขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงและเอกสำรข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ).................................................ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญำต
(................................................)
วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
อนุญำต
ไม่อนุญำต เหตุผล.............................................................................................................................. ........
(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุญำต
(................................................)
วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............

คำเตือน
ประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ ๑๓๗ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มำตรำ ๒๖๗ ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทาการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือ
เอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สาหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
หรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
พระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
มำตรำ ๑๓ ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่
(๑) บุคคลซึ่งต้องโทษจาคุก สาหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรา ๙๗ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๓ มาตรา ๒๔๙
มาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๙๓ ถึงมาตรา ๓๐๓
(ข) มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๕๗ และพ้นโทษยังไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นคา
ขอใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระทาโดยความจาเป็นหรือเพื่อป้องกันหรือโดยถูกยั่วโทสะ
(๒) บุคคลซึ่งต้องโทษจาคุก สาหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา
๓๓ หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๘
(๓) บุคคลซึ่งต้องโทษจาคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นคาขอ
สาหรับความผิดอย่างอื่น นอกจากที่บัญญัติไว้ใน (๑) และ (๒) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๔) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(๕) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เว้นแต่จะมีไว้เพื่อเก็บ
ตามมาตรา ๑๑
(๖) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็น
คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้
(๘) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
(๙) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน
สาหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจาในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาต น้อยกว่าหกเดือน

คำอธิบำยกำรเขียนแบบคำขอรับใบอนุญำต
กำรจุดและปล่อย หรือกระทำกำรอย่ำงใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ำยคลึงกันขึ้นไปสู่อำกำศ
************************************
1. “ประสงค์จะขอรับใบอนุญำต......” ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
2. “ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง” ให้ระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัดขนาดเป็น “นิ้ว”
หรือ “มิลลิเมตร”
3. “น้ำหนัก” ให้ระบุน้าหนักของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น “กรัม” หรือ “กิโลกรัม”
4. “จำนวน” ให้ระบุตัวเลขที่บ่งบอกปริมาณของบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน
5. “ซึ่งได้มำโดย” ให้ระบุว่าได้มาโดยการท้าขึ้นเอง ซื้อจากร้านค้า สั่งจากต่างประเทศ น้าเข้าจากต่างประเทศ
รับโอนระหว่างบุคคล หรืออื่น ๆ แล้วแต่กรณีที่ได้มาซึ่งวัตถุนั้น
6. “ในวันที”่ ให้ระบุวันที่ท้าการจุดและปล่อย หรือกระท้าการอื่นใดให้ขึ้นไปสู่อากาศ
7. “เวลำ” ให้ระบุเวลาหรือช่วงเวลาที่ท้าการจุดและปล่อย หรือกระท้าการอื่นใดให้ขึ้นไปสู่อากาศ
8. “ณ สถำนที่/พื้นที่” ให้ระบุบริเวณที่ใช้ส้าหรับการจุดและปล่อย หรือกระท้าการอื่นใดให้ขึ้นไปสู่อากาศ
9. “แผนกำรป้องกันอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้น” ให้ ระบุรายละเอียดมาตรการป้องกันอันตราย การเกิดระเบิด
อั ค คี ภั ย หรื อ ความเสี ย หายอื่ น ใด และมาตรการการเคลื่ อ นย้ า ยอพยพประชาชนกรณี เกิ ด อั น ตราย
รวมทั้งมาตรการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย หรือการประกันภัย (ถ้ามี)
10. “แผนผังบริเวณที่จุดและปล่อย หรือกระทำกำรอย่ำงใด” ให้ระบุรายละเอียดสถานที่ที่จะจุดและปล่อย
หรื อ กระท้ า การอย่ า งใดและพื้ น ที่ บ ริ เ วณ ใกล้ เ คี ย ง ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ แ ละประกาศ
ทีก่ รุงเทพมหานครก้าหนด
**********************************************

แบบ ๒

ใบอนุญาต
การจุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ
ใบอนุญาตเลขที่
สถานที่ออกใบอนุญาต
วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญาต
ชื่อ อายุ ผู้รับใบอนุญาต
เลขประจาตัวประชาชน
ภูมิลาเนาบ้านเลขที่
หมายเลขโทรศัพท์
ชนิด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง /น้าหนัก
จานวน
ได้มาโดย
วันที่ทาการจุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใด
เวลา
สถานที่/พื้นที่จุดและปล่อย
การขออนุญาตตามข้อ 7 (1)-(4)

…………………………………..............
ผู้อานวยการเขต
ประทับตราประจาตาแหน่ง

คำอธิบำยกำรเขียนแบบใบอนุญำต
กำรจุดและปล่อย หรือกระทำกำรอย่ำงใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ำยคลึงกันขึ้นไปสู่อำกำศ
*****************************************************
1. “ใบอนุญำตเลขที่” ให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะ “กท” และเลขประจำเขต ทับ (/) เลขท้ำยสองตัวของ
เลขปี พ.ศ. แล้วตำมด้วยเลขเรียงลำดับอีกสำมหลัก เริ่มตั้งแต่ลำดับที่ ๐๐๑ ตำมลำดับกำรออกใบอนุญำต
ในแต่ละปี โดยให้ผู้รับอนุญำตนำเลขที่ใบอนุญำตไปแสดงบนบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ
วั ต ถุ อื่ น ใดที่ ค ล้ ำ ยคลึ ง กั น เช่ น กท 7301/61๐๐๑ หมำยถึ ง พลุ หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดที่ ค ล้ ำ ยคลึ ง กั น
ทำเครื่องหมำยทะเบียนที่เขตประเวศ ในปี พ.ศ. ๒๕61 ลำดับที่ ๑ เป็นต้น
2. “สถำนที่ออกใบอนุญำต” ให้ระบุชื่อสำนักงำนเขต
3. “วัน เดือน ปี ที่ออก” ให้ระบุวันที่ เดือน ปี ที่ออกใบอนุญำต
4. “ชื่อ อำยุ ผู้รับใบอนุญำต”
5. “เลขประจำตัวประชำชน”
6. “ภูมิลำเนำบ้ำนเลขที่” ให้ระบุรำยละเอียดตำมรำยกำรในทะเบียนบ้ำน
7. “หมำยเลขโทรศัพท์” หมำยเลขโทรศัพท์ผู้ขออนุญำต
8. “ชนิด” ให้ระบุรำยละเอียดโดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ำยคลึงกัน
9. “ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง น้ำหนัก” ให้ระบุขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัดขนำดเป็น “นิ้ว”
หรือ “มิลลิเมตร” และระบุน้ำหนักของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น “กรัม” หรือ “กิโลกรัม”
10. “จำนวน” ให้ระบุตัวเลขที่บ่งบอกปริมำณของบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ำยคลึงกัน
11. “ได้มำโดย” ให้ระบุว่ำได้มำโดยกำรทำขึ้นเอง ซื้อจำกร้ำนค้ำ สั่งจำกต่ำงประเทศ นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
รับโอนระหว่ำงบุคคล หรืออื่น ๆ แล้วแต่กรณีที่ได้มำซึ่งวัตถุนั้น
12. “วันที่ทำกำรจุดและปล่อย หรือกระทำกำรอย่ำงใด” ให้ระบุวันที่ทำกำรจุดและปล่อย หรือกระทำกำร
อย่ำงใด
13. “เวลำ” ให้ระบุเวลำหรือช่วงเวลำที่ทำกำรจุดและปล่อย หรือกระทำกำรอย่ำงใด
14. “สถำนที/่ พื้นที่” ให้ระบุบริเวณที่ใช้สำหรับกำรจุดและปล่อย หรือกระทำกำรอย่ำงใด
15. “กำรขออนุญำต ” ให้ ระบุว่ำขออนุ ญำตจุดและปล่อย หรือกระทำกำรอย่ำงใดตำมข้อใด เช่น ในวันลอย
กระทงระบุว่ำ ข้อ 7 (2) วันลอยกระทง เป็นต้น
************************

