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ประกาศจังหวัดเชียงใหม ่
เร่ือง  มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ในการจุดและปล่อยพลุ  หรือวัตถุอื่นใดทีค่ล้ายคลึงกับพลุ  ขึ้นไปสู่อากาศ 
 

 

เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตราย  รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่
อากาศยาน  ชุมชน  และประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้พลุ  หรือวัตถุอื่นใด  
ที่คล้ายคลึงกัน  ขึ้นไปสู่อากาศ  สมควรกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมอืง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และข้อ  ๑  ข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๒๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  จังหวัดเชียงใหม่โดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัด
และสภาวัฒนธรรมจังหวัด  จึงกําหนดมาตรการป้องกัน  การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยแก่ประชาชน  ดังนี้ 

๑. พลุตามประกาศฉบับนี้  หมายถึง  ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่งบรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่หรือท่อ
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  เม่ือจุดแล้วมีเสียงระเบิดดังคล้ายเสียงปืน  โดยอนุโลมเรียกดอกไม้เพลิง
อย่างอื่นที่จุดมีเสียงระเบิดดังเช่นนั้นว่าพลุ 

๒. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย  หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้พลุ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ
ขึ้นไปสู่อากาศ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอําเภอแห่งท้องที่และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
หรือได้รับการยกเว้นตามประกาศนี้ 

๓. ในห้วงมีการเสด็จพระราชดําเนินของพระมหากษัตริย์  พระราชินี  หรือพระบรมวงศานุวงศ์  
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  หรือในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงโดยทางเคร่ืองบินพระที่นั่ง  ให้งดการจุดและปล่อยพลุ  
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ  ขึ้นไปสู่อากาศโดยเด็ดขาด  และให้เลื่อนการจุดและปล่อยพลุ  หรือวัตถุอื่นใด  
ที่คล้ายคลึงกับพลุออกไป  ตามที่นายอําเภอท้องที่เห็นสมควร 

๔. กําหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อย 
 ๔.๑ ให้กระทําได้ในงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

๕  ธันวามหาราช  และ  ๑๒  สิงหามหาราชินี  หรืองานเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ 
 ๔.๒ ให้กระทําได้ในวันลอยกระทง  (กระทงเล็ก)  ซึ่งตรงกับวันขึ้น  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๑๒  

ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปีโดยให้จุดและปล่อยตั้งแต่เวลา  ๑๙.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๐๑.๐๐  นาฬิกา  
ของวันถัดไป 

 ๔.๓ ให้กระทําในวันแรม  ๑  คํ่า  เดือน  ๑๒  ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี   
(กระทงใหญ่)  โดยให้จุดและปล่อยตั้งแต่เวลา  ๑๙.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๐๑.๐๐  นาฬิกา  ของวันถัดไป 
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 ๔.๔ ให้กระทําได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่  ๓๑  ธันวาคมของทุกปี  
โดยให้จุดและปล่อยตั้งแต่เวลา  ๑๙.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๐๑.๐๐  นาฬิกา  ของวันที่  ๑  มกราคมของทุกปี 

 ๔.๕ ให้กระทําได้ในงานอวมงคล  งานบวช  งานข้ึนบ้านใหม่  งานแต่งงาน  งานแข่งขันกีฬา  
หรืองานอื่นใดที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี  และเคยมีประวัติในการจุดและปล่อยมาก่อน 

๕. ชนิด  ขนาด  และจํานวน 
 ๕.๑ ห้ามจุดและปล่อยพลุ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ  ขึ้นสู่อากาศ  ที่มีขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเกินกว่า  ๑๒  นิ้ว 
 ๕.๒ จํานวนในการจุดและปล่อยพลุ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุขึ้นสู่อากาศ   

ในแต่ละสถานที่  ให้จุดและปล่อยได้ไม่เกิน  ๕๐๐  นัด/วัน  ยกเว้นงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวามหาราช  และ  ๑๒  สิงหามหาราชินี  หรืองานเฉลิมพระเกียรติของ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

๖. สถานที่จุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้พลุ  หรือวัตถุอื่นใดท่ีคล้ายคลึง  
กับพลุ  ขึ้นไปสู่อากาศ 

 ๖.๑ สถานที่จุดและปล่อย  ให้กระทําได้ในสถานที่ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เอกชน
หรือที่สาธารณะตามที่นายอําเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุญาต   

 ๖.๒ สถานที่จุดและปล่อยพลุ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ  ขึ้นไปสู่อากาศ  ต้องอยู่  
ห่างจากสถานีบริการนํ้ามันไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  เมตร  และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลในระยะไม่น้อยกว่า  
๕๐๐  เมตร 

๗. มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นการพนัน 
 ๗.๑ ห้ามจัดให้มีการพนันขันต่อในการจุดและปล่อยพลุ 
 ๗.๒ ห้ามมิให้มีการนับคะแนน  การจับเวลา  การขานเวลา  การขานตัวเลขอื่น ๆ  หรือ

กระทําเคร่ืองหมาย  สัญลักษณ์อื่นใด  อันเป็นการบ่งชี้ถึงการบอกความสูงต่ําของพลุ  หรือความสวยงาม
ของพลุ  หรือกระทําการอื่นใดอันเป็นข้อชี้ขาดให้แพ้ชนะกัน 

๘. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอื่นใด  เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ๘.๑ ห้ามผู้ใดจําหน่ายพลุ  หรือวัตถุอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกับพลุ  ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน  
เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ.  ๒๔๙๐  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก  
นายทะเบียนท้องที่ 

 ๘.๒ ตามข้อ  ๘.๑  ให้ผู้ได้รับอนุญาตจําหน่ายได้ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  
๑๘.๐๐  นาฬิกา 

 ๘.๓ พลุ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุที่นํามาจุดและปล่อยจะต้องมีหลักฐาน 
การได้รับอนุญาตให้สั่ง  หรือนําเข้า  ซึ่งดอกไม้เพลิง  หรือได้รับอนุญาตให้ทํา  หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง  
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ตามความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง   
และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ.  ๒๔๙๐ 

 ๘.๔ สถานที่จุดและปล่อยพลุ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุขึ้นไปสู่อากาศที่อยู่ 
ในเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ  ระดับ  ๑  คือ  บริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนว  
ขึ้น – ลง  สนามบินที่อยู่ห่างจากทาง  ขึ้น – ลง  ของเครื่องบิน  ห่างข้างละ  ๔.๖  กิโลเมตร  และระยะทาง
ยาว  ๑๘.๕  กิโลเมตร  จากหัวทางวิ่งทั้ง  ๒  ด้าน  และเส้นทางการบิน  เข้า – ออก  สนามบินเชียงใหม่  
ตามรายชื่อตําบลของอําเภอ  ที่แนบท้ายประกาศน้ี  ต้องย่ืนขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อย
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  เพื่อให้อําเภอสามารถตรวจสอบความเหมาะสม  ของสถานที่และแจ้งประสาน 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่หรือศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ทราบล่วงหน้า  ๗  วัน  ยกเว้นกรณีจุดและปล่อย  
ในงานอวมงคลสถานท่ีที่จะจุดและปล่อยซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวข้างต้นให้ย่ืนขอรับใบอนุญาต
ล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า  ๒  วัน 

๙. ผู้ใดกระทําการจุดและปล่อยพลุ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุขึ้นไปสู่อากาศ  โดยไม่ได้
รับอนุญาต  หรือกระทําการนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไว้  หรือฝ่าฝืนข้อกําหนดในประกาศนี้  ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามความข้อ  ๕  ของคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

๑๐. ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศน้ี  ไม่ถือเป็นเหตุให้พ้นผิดหากการจุดและปล่อยพลุ  หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกับพลุ  ขึ้นไปสู่อากาศ  หรือกระทําการอย่างใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยาน  ชุมชน  
หรือประชาชน 

๑๑. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ปวิณ  ชํานิประศาสน์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 



พืน้ทีต่าํบลเขตเสน้ทางการบนิเชียงใหม่ แนบทา้ยประกาศจังหวัดเชยีงใหม่  
เรื่อง มาตรการป้องกนัและการรักษาความปลอดภัยและการดแูลรกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ในการจุดและปล่อยพลุ หรอืวัตถุอ่ืนใดทีค่ลา้ยคลึงกบัพลุขึน้ไปสู่อากาศ พ.ศ.  ๒๕59 

เส้นทางการบิน เครื่องบิน เข้า – ออก สนามบินเชียงใหม่ 

      1.  อําเภอดอยสะเก็ด 
1.1 ตําบลสันปูเลย 
1.2 ตําบลสําราญราษฎ์ 
1.3 ตําบลแมค่ือ 
1.4 ตําบลป่าลาน 
1.5 ตําบลตลาดขวัญ 
1.6 ตําบลสง่าบ้าน 
1.7 ตําบลเชิงดอย 
1.8 ตําบลแม่โป่ง 
1.9 ตําบลลวงเหนือ 
1.10 ตําบลป่าป้อง 
1.11 ตําบลแม่ฮ้อยเงิน 
๑.๑๒ ตําบลตลาดใหญ ่

     4.  อําเภอสันทราย 
4.1 ตําบลสันทรายน้อย 
4.2 ตําบลสันพระเนตร 
4.3 ตําบลสันทรายหลวง 
4.4 ตําบลหนองจ๊อม 
4.5 ตําบลสันนาเม็ง 
4.6 ตําบลสันป่าเปา 
4.7 ตําบลป่าไผ่ 
4.8 ตําบลเมืองเล็น 
4.9 ตําบลแม่แฝกใหม่ 

          4.10 ตําบลหนองแหย่ง 

     2.  อําเภอสันกําแพง 
2.1 ตําบลสันกําแพง 
2.2 ตําบลสันกลาง 
2.3 ตําบลต้นเปา 
2.4 ตําบลแมปู่คา 
2.5 ตําบลห้วยทราย 
2.6 ตําบลร้องวัวแดง 
2.7 ตําบลแช่ช้าง 
2.8 ตําบลทรายมูล 

       5. อําเภอสันป่าตอง 
5.1 ตําบลสันกลาง 
5.2 ตําบลยุหว่า 
5.3 ตําบลทุ่งต้อม 
5.4 ตําบลบ้านกลาง 
5.5 ตําบลทุ่งสะโตก 
5.6 ตําบลบ้านแม 

 

      3. อําเภอสารภี 
3.1 ตําบลท่ากว้าง 
3.2 ตําบลหนองแฝก 
3.3 ตําบลยางเน้ิง 
3.4 ตําบลสารภี 
3.5 ตําบลชมภู 
3.6 ตําบลไชยสถาน 

          3.7 ตําบลป่าบง                    

    6.  อําเภอแม่ริม 
         ตําบลสันโป่ง     
 
 
    7. อําเภอแม่ออน 
        ตําบลบ้านสหกรณ ์
         

 
 



 
พืน้ทีต่าํบลเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบนิเชียงใหม่  

แนบทา้ยประกาศจังหวัดเชยีงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดแูลรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยพลุ หรอืวัตถุอ่ืนใดทีค่ลา้ยคลึงกบัพลุขึน้ไปสู่อากาศ พ.ศ.2559 

เขตพ้ืนที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 (เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ)                              
แนวขึ้น -  ลง เครื่องบินห่างข้างละ 4.6 กิโลเมตร ระยะ 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางว่ิง 

1. อําเภอเมืองเชียงใหม ่
1.1 ตําบลศรภูีมิ 
1.2 ตําบลพระสิงห์ 
1.3 ตําบลหายยา 
1.4 ตําบลช้างม่อย 
1.5 ตําบลช้างคลาน 
1.6 ตําบลวัดเกต 
1.7 ตําบลช้างเผือก 
1.8 ตําบลสุเทพ 
1.9 ตําบลแม่เหียะ 
1.10 ตําบลป่าแดด 
1.11 ตําบลหนองหอย 
1.12 ตําบลท่าศาลา 
1.13 ตําบลหนองป่าครั่ง 
1.14 ตําบลฟ้าฮ่าม 
1.15 ตําบลป่าตัน 
1.16 ตําบลสันผีเสื้อ 

     4.  อําเภอหางดง 
4.1 ตําบลหางดง 
4.2 ตําบลหนองแก๋ว 
4.3 ตําบลหารแก้ว 
4.4 ตําบลหนองตอง 
4.5 ตําบลขุนคง 
4.6 ตําบลสบแม่ข่า 
4.7 ตําบลบ้านแหวน 
4.8 ตําบลสันผักหวาน 
4.9 ตําบลหนองควาย 
4.10 ตําบลบ้านปง 
4.11 ตําบลนํ้าแพร่ 

 

2. อําเภอสารภี 
2.1 ตําบลขัวมุง 
2.2 ตําบลดอนแก้ว  
2.3 ตําบลสันทราย 
2.4 ตําบลท่าวังตาล 

          2.5 ตําบลหนองผึ้ง           

     5.  อําเภอแม่ริม 
5.1 ตําบลดอนแก้ว 
5.2 ตําบลเหมอืงแก้ว 
5.3 ตําบลริมใต้ 
5.4 ตําบลแมส่า 
5.5 ตําบลริมเหนือ 

3. อําเภอสันทราย 
          ตําบลหนองหาร 

    6.  อําเภอสันป่าตอง 
         ตําบลทุ่งต้อม 

 


