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ประกาศจังหวัดเชียงใหม ่
เร่ือง  มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
ในการจุดและปล่อย  หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บ้ังไฟ  หรือวัตถุอืน่ใดที่คล้ายคลึงกัน  ขึ้นไปสู่อากาศ 

 
 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่
อากาศยาน  ชุมชน  และประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใด  
ที่คล้ายคลึงกัน  ขึ้นไปสู่อากาศ  สมควรกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 

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. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย  หรือกระทําการอย่างใด  เพื่อให้บ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  
ขึ้นไปสู่อากาศ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอําเภอแห่งท้องที่  และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ 

๒. กําหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อย 
 ๒.๑ ในห้วงมีการเสด็จพระราชดําเนินของพระมหากษัตริย์  พระราชินี  หรือพระบรมวงศานุวงศ์  

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  หรือในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงโดยทางเคร่ืองบินพระที่นั่ง  ให้งดการจุดและปล่อยบ้ังไฟ  
โดยเด็ดขาด  และให้เลื่อนการจุดหรือปล่อยบ้ังไฟออกไป  ตามที่นายอําเภอท้องที่เห็นสมควร 

 ๒.๒ ให้กระทําได้ในห้วงตั้งแต่เดือน  มีนาคม – กรกฎาคม  ของทุกปี 
 ๒.๓ ให้หมู่บ้านที่เคยมีการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟอยู่เป็นประจําทุกปี  ให้จัดงานประเพณี  

บุญบ้ังไฟต่อไปได้โดยให้จุดและปล่อยได้เพียง  ๑  วันต่อปีภายในห้วงเวลาตามข้อ  ๒.๒ 
 ๒.๔ หมู่บ้านใดที่ไม่เคยมีการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟมาก่อน  ห้ามจัดให้มีการจุดและปล่อย

เป็นอันขาด 
 ๒.๕ หากตําบลใดได้จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟของตําบลแล้ว  ห้ามหมู่บ้านในตําบลน้ัน 

จัดให้มีการจุดและปล่อยบ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศอีกเป็นอันขาด 
 ๒.๖ การจุดและปล่อยต้องกระทําได้ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  

เท่านั้น 
๓. ชนิด  ขนาด  และจํานวน 
 ๓.๑ บ้ังไฟ  หรือวตัถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่ถูกจุดขึ้นไปสู่อากาศ  วัสดุหรืออุปกรณ์ส่วนประกอบ  

ที่ใช้ในการจุดและปล่อยต้องผลิตจากวัสดุ  อุปกรณ์ที่มีน้ําหนักเบา  และไม่มีส่วนผสมของโลหะ 
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 ๓.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงในของท่อหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แทนท่อ  ซึ่งใช้บรรจุเชื้อเพลิง
ของบ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ต้องมีขนาดไม่เกิน  ๓.๕  นิ้ว  ความยาวไม่เกิน  
๒๘๐  เซนติเมตร 

 ๓.๓ จํานวนในการจุดและปล่อย  หรือกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้ บ้ังไฟ   
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ในแต่ละสถานที่ให้จุดได้ไม่เกิน  ๔๐  บ้ังต่อวัน 

๔. สถานที่จุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใด  เพื่อให้บ้ังไฟ  หรือวัตถุอย่างอื่นใดที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ให้กระทําได้ในสถานที่ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน/ชุมชน  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  
และอยู่ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น   

 ห้ามจุดและปล่อย  หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน   
ขึ้นไปสู่อากาศในเขตพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ  ระดับ  ๑  คือ  บริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น – ลง  สนามบิน   
ที่อยู่ห่างจากทาง  ขึ้น – ลง  ของเครื่องบิน  ห่างข้างละ  ๔.๖  กิโลเมตร  และระยะทางยาว  ๑๘.๕  กิโลเมตร  
จากหัวทางวิ่งทั้ง  ๒  ด้าน  และเส้นทางการบิน  เข้า – ออก  สนามบินเชียงใหม่  ตามรายชื่อตาํบลของอําเภอ
ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

๕. มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นการพนัน 
 ๕.๑ ห้ามจัดให้มีการพนันขันต่อในการจุดและปล่อยบ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  

ขึ้นไปสู่อากาศ 
 ๕.๒ ห้ามมิให้มีการนับคะแนน  การจับเวลา  การขานเวลา  การขานตัวเลขอื่น ๆ  หรือ

กระทําเคร่ืองหมาย  สัญลักษณ์อื่นใด  อันเป็นการบ่งชี้ถึงการบอกเวลาการข้ึนลง  หรือความสูงต่ําของบ้ังไฟ  
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศหรือกระทําการอื่นใดอันเป็นข้อชี้ขาดให้แพ้ชนะกัน   

 ๕.๓ ห้ามจําหน่ายบัตรค่าชม  หรือเรียกเก็บค่าเข้าชมในการจุดและปล่อยบ้ังไฟ  หรือ  
วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  หรือกระทําการอื่นใดในลักษณะแอบแฝง  เพื่อเก็บค่าเข้าชม  เช่น  
จัดให้มีการเร่ียไรหน้างาน  การแจกซองฎีกา  ผ้าป่า  หรือการตั้งตู้รับบริจาค 

 ๕.๔ การจุดบ้ังไฟในงานประเพณีบุญบ้ังไฟ  การจุดและปล่อยบ้ังไฟหรือวัตถุอื่นใด 
ที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ให้ผู้จัดงานจัดทําบันทึกเป็นข้อตกลงของผู้จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ   
มอบให้นายอําเภอไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงความรับผิดชอบว่าคณะผู้จัดงานจะควบคุมการจัดงานไม่ให้มี
การเล่นพนัน  รวมทั้งกําหนดความรับผิดชอบหากเกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย  และความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สิน  อันอาจเกิดจากการจัดงานประเพณีดังกล่าว  และหากมีการตรวจสอบพบว่ามีการเล่น 
การพนันบ้ังไฟหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศจะต้องยกเลิกการจัดงานทันที   

๖. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด  เพื่อความสงบเรียบร้อยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ๖.๑ ห้ามปิดก้ันถนนสาธารณะ  หรือสถานที่เข้าสู่บริเวณงาน  หรือสถานที่จัดงาน 
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 ๖.๒ ให้งดการอนุญาตการจุด  และปล่อยบ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  
ที่สามารถขึ้นไปสูงถึงระดับเพดานบินของอากาศยานโดยเด็ดขาด  (ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  ฟุต) 

 ๖.๓ สถานที่จุดและปล่อยบ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ที่อยู่นอกเขต
บริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ  ระดับ  ๑  คือ  บริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น – ลง  
สนามบิน  ที่อยู่ห่างจากทาง  ขึ้น – ลง  ของเคร่ืองบิน  ห่างข้างละ  ๔.๖  กิโลเมตร  และระยะทางยาว  
๑๘.๕  กิโลเมตร  จากหัวทางวิ่งทั้ง  ๒  ด้าน  และเส้นทางการบิน  เข้า – ออก  สนามบินเชียงใหม่   
ต้องย่ืนขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  เพื่อให้อําเภอสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมของสถานที่  และแจ้งประสานท่าอากาศยานเชียงใหม่หรือศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
ทราบล่วงหน้า  ๗  วัน   

 ๖.๔ ในการจุดและปล่อย  หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ขึ้นไปสู่อากาศ  ผู้ได้รับอนุญาตต้องพร้อมแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องเมื่อมีการขอตรวจสอบ 

 ๖.๕ ให้ผู้ได้รับอนุญาตนําเลขที่ใบอนุญาตกํากับบ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกัน  
แล้วแต่กรณีไปเขียนหรือแสดงไว้บนบ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันในตําแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและต้องเป็นส่วนที่เหลืออยู่เม่ือบ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  ได้ตกลงมาสู่พื้น  
โดยการเขียนหรือแสดงให้ใช้สีหรือน้ําหมึกหรือสารเคมีที่ขูดลบออกยาก  

 ๖.๖ ฐานสําหรับจุดบ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  ต้องมีความชันหรือความลาดเอียง
ช่วงระหว่าง  ๗๐ - ๘๐  องศา  รัศมีของการตกไม่ควรอยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย  สายไฟ   
คลังน้ํามัน  ชุมชน  และหรือสถานที่สําคัญต่าง ๆ 

 ๖.๗ ผู้รับอนุญาตต้องจัดสถานที่จุดและปล่อยให้มีความปลอดภัย  โดยให้ผู้ชมอยู่ห่างจาก
ฐานจุดและปล่อยบ้ังไฟ  หรือวัตถุอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

 ๖.๘ ต้องออกแบบและจัดให้มีบังเกอร์หรือกําหนดจุดปลอดภัยเม่ือทําการจุด 
 ๖.๙ ต้องกําหนดสัญลักษณ์ธงแดง  ธงเขียว  เพื่อสื่อสารระหว่างผู้จุดและผู้ชม  เพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนจุด  ให้ผู้ชมได้รับทราบ 
 ๖.๑๐ ให้โฆษกสนามสื่อสารกับผู้ชมและผู้เข้าร่วมงานตลอดเวลาเรื่องความปลอดภัย

ตลอดจนคอยตักเตือนผู้ที่ละเมิดหรือกระทํากิจกรรมที่นําไปสู่ความไม่ปลอดภัย 
 ๖.๑๑ ให้ผู้จัดงานหรือผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีสถานที่จุดและปล่อย  หรือได้รับอนุญาตให้จุด  

และปล่อยบั้งไฟ  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ทําสัญญาประกันภัยเพื่อนําเงินมาชดใช้
ความเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการจุดและปล่อย  โดยกําหนดความรับผิดชอบหากเกิดอันตรายแก่ชีวิต
หรือร่างกาย  และความเสียหายต่อทรัพย์สินอันอาจเกิดจากการจัดงานประเพณีดังกล่าว 

๗. ผู้ใดกระทําการจุดและปล่อยบ้ังไฟ  หรือวัตถุอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  โดยไม่ได้
รับอนุญาต  หรือกระทําการนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไว้  หรือฝ่าฝืนข้อกําหนดในประกาศนี้  ต้องระวาง



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

โทษจําคุก  ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามความข้อ  ๕  ของคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

๘. ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้  ไม่ถือเป็นเหตุให้พ้นผิด  หากการจุดและปล่อยบ้ังไฟ   
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  หรือกระทําการอย่างใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยาน  
ชุมชน  หรือประชาชน 

๙. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

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

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 



พืน้ทีต่าํบลเขตเสน้ทางการบนิเชียงใหม่ แนบทา้ยประกาศจังหวัดเชยีงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษา
ความปลอดภยัและการดแูลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปลอ่ย  

หรือกระทําการอย่างใดเพื่อใหบ้ัง้ไฟ หรือวัตถุอ่ืนใดทีค่ลา้ยคลึงกัน ขึน้ไปสู่อากาศ 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
สงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อใหบ้ั้งไฟ 

 หรือวัตถุอ่ืนใดทีค่ลา้ยคลึงกัน ขึน้ไปสู่อากาศ พ.ศ. 2559 

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

     1.  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
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

 


