
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนจากการจดุและปล่อยบั้งไฟ  พลุ   

ตะไล  โคมลอย  โคมไฟ  โคมควนั  หรอืวตัถุอืน่ใดทีค่ล้ายคลึงกัน   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ  พลุ  ตะไล  โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถุอื่นใด  
ที่คล้ายคลึงกัน 

อาศัยอ านาจตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  27/2559  เรื่อง  มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ  พลุ  ตะไล  โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  ลงวันที่  10  มิถุนายน  พุทธศักราช  2559  และค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๕๔/25๖๐  เรื่อง  การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พุทธศักราช  25๖๐  ประกอบกับมาตรา  97  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2528  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  
จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ  พลุ  ตะไล  โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใด

ซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว  ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 
ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย  หรือกระท าการอย่างใด  เพ่ือให้บั้งไฟ  พลุ  ตะไล   

โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  ขึ้นไปสู่อากาศ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่นั้น   

ข้อ 5 ผู้ขออนุญาต  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์   
(๓) เป็นเจ้าของสถานที่ที่จัดให้มีการจุดและปล่อย  หรือกระท าการอย่างใด  เพ่ือให้บั้งไฟ   

พล ุ ตะไล  โคมลอย  โคมไฟ  โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  ขึ้นไปสู่อากาศ  หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ   
(๔) กรณีพลุต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง   

แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน   
พ.ศ.  ๒๔๙๐  ด้วย 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ 6 การขออนุญาตต้องมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ยื่นค าขออนุญาตและแผนการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมแผนผังบริเวณ

ที่จะจุดและปล่อย  หรือกระท าการอย่างใด  ต่อผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่  ทั้งนี้  ต้องขออนุญาตก่อนวันจุด
และปล่อย  หรือกระท าการอย่างใดไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นจะน้อยกว่า  ๑๕  วัน  ก็ได้  
ตามประกาศที่กรุงเทพมหานครก าหนด       

(2) กรณีพลุหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่ขออนุญาตต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ   
ไม่เกิน  12  นิ้ว  ได้รับอนุญาตให้ท า  สั่ง  น าเข้า  หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  และมีจ านวนตามความเหมาะสม 
ของแต่ละงานหรือแต่ละพื้นที่ 

(๓) สถานที่ที่จุดและปล่อย  หรือกระท าการอย่างใดเพ่ือให้พลุหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  
ขึ้นไปสู่อากาศต้องอยู่ห่างจากเขตพระราชฐาน  คลังน้ ามัน  หรือแหล่งเก็บเชื้อเพลิง  สถานีบริการเชื้อเพลิง  
หรือโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า  200  เมตร  และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ   
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) กรณีบั้ งไฟ  ตะไล  โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน   
ที่ขออนุญาตต้องมีขนาด  จ านวน  ชนิด  สถานที่จุดและปล่อย  หรือประการอื่นใด  ให้เป็นไป 
ตามประกาศที่กรุงเทพมหานครก าหนด   

ข้อ 7 การอนุญาตตามข้อ  ๔  ให้พิจารณาให้กระท าได้  ดังนี้ 
(๑) ในงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์  

พระราชินี  งานเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์  หรืองานสดุดีเฉลิมพระเกียรติอื่น ๆ   
(๒) ในวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๑๒  ตามปฏิทินจันทรคติไทย  โดยให้

จุดและปล่อย  หรือกระท าการอย่างใด  ในช่วงเวลา  ๑8.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา 
(๓) ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ในช่วงคืนวันที่  ๓๑  ธันวาคมของทุกปี  โดยให้จุด

และปล่อย  หรือกระท าการอย่างใด  ในช่วงเวลา  ๒๓.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๐๑.๐๐  นาฬิกา  ของวนัที่  
๑  มกราคมของทุกปี 

(๔) ในงานวัฒนธรรม  ประเพณี  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  หรือเทศกาลอื่นที่ไม่ขัด 
ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  โดยให้จุดและปล่อย  หรือกระท าการอย่างใด  ในช่วงเวลา  
๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา 

ข้อ 8 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต  แต่ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตตามข้อ  6   

ข้อ 9 ห้ามจัดให้มีการพนันขันต่อในการจุดและปล่อย  หรือกระท าการอย่างใด  เพ่ือให้บั้งไฟ  
พลุ  ตะไล  โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ 10 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ต้องได้รับโทษ  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  27/2559  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
จากการจุดและปล่อยบั้งไฟ  พลุ  ตะไล  โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน   
ลงวันที่  10  มิถุนายน  พุทธศักราช  2559 

ข้อ 11 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก  อัศวนิ  ขวญัเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑


