
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันและการรกัษาความปลอดภัยและการดแูลรักษาความสงบเรยีบร้อยของประชาชน  
ในการจดุและปล่อยโคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  (วา่วฮม)  หรือวัตถุอืน่ใดที่คลา้ยคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  

(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่  เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรการ 
ป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุด  
และปล่อยโคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ลงวันที่   
7  ตุลาคม  2559  ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  2497  แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562   

อาศัยอํานาจตามข้อ  ๑  ข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๒๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  จังหวัดเชียงใหม่โดยความเห็นชอบของคณะกรมการ
จังหวัดเชียงใหม่  และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ยกเลิกความในข้อ  3.3  ของประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรการป้องกันและ  
การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย  
โคมไฟ  โคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2559 

2. ให้ยกเลิกความในข้อ  5  ของประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรการป้องกันและ  
การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย   
โคมไฟ  โคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2559  
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน   

 “๕.  ชนิด  และขนาดของโคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่จะทําการ  
จุดและปล่อยขึ้นไปสู่อากาศจะต้องมีขนาดมาตรฐานทําจากกระดาษว่าว  ขนาดกว้าง  x  ยาว  ไม่เกิน  
๕๐  x  ๗๕  เซนติเมตร/แผ่น  ใช้ประกอบโคมจํานวน  ไม่เกิน  ๗๒  แผ่น/โคม  ปากโคมมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษสีเดียวกับท้องฟ้า  เช่น  สีฟ้า  สีขาว  
และสีเทา  กรณีโคมควัน  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  ที่มีขนาดปริมาตรเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร   
การจุดและปล่อย  ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

3. ให้ยกเลิกความในข้อ  7  ของประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรการป้องกันและ  
การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย   
โคมไฟ  โคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2559  
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน   

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 “๗.  สถานที่จุดและปล่อยโคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใด 
ที่คล้ายคลึงกัน  ให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ  โดยให้นายอําเภอระบุพ้ืนที่ให้ชัดเจน  
ถึงขอบเขตปริมณฑล  ระบุจํานวน  ชนิด  และขนาดของโคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใด 
ที่คล้ายคลึงกันในการอนุญาตให้จุดและปล่อย” 

4. ให้ยกเลิกความในข้อ  9.1  ของประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรการป้องกันและ
การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย   
โคมไฟ  โคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2559  
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน   

 “๙.๑  ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายโคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใด 
ที่คล้ายคลึงกัน  ในวัด  โรงเรียน  ทางสาธารณะ  ที่สาธารณะ  สถานที่ราชการ  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่  และเขตเมืองเก่าเชียงใหม่  เว้นแต่เป็นพ้ืนที่ตามข้อ  ๗  
ของประกาศนี้  หรือเป็นการจําหน่ายในลักษณะค้าส่ง” 

5. ให้ยกเลิกความในข้อ  9.3  ของประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรการป้องกันและ
การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย   
โคมไฟ  โคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2559  
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน   

 “๙.๓ ห้ามจุดและปล่อยโคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใด 
ที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศในสถานที่  ดังต่อไปนี้ 

   1) เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ 
   2) พ้ืนที่ เฝ้าระวังพิเศษระดับ  ๑  (พ้ืนที่สีแดง)  คือบริเวณแนวขึ้น - ลง  

สนามบิน  ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น - ลงของเครื่องบิน  ห่างข้างละ  ๔.๖  กิโลเมตรเป็นระยะทางยาว   
๑๘.๕  กิโลเมตร  จากหัวทางวิ่ง  ทั้ง  ๒  ด้าน  ตามรายชื่อตําบลของอําเภอที่กําหนดแนบท้าย”   

6. ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  9.4  ของประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรการป้องกัน
และการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย 
โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  (ว่าวฮม)  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2559   

 “9.4 พ้ืนที่นอกจากพ้ืนที่ตามข้อ  9.3  ให้กระทําได้  เมื่อได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ
แห่งท้องที่  ทั้งนี้  ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า  30  วัน  เพ่ือให้
สามารถกระทําได้ในพ้ืนที่เขตเส้นทางการบินเข้า - ออก  สนามบินเชียงใหม่  ตามรายชื่อตําบล 
ของอําเภอที่กําหนดแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้นายอําเภอใช้เอกสารที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้จุดและปล่อย  สําหรับพ้ืนที่อื่นนายอําเภอสามารถตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของสถานที่และแจ้งประสานท่าอากาศยานเชียงใหม่  หรือศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
ทราบล่วงหน้า  14  วัน” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

เจริญฤทธิ ์ สงวนสตัย ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 
 

ตําบลของอําเภอที่อยู่ในเขตเสน้ทางการบนิเขา้ - ออก สนามบินเชียงใหม่ 
เรื่อง มาตรการป้องกนัและการรักษาความปลอดภัยและการดแูลรกัษาความสงบเรียบร้อย 

ของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม)  
หรือวัตถุอ่ืนใดทีค่ลา้ยคลึงกนัขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563  

๑. อําเภอดอยสะเกด็ 
        ๑.๑ ตําบลสันปูเลย 
        ๑.๒ ตําบลสําราญราษฎ์ 
        ๑.๓ ตําบลแม่คือ 
        ๑.๔ ตําบลป่าลาน 
        ๑.๕ ตําบลตลาดขวัญ 
        ๑.๖ ตําบลสง่าบ้าน 
        ๑.๗ ตําบลเชิงดอย 
        ๑.๘ ตําบลแม่โป่ง 
        ๑.๙ ตําบลลวงเหนือ 
        ๑.๑๐ ตําบลป่าป้อง 
        ๑.๑๑ ตําบลแม่ฮ้อยเงิน 
        ๑.๑๒ ตําบลตลาดใหญ ่

     ๔. อําเภอสันทราย 
         ๔.๑ ตําบลสันทรายน้อย 
         ๔.๒ ตําบลสันพระเนตร 
         ๔.๓ ตําบลสันทรายหลวง 
         ๔.๔ ตําบลหนองจ๊อม 
         ๔.๕ ตําบลสันนาเม็ง 
         ๔.๖ ตําบลสันป่าเป่า 
         ๔.๗ ตําบลป่าไผ่ 
         ๔.๘ ตําบลเมืองเล็น 
         ๔.๙ ตําบลแม่แฝกใหม่ 
         ๔.๑๐ ตําบลหนองแหย่ง 

    ๒. อําเภอสันกําแพง 
        ๒.๑ ตําบลสันกําแพง 
        ๒.๒ ตําบลสันกลาง 
        ๒.๓ ตําบลต้นเปา 
        ๒.๔ ตําบลแม่ปูคา 
        ๒.๕ ตําบลห้วยทราย 
        ๒.๖ ตําบลร้องวัวแดง 
        ๒.๗ ตําบลแช่ช้าง 
        ๒.๘ ตําบลทรายมูล 
        ๒.๙ ตําบลบวกค้าง 
        ๒.๑๐ ตําบลออนใต้ 

    ๕. อําเภอสันป่าตอง 
        ๕.๑ ตําบลสันกลาง 
        ๕.๒ ตําบลยุหว่า 
        ๕.๓ ตําบลบ้านกลาง 
        ๕.๔ ตําบลทุ่งสะโตก 
        ๕.๕ ตําบลบ้านแม 
        ๕.๖ ตําบลแม่ก๊า 
        ๕.๗ ตําบลมะขามหลวง 
        ๕.๘ ตําบลท่าวังพร้าว 
        ๕.๙ ตําบลมะขุนหวาน 
        ๕.๑๐ ตําบลนํ้าบ่อหลวง 

    ๓. อําเภอสารภี 
        ๓.๑ ตําบลท่ากว้าง  
        ๓.๒ ตําบลหนองแฝก 
        ๓.๓ ตําบลยางเน้ิง 
        ๓.๔ ตําบลสารภี 
        ๓.๕ ตําบลชมภู 
        ๓.๖ ตําบลไชยสถาน 
        ๓.๗ ตําบลป่าบง 

    ๖. อําเภอแม่ออน 
        ๖.๑ ตําบลบ้านสหกรณ์ 
        ๖.๒ ตําบลทาเหนือ 
        ๖.๓ ตําบลออนเหนือ 
        ๖.๔ ตําบลออนกลาง 
    ๗. อําเภอแม่ริม 
        ๗.๑ ตําบลสันโป่ง 
        ๗.๒ ตําบลห้วยทราย         
    ๘. อําเภอดอยหล่อ 
        ๘.๑ ตําบลดอยหล่อ 
        ๘.๒ ตําบลสองแคว         


