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ประกาศ
เลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ทรงพระราชดําริวา ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหใชกฎอัยการศึก
ทั่วราชอาณาจักรตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๐๕ นาฬิกา นั้น บัดนี้
สถานการณในบางเขตพื้นที่หมดความจําเปนที่จะตองใชกฎอัยการศึกแลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหเลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และคงใชกฎอัยการศึก
ในบางเขตพื้นที่ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหเลิกใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร นอกจากเขตพื้นที่ตามที่ระบุไวใน
ขอ ๒
ขอ ๒ เขตพื้น ที่ซึ่ง ยังคงใชกฎอัยการศึกตามประกาศคณะปฏิรูป การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดแก
เขตพื้นที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัง หวัด กาญจนบุรี เฉพาะอํ า เภอด านมะขามเตี้ ย อํ า เภอทองผาภู มิ อํ า เภอไทรโยค
อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอสังขละบุรี และตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี
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(๒) จังหวัดกําแพงเพชร ทุกอําเภอ
(๓) จังหวัดขอนแกน ทุกอําเภอ
(๔) จังหวัดจันทบุรี เฉพาะอําเภอขลุง อําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอสอยดาว
(๕) จังหวัดชัยภูมิ ทุกอําเภอ
(๖) จังหวัดเชียงราย ทุกอําเภอ
(๗) จังหวัดเชียงใหม ทุกอําเภอ
(๘) จังหวัดตราด เฉพาะอําเภอคลองใหญ อําเภอบอไร อําเภอเมืองตราด และกิ่งอําเภอเกาะกูด
และกิ่งอําเภอเกาะชาง อําเภอแหลมงอบ
(๙) จังหวัดตาก เฉพาะอําเภอทาสองยาง อําเภอพบพระ อําเภอแมระมาด อํ าเภอแมสอด
อําเภออุมผาง และกิ่งอําเภอวังเจา อําเภอเมืองตาก
(๑๐) จังหวัดนครราชสีมา ทุกอําเภอ
(๑๑) จังหวัดนราธิวาส ทุกอําเภอ
(๑๒) จังหวัดนาน เฉพาะอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอทุงชาง อําเภอบอเกลือ อําเภอปว
อําเภอแมจริม และอําเภอสองแคว
(๑๓) จังหวัดบุรีรัมย ทุกอําเภอ
(๑๔) จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ เฉพาะตําบลสามกระทาย และตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี
ตําบลเขาลาน ตําบลนาหูกวาง ตําบลหวยยาง และตําบลอางทอง อําเภอทับสะแก ตําบลชัยเกษม
ตํ า บลทองมงคล และตํ า บลร อ นทอง อํ า เภอบางสะพาน ตํ า บลช า งแรก และตํ า บลไชยราช
อําเภอบางสะพานนอย ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี ตําบลไรเกา ตําบลศาลาลัย และตําบลศิลาลอย
อําเภอสามรอยยอด ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน ตําบลเกาะหลัก ตําบลคลองวาฬ ตําบลหวยทราย
และตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
(๑๕) จังหวัดปตตานี ทุกอําเภอ
(๑๖) จังหวัดพะเยา เฉพาะอําเภอเชียงคํา และกิ่งอําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา
(๑๗) จังหวัดพิษณุโลก เฉพาะอําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย
(๑๘) จังหวัดเพชรบุรี เฉพาะอําเภอแกงกระจานและอําเภอหนองหญาปลอง
(๑๙) จังหวัดแมฮองสอน ทุกอําเภอ
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(๒๐) จังหวัดมหาสารคาม ทุกอําเภอ
(๒๑) จังหวัดยะลา ทุกอําเภอ
(๒๒) จังหวัดราชบุรี เฉพาะอําเภอสวนผึ้ง และกิ่งอําเภอบานคา อําเภอสวนผึ้ง
(๒๓) จังหวัดรอยเอ็ด ทุกอําเภอ
(๒๔) จังหวัดระนอง เฉพาะอําเภอกระบุรี อําเภอกะเปอร อําเภอละอุน และตําบลทรายแดง
ตําบลปากน้ํา และตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง
(๒๕) จังหวัดเลย ทุกอําเภอ
(๒๖) จังหวัดศรีสะเกษ ทุกอําเภอ
(๒๗) จังหวัดสตูล เฉพาะอําเภอควนโดน อําเภอทาแพ อําเภอละงู และตําบลเกตรี ตําบล
คลองขุด ตําบลตํามะลัง และตําบลปูยู อําเภอเมืองสตูล
(๒๘) จังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะเดา และอําเภอสะบายอย
(๒๙) จังหวัดสระแกว เฉพาะอําเภอคลองหาด อําเภอตาพระยา อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอวัฒนานคร
อําเภออรัญประเทศ กิ่งอําเภอโคกสูง อําเภอตาพระยา และกิ่งอําเภอวังสมบูรณ อําเภอวังน้ําเย็น
(๓๐) จังหวัดสุรินทร ทุกอําเภอ
(๓๑) จังหวัดหนองบัวลําภู ทุกอําเภอ
(๓๒) จังหวัดอํานาจเจริญ ทุกอําเภอ
(๓๓) จังหวัดอุดรธานี ทุกอําเภอ
(๓๔) จังหวัดอุตรดิตถ เฉพาะอําเภอน้ําปาด อําเภอบานโคก และอําเภอฟากทา
(๓๕) จังหวัดอุบลราชธานี ทุกอําเภอ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

