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ประกาศ
เลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และใหใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ทรงพระราชดําริวา ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหใชกฎอัยการศึก
ทั่วราชอาณาจักรตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๐๕ นาฬิกา ซึ่งตอมาไดมีการ
ประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น บัดนี้ มีความ
จําเปนตองปรับปรุงเขตพื้นที่ใชกฎอัยการศึก โดยเลิกใชในบางเขตพื้นที่ที่หมดความจําเปนที่จะตองใช
กฎอัยการศึกแลว และใหใชกฎอัยการศึกเพิ่มเติมในบางเขตพื้นที่ ประกอบกับไดมีการเปลี่ยนแปลงเขต
การปกครองใหมสมควรแกไขชื่อของทองที่ที่ยังคงประกาศใชกฎอัยการศึกอยูใหถูกตอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๘ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กับมาตรา ๒ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญั ติกฎอั ยการศึก พระพุทธศั กราช ๒๔๕๗ จึง มี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหเลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้น ที่และคงใชกฎอัยการศึ ก
ในบางเขตพื้นที่ รวมทั้งใหใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่เพิ่มเติม ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหเ ลิกใชก ฎอัย การศึก ในเขตพื้น ที่ ตามที่ร ะบุไ วใ นขอ ๒ แหง ประกาศเลิ กใช
กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากเขตพื้นที่ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) จังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะอําเภอดานมะขามเตี้ย อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค อําเภอ
ศรีสวัสดิ์ อําเภอสังขละบุรี และตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี
(๒) จังหวัดจันทบุรี เฉพาะอําเภอขลุง อําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอสอยดาว
(๓) จังหวัดเชียงราย เฉพาะอําเภอขุน ตาล อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน อําเภอเทิง
อําเภอพญาเม็งราย อําเภอแมจัน อําเภอแมฟาหลวง อําเภอแมสาย และอําเภอเวียงแกน
(๔) จังหวัดเชียงใหม เฉพาะอําเภอเชียงดาว อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอแมอาย
อําเภอเวียงแหง และอําเภออมกอย
(๕) จังหวัดตราด เฉพาะอําเภอเกาะกูด อําเภอเกาะชาง อําเภอคลองใหญ อําเภอบอไร
อําเภอแหลมงอบ และอําเภอเมืองตราด
(๖) จังหวัดตาก เฉพาะอําเภอทาสองยาง อําเภอพบพระ อําเภอแมระมาด อําเภอแมสอด
อําเภอวังเจา และอําเภออุมผาง
(๗) จังหวัดนราธิวาส ทุกอําเภอ
(๘) จังหวัดนาน เฉพาะอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอทุงชาง อําเภอบอเกลือ อําเภอปว
อําเภอแมจริม และอําเภอสองแคว
(๙) จังหวัดบุรีรัมย เฉพาะอําเภอโนนดินแดง อําเภอบานกรวด อําเภอปะคํา และอําเภอ
ละหานทราย
(๑๐) จังหวัดประจวบคีรีขันธ เฉพาะตําบลสามกระทาย และตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี
ตําบลเขาลาน ตําบลนาหูกวาง ตําบลหวยยาง และตําบลอางทอง อําเภอทับสะแก ตําบลชัยเกษม
ตําบลทองมงคล และตําบลรอนทอง อําเภอบางสะพาน ตําบลชางแรก และตําบลไชยราช อําเภอ
บางสะพานนอย ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี ตําบลไรเกา ตําบลศาลาลัย และตําบลศิลาลอย อําเภอ
สามรอยยอด ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน ตําบลเกาะหลัก ตําบลคลองวาฬ ตําบลหวยทราย และ
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
(๑๑) จังหวัดปตตานี ทุกอําเภอ
(๑๒) จังหวัดพะเยา เฉพาะอําเภอเชียงคําและอําเภอภูซาง
(๑๓) จังหวัดพิษณุโลก เฉพาะอําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย
(๑๔) จังหวัดเพชรบุรี เฉพาะอําเภอแกงกระจานและอําเภอหนองหญาปลอง
(๑๕) จังหวัดแมฮองสอน ทุกอําเภอ
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(๑๖) จังหวัดยะลา ทุกอําเภอ
(๑๗) จังหวัดระนอง เฉพาะอําเภอกระบุรี อําเภอกะเปอร อําเภอละอุน และตําบลทรายแดง
ตําบลปากน้ํา และตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง
(๑๘) จังหวัดราชบุรี เฉพาะอําเภอบานคาและอําเภอสวนผึ้ง
(๑๙) จังหวัดเลย เฉพาะอําเภอเชียงคาน อําเภอดานซาย อําเภอทาลี่ อําเภอนาแหว อําเภอ
ปากชม และอําเภอภูเรือ
(๒๐) จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะอําเภอกันทรลักษ อําเภอขุขันธ อําเภอขุนหาญ อําเภอเบญจลักษณ
และอําเภอภูสิงห
(๒๑) จังหวัดสตูล เฉพาะอําเภอควนโดน อําเภอทาแพ อําเภอละงู และตําบลเกตรี ตําบล
คลองขุด ตําบลตํามะลัง และตําบลปูยู อําเภอเมืองสตูล
(๒๒) จังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะเดา และ
อําเภอสะบายอย
(๒๓) จังหวัดสระแกว เฉพาะอําเภอคลองหาด อําเภอโคกสูง อําเภอตาพระยา อําเภอวังน้ําเย็น
อําเภอวังสมบูรณ อําเภอวัฒนานคร และอําเภออรัญประเทศ
(๒๔) จังหวัดสุรินทร เฉพาะอําเภอกาบเชิง อําเภอบัวเชด อําเภอพนมดงรัก อําเภอศรีณรงค
และอําเภอสังขะ
(๒๕) จังหวัดอํานาจเจริญ เฉพาะอําเภอชานุมานและอําเภอปทุมราชวงศา
(๒๖) จังหวัดอุตรดิตถ เฉพาะอําเภอน้ําปาด อําเภอบานโคก และอําเภอฟากทา
(๒๗) จัง หวั ด อุ บ ลราชธานี เฉพาะอํ า เภอเขมราฐ อํ า เภอโขงเจี ย ม อํ า เภอนาจะหลวย
อําเภอนาตาล อํา เภอน้ําขุ น อําเภอน้ํายืน อําเภอบุ ณฑริก อํ าเภอพิบูล มังสาหาร อําเภอโพธิ์ไทร
อําเภอศรีเมืองใหม และอําเภอสิรินธร
ขอ ๒ ใหใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ ดังตอไปนี้
(๑) จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เฉพาะตํ า บลเกาะสํ า โรง ตํ า บลแก ง เสี้ ย น ตํ า บลช อ งสะเดา
ตําบลตลาดหญา ตํ าบลทา มะขาม ตํ าบลบานใต ตํ าบลบานเหนือ ตํา บลปากแพรก ตํา บลวั งด ง
ตําบลวังเย็น ตําบลหนองบัว และตําบลหนองหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี
(๒) จังหวัดชุมพร เฉพาะอําเภอทาแซะ
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(๓) จังหวัดนครพนม เฉพาะอําเภอทาอุเทน อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก อําเภอบานแพง
และอําเภอเมืองนครพนม
(๔) จังหวัดนาน เฉพาะอําเภอนานอย อําเภอเวียงสา และอําเภอสันติสุข
(๕) จังหวัดประจวบคีรีขันธ เฉพาะตําบลกุยบุรี ตําบลกุยเหนือ ตําบลเขาแดง และตําบล
ดอนยายหนู อําเภอกุยบุรี ตําบลทับสะแก และตําบลแสงอรุณ อําเภอทับสะแก ตําบลกําเนิดนพคุณ
ตําบลธงชัย ตําบลพงศประศาสน และตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน ตําบลทรายทอง ตําบล
บางสะพาน และตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพานนอย ตําบลเขานอย ตําบลปราณบุรี ตําบลปากน้ําปราณ
ตําบลวังกพ ง และตํ าบลหนองตาแตม อํ าเภอปราณบุรี ตําบลไรใ หม และตํ าบลสามรอ ยยอด
อําเภอสามรอยยอด ตําบลทับใต ตําบลบึงนคร ตําบลหนองพลับ และตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน
และตําบลบอนอก และตําบลประจวบ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
(๖) จังหวัดมุกดาหาร เฉพาะอําเภอดงหลวง อําเภอดอนตาล อําเภอหวานใหญ และอําเภอ
เมืองมุกดาหาร
(๗) จั ง หวั ด ระนอง เฉพาะอํ า เภอสุ ข สํ า ราญ และตํ า บลเกาะพยาม ตํ า บลเขานิ เ วศน
ตําบลบางนอน ตําบลบางริ้น ตําบลหาดสมแปน และตําบลหงาว อําเภอเมืองระนอง
(๘) จังหวัดสตูล เฉพาะอําเภอทุงหวา และตําบลเกาะสาหราย ตําบลควนขัน ตําบลควนโพธิ์
ตําบลเจะบิลัง ตําบลฉลุง ตําบลตันหยงโป ตําบลบานควน และตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล
(๙) จังหวัดหนองคาย เฉพาะอําเภอทาบอ อําเภอบึงกาฬ อําเภอบึงโขงหลง อําเภอบุงคลา
อําเภอปากคาด อําเภอโพนพิสัย อําเภอรัตนวาป อําเภอศรีเชียงใหม อําเภอสังคม และอําเภอเมือง
หนองคาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

