พื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเปนทวีคูณ
ลําดับ
ที่

จังหวัด

พื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึก
23 ก.พ. 2534 – 12 พ.ย. 2541
(21 จังหวัด)
อําเภอเมือง
อําเภอทองผาภูมิ
อําเภอไทรโยค
อําเภอศรีสวัสดิ์
อําเภอสังขละบุรี
อําเภอโปงน้ํารอน
อําเภอมะขาม
อําเภอเชียงของ
อําเภอเชียงแสน
อําเภอเทิง
อําเภอแมจัน
อําเภอแมสาย
กิ่งอําเภอเวียงแกน อ.เชียงของ

1

กาญจนบุรี

2

จันทบุรี

3

เชียงราย

4

เชียงใหม

อําเภอเชียงดาว
อําเภอฝาง
อําเภอแมอาย
กิ่งอําเภอเวียงแหง อ.เชียงดาว

5

ตราด

ทุกอําเภอ

6

ตาก

7

นราธิวาส

อําเภอทาสองยาง
อําเภอพบพระ
อําเภอแมระมาด
อําเภอแมสอด
อําเภออุมผาง
อําเภอจะแนะ
อําเภอระแงะ
อําเภอแวง
อําเภอศรีสาคร
อําเภอสุคิริน

พื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึก
13 พ.ย. 2541 – 1 เม.ย.2543
(20 จังหวัด)
อําเภอทองผาภูมิ
อําเภอไทรโยค
อําเภอศรีสวัสดิ์
อําเภอสังขละบุรี
ตําบลบานเกา อําเภอเมือง
อําเภอโปงน้ํารอน
อําเภอสอยดาว
อําเภอขุนตาล
อําเภอเชียงของ
อําเภอเชียงแสน
อําเภอเทิง
อําเภอแมฟาหลวง
อําเภอแมสาย
อําเภอเวียงแกน
อําเภอเชียงดาว
อําเภอไชยปราการ
อําเภอฝาง
อําเภอแมอาย
อําเภอเวียงแหง
อําเภอเมืองตราด
อําเภอคลองใหญ
อําเภอบอไร
กิ่งอําเภอเกาะกูด อ.แหลมงอม
กิ่งอําเภอเกาะชาง อ.แหลมงอม
อําเภอทาสองยาง
อําเภอพบพระ
อําเภอแมระมาด
อําเภอแมสอด
อําเภออุมผาง
อําเภอจะแนะ
อําเภอเจาะไอรอง
อําเภอระแงะ
อําเภอแวง
อําเภอศรีสาคร
อําเภอสุคิริน

ลําดับ
ที่

จังหวัด

พื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึก
23 ก.พ. 2534 – 12 พ.ย. 2541
(21 จังหวัด)
เชียงกลาง
อําเภอทุงชาง
อําเภอนานอย
อําเภอปว
อําเภอแมจริม
อําเภอเวียงสา
กิ่งอําเภอบอเกลือ อ.เมือง
กิ่งอําเภอสันติสุข อ.เมือง

8

นาน

9

บุรีรัมย

อําเภอบานกรวด
อําเภอละหานทราย

10

ปราจีนบุรี

อําเภอคลองหาด
อําเภอตาพระยา
อําเภอวังน้ําเย็น
อําเภอวัฒนานคร
อําเภออรัญประเทศ

11

สระแกว

12

พะเยา

อําเภอเชียงคํา

13

พิษณุโลก

14
15

แมฮองสอน
ยะลา

อําเภอชาติตระการ
อําเภอนครไทย
ทุกอําเภอ
อําเภอธารโต
อําเภอเบตง
อําเภอบันนังสตา
อําเภอยะหา

พื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึก
13 พ.ย. 2541 – 1 เม.ย.2543
(20 จังหวัด)
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
อําเภอทุงชาง
อําเภอนานอย
อําเภอนาหมื่น
อําเภอบอเกลือ
อําเภอแมจริม
อําเภอเวียงสา
อําเภอสองแคว
อําเภอสันติสุข
อําเภอโนนดินแดง
อําเภอบานกรวด
อําเภอละหานทราย
ตําบลถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ
ตําบลยายแยมวัฒนา อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

อําเภอคลองหาด
อําเภอตาพระยา
อําเภอวังน้ําเย็น
อําเภอวัฒนานคร
อําเภออรัญประเทศ
กิ่งอําเภอโคกสูง อ.ตาพระยา
กิ่งอําเภอศรีณรงค อ.สังขะ
อําเภอเชียงคํา
กิ่งอําเภอภูซาง
อําเภอเชียงคํา
อําเภอชาติตระการ
ทุกอําเภอ
เฉพาะอําเภอกาบัง
อําเภอธารโต
อําเภอบันนังสตา
อําเภอเบตง
อําเภอยะหา

ลําดับ
ที่

จังหวัด

16

เลย

17

ศรีสะเกษ

18

สงขลา

19
20

สตูล
สุรินทร

20

อุตรดิตถ

21

อุบลราชธานี

พื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึก
23 ก.พ. 2534 – 12 พ.ย. 2541
(21 จังหวัด)
อําเภอเชียงคาน
อําเภอดานซาย
อําเภอทาลี่
อําเภอนาแหว
อําเภอภูเรือ
อําเภอขุขันธ
อําเภอขุนหาญ
อําเภอกันทรลักษณ

อําเภอนาทวี
อําเภอสะเตา
อําเภอสะบายอย
เฉพาะอําเภอเมืองสตูล
อําเภอกาบเชิง
อําเภอบัวเชด
อําเภอปราสาท
อําเภอสังขะ
อําเภอน้ําปาด
อําเภอฟากทา
อําเภอเขมราฐ
อําเภอโขงเจียม
อําเภอชานุมาน
อําเภอนาจะหลวย
อําเภอน้ํายืน
อําเภอบุณฑริก
อําเภอพิบูลมังสาหาร

พื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึก
13 พ.ย. 2541 – 1 เม.ย.2543
(20 จังหวัด)
อําเภอเชียงคาน
อําเภอดานซาย
อําเภอทาลี่
อําเภอนาแหว
อําเภอภูเรือ
อําเภอกันทรลักษณ
อําเภอขุขันธ
อําเภอขุนหาญ
อําเภอเบญจลักษณ
อําเภอภูสิงห
อําเภอนาทวี
อําเภอสะเดา
อําเภอสะบายอย
อําเภอบัวเชด
อําเภอกาบเชิง
อําเภอสังขะ
กิ่งอําเภอพนมดงรัก อ.กาบเชิง
กิ่งอําเภอศรีณรงค อ.สังขะ
อําเภอน้ําปาด
อําเภอบานโคก
อําเภอน้ํายืน
กิ่งอําเภอน้ําขุน อ.น้ํายืน

พื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเปนทวีคูณ
ลําดับ
ที่

จังหวัด

พื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึก
5 ม.ค.2547 – 26 ม.ค.2547
(3 จังหวัด)

พื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึก
26 ม.ค.2547 – 30 ก.ย.2547
(4 จังหวัด)

** พื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึก
26 ม.ค.2547 – 20 ก.ค.2548
(3 จังหวัด)

อําเภอเมือง
อําเภอบาเจาะ
อําเภอรือเสาะ
อําเภอตากใบ
อําเภอสุไหงปาดี
อําเภอยี่งอ
อําเภอสุไหงโกลก
อําเภอแวง
อําเภอระแงะ
อําเภอศรีสาคร
อําเภอสุคิริน
อําเภอจะแนะ
อําเภอเจาะไอรอง
อําเภอเมือง
อําเภอหนองจิก
อําเภอยะหริ่ง
อําเภอมายอ
อําเภอยะรัง
อําเภอแมลาน
อําเภอสายบุรี
อําเภอทุงยางแดง
อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอไมแกน
อําเภอปานาเระ
อําเภอกะพอ
อําเภอเมือง
อําเภอเบตง
อําเภอบันนังสตา
อําเภอยะหา
อําเภอรามัน
อําเภอธารโต
อําเภอกาบัง
กิ่งอําเภอกรงปนัง
อําเภอเมือง
อําเภอควนโดน
อําเภอละงู
อําเภอทาแพ

อําเภอเมือง
อําเภอบาเจาะ
อําเภอรือเสาะ
อําเภอตากใบ
อําเภอสุไหงปาดี
อําเภอยี่งอ
อําเภอสุไหงโกลก
อําเภอแวง
อําเภอระแงะ
อําเภอศรีสาคร
อําเภอสุคิริน
อําเภอจะแนะ
อําเภอเจาะไอรอง
อําเภอเมือง
อําเภอหนองจิก
อําเภอยะหริ่ง
อําเภอมายอ
อําเภอยะรัง
อําเภอแมลาน
อําเภอสายบุรี
อําเภอทุงยางแดง
อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอไมแกน
อําเภอปานาเระ
อําเภอกะพอ
อําเภอเมือง
อําเภอเบตง
อําเภอบันนังสตา
อําเภอยะหา
อําเภอรามัน
อําเภอธารโต
อําเภอกาบัง
กิ่งอําเภอกรงปนัง

1.

นราธิวาส

อําเภอบาเจาะ
อําเภอรือเสาะ
อําเภอตากใบ
อําเภอสุไหงปาดี
อําเภอยี่งอ
อําเภอสุไหงโกลก

2.

ปตตานี

อําเภอกะพอ

3.

ยะลา

อําเภอรามัน

4.

สตูล

** หมายเหตุ กรณีพื้นที่ประกาศใชกฎอัยการศึกสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2548
• หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.5/ ว 130 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง
การให ค วามช ว ยเหลื อ แก เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในเขตพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
โดยอนุมัติให ........
1. ใหขาราชการประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึกในพื้นที่
จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส สามารถนับเวลาราชการเปนทวีคูณไดตอไปอีก 1 ป ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2547 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 ทั้งนี้หากมีประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในเขต
พื้นที่จังหวัดดังกลาวกอนวันที่ 30 กันยายน 2547 ใหสิทธิในการนับเวลาราชการเปนทวีคูณ
เปนอันสิ้นสุดลงดวย …….
• ประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2548 โดย.........
ขอ 1 ใหเลิกใชกฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่จังหวัดยะลา ตามประกาศ
พระบรมราชโองการประกาศเลิ ก ใช ก ฎอั ย การศึ ก ในบางเขตพื้ น ที่ ลงวั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน
พุทธศักราช 2541
ขอ 2 ใหเลิกใชกฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา
ตามประกาศกองทัพภาคที่ 4 เรื่อง การใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.
2547 และประกาศกองทัพภาคที่ 4 เรื่อง การใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ 26 มกราคม
พุทธศักราช 2547
• พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548
หลังจากวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 การนับเวลาราชการเปนทวีคูณของเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติงานอยูใ นพื้นที่ จะตองมีบัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณจากหนวยงานที่รับผิดชอบเปน
ผูรับรองให โดยอาศัยตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548

